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Língua Portuguesa  

1) O texto descritivo é definido quando utilizamos 
a linguagem para expressar a imagem que temos 
das coisas ou pessoas. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta características do texto 
descritivo. 
 
a) Charges, cartuns e editoriais são os principais 
exemplos de textos descritivos. 
b) Gráficos, mapas, ilustrações são recursos 
utilizados no sentido de acrescentar informações 
ao texto verbal. 
c) Sua estrutura é estabelecida através da 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Introdução, desenvolvimento e conclusão é a 
estrutura clássica do gênero... Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta o gênero de 
texto que se enquadra na citação acima citada. 
 
a) narração. 
b) novela. 
c) dissertação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Apresenta-se os seguintes tipos de frases: 
declarativas, interrogativas e imperativas. Aponte 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta o 
conceito de frase imperativa. 
 
a) Empregadas quando se quer agir diretamente 
sobre o comportamento do interlocutor, o que 
ocorre quando se dá conselhos, ordens ou 
pedidos. 
b) Empregadas para exprimir desejo: Ex. Deus te 
guie! Bons ventos o levem! 
c) Empregadas quando o Imperador D. Pedro I 
anunciava suas exigências aos republicanos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Define-se morfema como unidade de 
significação mínima, ou seja, elementos 
significativos indecomponíveis. Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta um exemplo 
de morfema. 
 
a) gov-ern-o 
b) go-ver-no 
c) govern -o 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Coerência diz respeito a unidade de sentido; diz 
respeito ao encadeamento organizado e lógico 
das ideias do texto. Ela decorre da harmonia 
estabelecida entre as significações, evitando 
assim... Indique abaixo a resposta CORRETA que 
completa a definição de coerência. 
 

a) ...as contradições. 
b) ...as repetições . 
c) ...a coesão do texto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) No discurso literário,  sobrepõem-se ao 
significado denotativo de um termo, significados 
paralelos. Sobre os seguintes níveis de 
linguagem: Linguagem denotativa e linguagem 
conotativa. Indique abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta exemplo de linguagem conotativa. 
 
a) No meio do caminho tinha uma pedra. (...) tinha 
uma pedra no meio do caminho. Andrade, C. 
Drummond. 
b) É noite. Sinto que é noite (...) sinto que nós 
somos noite (...) noite nas águas, na pedra. 
Andrade, C. Drummond (Reunião) 
c) A minha vontade é forte... porém minha 
disposição de obedecer-lhe é fraca. Andrade. C. 
Drummond. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) É abrangente em seu significado, quando 
tomamos os seguintes termos: veículo e carro. 
Veiculo é mais abrangente, pois em seu 
significado está contido o significado de carro. 
Essa é a definição de:  
 
a) Sinestesia. 
b) Hiperônimo. 
c) Antônimo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) São elementos da estrutura da comunicação: 
remetente, destinatário, código, repertório, 
mensagem e veículo. Aponte abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta a definição de 
repertório. 
 
a) A quem se destina a mensagem, ou seja o 
veículo que leva a mensagem ao seu destinatário. 
b) Rede de contatos, ou o mesmo que network. 
c) Rede de referências, valores e conhecimentos. 
Nossa bagagem cultural. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Observe o seguinte exemplo: O interior de São 
Paulo está coberto por doces mares, donde se 
extrai o açúcar. Esse é um exemplo de qual figura 
de linguagem? Aponte abaixo a resposta 
CORRETA. 
 
a) Poesia concreta. 
b) Antítese. 
c) Metáfora. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) A NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira) 
divide as palavras da língua portuguesa em dez 



3 
 

classes, chamadas de classes gramaticais: 
substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, 
artigo, advérbio, preposição, conjunção e 
interjeição. Aponte abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta um exemplo de interjeição. 
 
a) Os índios viviam aqui. 
b) aprender, mandar, permanecer, estar 
c) Nossa! Quantos órfãos chegaram? 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Conhecimentos Gerais 

