
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coordenador Pedagógico 
 

PORTUGUÊS