11) Os problemas sociais têm maior incidência 
nas grandes cidades em virtude do êxodo rural. 
Sabendo disso, sobre os problemas sociais 
podemos afirmar:  
 
a) A falta de informação pode resultar em 
desempregos, que gera a falta de dinheiro, falta 
dos bens a que o mesmo dá acesso e, pode 
resultar também no analfabetismo.  
b) A causas dos problemas sociais estão ligadas a 
uma série de fatores. Dentre eles, podemos citar a 
falta de planejamento familiar e a falta de 
compromisso dos governantes.  
c) Um dos problemas urbanos que mais preocupa 
a população atualmente é a violência, pois as 
pessoas com melhores condições de vida estão 
vulneráveis aos crimes que ocorrem, 
principalmente nas pequenas cidades do Brasil.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Referente as ações governamentais, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
I- Ações Governamentais são iniciativas 
desenvolvidas pelo governo nos temas de 
produção e consumo sustentáveis. 
II- A ação governamental precisa acontecer por 
medidas práticas como a presença de empresas 
estatais no mercado, a regulamentação adequada 
e a implantação de meios eficientes de controle e 
fiscalização. 
III- O mercado de consumo esteve bastante 
conturbado nos setores de telefonia, planos de 
saúde e transporte aéreo. Agora, houve uma 
crescente melhora por parte da ação 
governamental. 
 
Desta forma, quais as afirmativas CORRETAS? 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) A arte brasileira surgiu da mistura de outros 
estilos e se inicia desde o período da Pré-História 

há mais de 5 mil anos, até a arte primitiva.  Sendo 
assim, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) As artes plásticas no Brasil nasceram 
precocemente em relação à descoberta e 
colonização do território. Durante o barroco, os 
maiores nomes a serem destacados 
são Aleijadinho e Mestre Ataíde, respectivamente 
na pintura e na escultura.  
b) No início do século XX, presenciamos 
o Modernismo Brasileiro, marcado inicialmente 
pela Semana de Arte Moderna.  
c) A arquitetura bandeirista e o barroco mineiro  
são considerados por muitos estudiosos como 
expressões de estilos asiáticos que encontraram 
no Brasil uma manifestação e linguagens 
modificadas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) A cultura brasileira é uma síntese da influência 
dos vários povos e etnias que formaram o povo 
brasileiro.  
 
Sobre isto, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Foi dos holandeses que recebemos a herança 
cultural fundamental, onde a história da imigração 
holandesa no Brasil confunde-se com nossa 
própria história.  
b) No Sul do Brasil, as influências 
de imigrantes italianos, americanos e franceses 
são evidentes, seja na língua, culinária, música e 
outros aspectos.  
c) A diversidade cultural predominante no Brasil é 
consequência também da grande extensão 
territorial e das características geradas em cada 
região do país. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Sobre o desenvolvimento sustentável, pode-se 
afirmar que: 
 
a) O desenvolvimento sustentável significa 
atender às necessidades da atual geração, sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações 
em prover suas próprias demandas. 
b) O desenvolvimento sustentável requer 
planejamento e o reconhecimento de que os 
recursos são infinitos, ainda que preservando as 
espécies e os habitats naturais.  
c) O campo do desenvolvimento sustentável pode 
ser dividido em quatro componentes: 
a sustentabilidade natural, a sustentabilidade 
animal, a sustentabilidade política e 
a sustentabilidade socioeconômica. 
d) Nenhuma das alternativas.   
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Raciocínio Lógico (Matemática) 

16) Seja um capital de R$ 575,00 aplicado a 
rendimentos de 13% ao mês a juros composto 
durante 2,75 anos. Qual será o montante no final 
desta aplicação? 
 
a) R$ 32453,12. 
b) R$ 21441,75. 
c) R$ 31423,21. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Uma permutação em um conjunto de 8 letras 
distintas, pode-se formar quantas combinações? 
 
a) 40320 combinações. 
b) 4230 combinações. 
c) 16777216 combinações. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Qual é a soma dos 17 primeiros termos em 
uma progressão Aritmética, sendo o primeiro 
termo a1 = 13 e o décimo a17 = 45. 
 
a) 435. 
b) 495. 
c) 493. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Segue abaixo uma matriz A 3x3. 
 

A =[
    
    
   

] 

 
Qual o determinante da matriz A? 
 
a) 20. 
b) 19. 
c) 0. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Unidade de medida é uma quantidade 
especifica de determinada grandeza física e serve 
de padrão para eventuais comparações sendo 
assim julgue Verdadeiro (V) ou Falso (F) e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I- 1 quilo = 1000 gramas. 
II- 1m³= 1000L 
III- 1 decímetro = 10 milímetros 
IV- 1km = 10³m. 
V- Quando olhamos no velocímetro de um carro e 
lá esta marcando 100km/h, significa que o painel 
esta afirmando que percorremos 100km. 
 
As afirmativas verdadeiras são: 
 
a) I, II e III somente. 
b) I, II e IV somente. 

c) I, III e IV somente. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
 

Conhecimentos Específicos 

21) De acordo com as funções que são 
recorrentes ao supervisor pedagógico, assinale a 
alternativa que NÃO convém: 
 
a) O supervisor da escola é corresponsável pela 
gestão e qualidade do processo pedagógico, 
influenciando direta ou indiretamente o trabalho 
diário da equipe de professores. 
b) É sua responsabilidade liderar sua equipe, 
tendo como principal função a de mediador e 
articulador de todo o processo ensino-
aprendizagem dos alunos. 
c) O supervisor educacional deve agir 
exclusivamente como fiscalizador e revisor de 
trabalhos a serem apresentados em sala de aula 
pelos professores aos seus alunos.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Ainda considerando as funções do supervisor 
escolar, considere apenas aquela atividade, 
dentre as listadas a seguir, que faz parte de sua 
rotina cotidiana: 
 
a) Realizar a organização e orientação de 
reuniões pedagógicas. 
b) Executar o preenchimento de diários de classe 
e fichas de matrícula. 
c) Organizar e implementar festas e eventos 
escolares para angariar fundos para a escola. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) A Supervisão Pedagógica se caracterizada, 
entre outros aspectos, pela mediação técnico-
pedagógica. Assim sendo, pode-se afirmar que é 
específico desta função: 
 
a) Refugiar-se nas atividades burocráticas, 
trabalhando junto à secretaria e à direção da 
escola, envolvendo-se na organização de 
conselhos de classe e reuniões. 
b) Assegurar a eficiência e eficácia do processo 
ensino-aprendizagem, oferecendo condições e 
facilitando a relação professor, aluno e ensino. 
c) Fazer a inspeção e fiscalização dos aspectos 
burocráticos da escola. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) O uso do termo Supervisão Pedagógica 
refere-se à abrangência da função, cujo olhar 
sobre o pedagógico oferece condições de 
coordenação e orientação e, desta forma 
pressupõe: 
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a) Um olhar que transita entre os diferentes 
cenários e espaços, que vão além da escola, 
encontrando projetos diversos, construindo 
caminhos de aproximação, negociação, diálogo e 
troca. 
b) Um olhar que garanta a eficiência e a 
produtividade do processo educativo com a 
aplicação da taylorização no trabalho pedagógico. 
c) Um olhar que determina o como fazer a partir 
de suas atribuições específicas alheio à natureza 
da prática educativa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Considere a seguinte situação: Alice, que é 
supervisora pedagógica de uma escola, tem o 
hábito de organizar uma semana pedagógica a 
cada início de semestre letivo, juntamente com 
seus professores. Nestas semanas de reuniões 
que marcam o início de uma nova leva de 
trabalhos, são realizados estudos das Diretrizes 
Curriculares além de esboços dos planejamentos 
de seus respectivos cursos. Neste período, Alice 
também aproveita para discutir sobre as 
metodologias e materiais didáticos. Levando em 
conta o desenvolvimento das atividades 
mencionadas neste exemplo, podemos definir 
como saberes do Supervisor Pedagógico:  
 
a) Oferecimento de condições e facilidades para a 
relação professor e pais. 
b) Garantia da qualidade da formação humana 
que se processa nas instituições escolares. 
c) Formação continuada, currículo, planejamento e 
didáticos pedagógicos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Atualmente, o currículo tem sido intensamente 
questionado quando o assunto das discussões é a 
transformação vivenciada por nossa sociedade e, 
consequentemente, sua relação com o processo 
de ensino-aprendizagem. Baseando-se no 
exposto, sabe-se que o profissional da supervisão 
educacional tem como cerne de sua função: 
 
a) Fazer a inspeção e fiscalização dos aspectos 
burocráticos da escola. 
b) Propiciar oportunidades de estudos e a 
interlocução entre os professores, para reflexão e 
reavaliação de programas, conteúdos e material 
didático. 
c) Criar oportunidade de integração da pessoa do 
professor aos diferentes canais políticos do bairro.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Assinale a alternativa que NÃO convém com a 
função do supervisor pedagógico: 
 
a) Apoiar contextos de formação que se 
repercutem num desenvolvimento profissional dos 
agentes educativos. 

b) Desenvolver nos professores competências que 
lhes permitam conhecer, analisar, avaliar e 
questionar a sua própria prática docente. 
c) promover necessárias articulações para 
construir alternativas que ponham a educação a 
serviço do desenvolvimento de relações 
verdadeiramente democráticas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Dentre as tarefas listadas a seguir, indique 
aquela que NÃO condiz com as funções 
pertinentes ao supervisor escolar: 
 
a) Efetuar adequadamente os registros dos alunos 
desde seu ingresso na instituição de ensino, 
observando os prazos. 
b) Participar no processo de recrutamento de 
professores. 
c) Realizar formação para os professores e 
frequentar ações de formação devidamente 
creditadas e reconhecidas, através de um 
processo contínuo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Ao serem observadas as especificidades da 
ação do supervisor escolar, pode-se destacar 
algumas que são consideradas desencadeadoras 
de mudanças, EXCETO por aquela situação 
presente na alternativa: 
 
a) Investir na formação continuada dos 
professores na própria escola. 
b) Promover um trabalho de coordenação em 
conexão com a gestão escolar. 
c) Fazer a inspeção e fiscalização dos aspectos 
burocráticos da escola. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Ao considerarmos a realidade de ensino 
presente nas escolas públicas, sabe-se que o 
supervisor escolar encontra, em sua prática 
cotidiana, inúmeros desafios. São exemplos de 
tais desafios o que se menciona nas alternativas a 
seguir, EXCETO pela alternativa: 
 
a) Alto índice de reprovação e evasão escolar. 
b) Discussões sobre metodologias a serem 
aplicadas nos cursos oferecidos. 
c) Falta de materiais pedagógicos para se 
trabalhar em sala de aula. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) Os Parâmetros Curriculares Nacionais, 
referenciais para a renovação e reelaboração da 
proposta curricular, reforçam a importância de que 
cada escola formule seu projeto educacional, 
compartilhado por toda a equipe, para que a 
melhoria da qualidade da educação resulte da 
corresponsabilidade entre todos os educadores. A 
forma mais eficaz de elaboração e 
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desenvolvimento de projetos educacionais envolve 
o debate em grupo e no local de trabalho.  
Sobre o exposto assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Os pareceres recebidos, além das análises 
críticas e sugestões em relação ao conteúdo dos 
documentos, em sua quase totalidade, apontaram 
a necessidade de uma política de implementação 
da proposta educacional inicialmente explicitada, 
onde o processo educacional não pode ser 
instrumento para a imposição, por parte da 
sociedade ao governo, em busca de um projeto de 
melhorias para o processo educacional. 
b) O processo de elaboração dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais teve início a partir do 
estudo de propostas curriculares de Estados e 
Municípios brasileiros, da análise realizada pela 
Fundação Carlos Chagas sobre os currículos 
oficiais e do contato com informações relativas a 
experiências de outros países. Foram analisados 
subsídios oriundos do Plano Decenal de 
Educação, de pesquisas nacionais e 
internacionais, dados estatísticos sobre 
desempenho de alunos do ensino fundamental, 
bem como experiências de sala de aula difundidas 
em encontros, seminários e publicações. 
c) A discussão da proposta foi estendida em 
inúmeros encontros regionais, organizados pelas 
delegacias do MEC nos Estados da federação, 
que contaram com a participação de professores 
do ensino fundamental, técnicos de secretarias 
municipais e estaduais de educação, membros de 
conselhos estaduais de educação, representantes 
de sindicatos e entidades ligadas ao magistério. 
Os resultados apurados nesses encontros 
também contribuíram para a reelaboração do 
documento. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) Sobre a Educação Básica na legislação 
Nacional, consolida e amplia o dever do poder 
público para com a educação em geral e em 
particular para com o ensino fundamental: 
 
a) A LDB (Lei de Diretrizes e Base) da Educação 
consolida a organização curricular de modo a 
conferir uma maior flexibilidade no trato dos 
componentes curriculares, desvinculando – se 
desse modo o princípio da base nacional comum 
(Parâmetros Curriculares Nacionais). 
b) A educação básica, da qual o ensino 
fundamental é parte integrante, deve assegurar a 
todos “a formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores”, 
fato que confere ao ensino fundamental, ao 
mesmo tempo, um caráter de terminalidade e de 
continuidade. 

c) De acordo com a LDB está previsto um núcleo 
comum para o currículo do ensino fundamental e 
médio e uma parte diversificada em função das 
peculiaridades locais. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
33) Julgue as afirmativas abaixo:  
 
I- No processo de ensino e aprendizagem, se faz 
necessário que sejam exploradas as metodologias 
capazes de priorizar a aquisição e o acúmulo de 
conhecimento. 
II- Como princípio, o espaço escolar caracteriza-se 
como um espaço de diversidade. O caráter 
universal do ensino fundamental, definido em lei, 
torna a escola um ponto de convergência de 
diversos meios sociais, traz para o seu seio os 
mais variados valores expressos na diversidade 
de atitudes e comportamentos das pessoas que a 
integram. 
III- A participação da família na escola vem sendo 
discutida amplamente na última década. Esta é 
estimulada pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais e institucionalizada pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 
9.394/96. 
IV- A LDB 9394/96 reafirma o direito à educação, 
garantido pela Constituição Federal. Estabelece 
os princípios da educação e os deveres do Estado 
em relação à educação escolar pública, definindo 
as responsabilidades, em regime de colaboração, 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II, apenas. 
b) II, IV, apenas. 
c) I, II, III e IV.  
d) III e IV apenas. 
 
34) A área da Supervisão Educacional vem 
ganhando diferentes contornos no decorrer do seu 
processo histórico, suas funções/atribuições foram 
sendo modificado de acordo com as 
transformações ocorridas em âmbito social, 
político, econômico e educacional. Logicamente o 
supervisor escolar, em suas ações, pode delinear 
o início de uma nova era educacional, onde haja 
mais coletividade e o ensino seja buscado com 
qualidade, priorizando o aluno e valorizando as 
experiências significativas. 
 
Analise as afirmativas: 
 
I- ( ) No atual contexto da educação brasileira, 
cresce a importância do supervisor educacional, 
que representa uma das pessoas que procura 
direcionar o trabalho pedagógico na escola em 
que atua para que se efetive a qualidade em todo 
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o processo educacional. Sabe-se que o 
Supervisor Escolar é um servidor especializado 
em manter a motivação do corpo docente, deve 
ser um idealista, definindo claramente que 
caminhos tomar, que papéis se propõe a 
desempenhar, buscando constantemente ser 
transformador, trabalhando em parceria, 
integrando a escola e a comunidade na qual se 
insere. 
II- (  )  Diante das perspectivas de inovação o 
supervisor escolar representa uma figura de 
inovação. Aquele profissional que assume o papel 
fundamental de decodificar as necessidades, tanto 
da administração escolar, a fim de fazer com que 
sejam cumpridas as normas e como facilitador da 
atividade docente, garantindo o sucesso do 
aprendizado. Contudo, a ação supervisora tornar-
se-á sem efeito se não for integrada com os 
demais especialistas em educação, (Orientador 
Escolar, Secretário Escolar e Administrador 
Escolar) respectivamente. 
III- (   )  A única função do supervisor de ensino se 
resume em realizar reuniões mensais para discutir 
as dificuldades em sala de aula, procurando 
promover ações que viabilizem a recuperação dos 
alunos que estão com dificuldades na 
aprendizagem. O supervisor deverá confeccionar 
uma ficha de acompanhamento individual do 
aluno, onde os professores deverão mensalmente 
analisar e preencher quadro de estatística de 
desenvolvimento e evolução. 

IV- (  ) Nos dias atuais percebe‐se o uso dos 
termos Supervisão Educacional e Coordenação 
Pedagógica, estes são dois elementos 
compreendidos por muitos sujeitos como termos 
sinônimos, ou seja, na literatura que debate estes 

temas, muitas vezes, encontra‐se o mesmo 
conceito para caracterizar a Coordenação e a 
Supervisão Escolar 
V- (  ) A função do supervisor escolar está 
centrada na ação pedagógica, processos de 
ensino e aprendizagem. Entendemos que o papel 
do supervisor escolar é muito importante, junto ao 
corpo docente e discente e toda equipe técnica 
escolar; porém ele é apenas um solucionador de 
problemas relacionados à prevenção da 
indisciplina na escola. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA, de cima para baixo. 
 
a) V, V,F,V, V. 
b) F, F, V, V, F. 
c) V, V, F, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
35) A ação supervisora a serviço de um ensino de 
qualidade como direito de todos, explicitada pela 
Secretaria de Estado da Educação, envolve ação 
de: 

a) Acompanhar a proposta pedagógica do 
estabelecimento, dinamizando suas ações e 
encaminhando eventuais alterações; pesquisar, 
elaborar, submeter, redimensionar (se for o caso), 
programar e avaliar a proposta de formação 
continuada dos professores vinculados à escola; 
acompanhar as atividades docentes, sendo 
propositivo e orientador sempre que necessário, 
além de organizar e conduzir reuniões 
pedagógicas. 
b) A função de coordenação pedagógica é o 
suporte que gerencia, coordena e supervisiona 
todas as atividades relacionadas com o processo 
de ensino e aprendizagem, visando sempre à 
permanência do aluno com sucesso e nunca do 
professor, pois cabe somente ao professor a sua 
formação quer seja básica ou continuada. 
c) Cabe ao coordenador acompanhar o projeto 
pedagógico, e ainda ser suporte na formação 
básica aos professores, partilhar suas ações, seus 
conhecimentos, bem como é de sua competência 
substituir o professor em caso de falta do mesmo. 
d) Nenhuma das alternativas  
 
36) A gestão da Educação exige planejamento, 
estabelecimento de metas, manutenção de 
recursos e avaliação. Se essas bases não são 
estruturadas em comum, em especial por esse trio 
gestor, nunca existirá de fato uma rede de ensino. 
Entre eles, está a dos profissionais que compõem 
a equipe gestora da escola.  
 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 
papel de cada um desses profissionais:  
 
a) O diretor, responsável legal, judicial e 
pedagógico pela instituição e o líder que garante o 
funcionamento da sala de aula.  
b) O coordenador pedagógico, profissional que 
responde pela formação dos professores e do 
diretor garantindo o funcionamento da escola 
enquanto instituição. 
c) O supervisor de ensino, representante da 
secretaria de Educação que dá apoio técnico, 
administrativo e pedagógico às escolas, garante a 
formação de gestores e coordenadores e dinamiza 
a implantação de políticas públicas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Sobre os perfis, competências e habilidades 
dos profissionais de educação. Assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O exercício profissional de educador requer 
formação geral humanista/crítica, comprometida 
com a construção e ampliação de uma sociedade 
mais justa, posicionada contra as desigualdades 
sociais e a qualquer forma de opressão que 
garanta a todos as mesmas oportunidades de 
desenvolvimento de suas potencialidades. 
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b) Espera-se que o educador se expresse por 
meio de práticas que atendam às demandas da 
sociedade brasileira, do sistema de ensino e do 
diálogo entre educadores nos diferentes níveis do 
sistema, excluindo a comunidade, onde a escola 
está inserida. 
c) Pressupõe o desenvolvimento de competências 
e habilidades que expressem a compreensão do 
educador a respeito da relação entre a escola e a 
sociedade em geral, a comunidade local, a sua 
função não é social nos espaços de atuação nem 
tampouco nos diferentes níveis do sistema de 
ensino, federal, estadual, escola e sala de aula. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
38) Princípios orientadores na construção do 
Projeto Político-Pedagógico A construção do PPP 
na perspectiva da gestão democrática 
fundamenta-se nos mesmos princípios que 
norteiam a escola pública e democrática.  Ao 
discutir Projeto Político-Pedagógico também 
aponta dois princípios centrais para a gestão 
democrática da escola, São eles: 
 
a) Participação e Difusão. 
b) Autonomia e participação. 
c) Liberdade e autonomia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) A avaliação é uma tarefa didática necessária e 
permanente do trabalho docente, que deve 
acompanhar passo a passo o processo de ensino 
e aprendizagem. Através dela os resultados que 
vão sendo obtidos no decorrer do trabalho 
conjunto do professor e dos alunos são 
comparados com os objetivos propostos a fim de 
constatar progressos, dificuldades, e reorientar o 
trabalho para as correções necessárias, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A função social da avaliação educacional visa 
uma sociedade cada vez mais excludente, 
compreendendo que a educação, como campo de 
mediações sociais, define-se sempre por seu 
caráter intencional e político. 
b) Ao dispor sobre a verificação do rendimento 
escolar, a Lei nº 9.394/96, art. 24, V, “a”, orienta 
quanto à adoção da avaliação contínua e 
cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos e os resultados ao longo do período 
sobre os de eventuais provas finais e não exclui o 
caráter de medir parcialmente os conhecimentos 
adquiridos, embora reconheça também, que no 
processo avaliativo é muito mais frequente o 
distanciamento que a aproximação entre as duas 
lógicas explicitadas. Percebe-se que é possível 
dissociar o ato de acompanhar e retomar o 
processo de construção dos saberes. 

c) A avaliação apresenta-se como meio constante 
de fornecer suporte ao educando no seu processo 
de assimilação dos conteúdos e no seu processo 
de constituição de si mesmo como sujeito 
existencial e como cidadão. Nessa dimensão ela 
exige maior comprometimento por parte dos 
educandos, apenas, o que contribui para a 
construção e maior compreensão do 
conhecimento proposto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) O ensino proposto pela LDB está em função 
do objetivo maior do ensino fundamental, que é o 
de propiciar a todos, a formação básica para a 
cidadania, a partir da criação na escola de 
condições de aprendizagem para: 
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) O desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, e da escrita apenas. 
b) A compreensão do ambiente natural e social, 
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade. 
c) O desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores. 
d) Nenhuma das alternativas 
 


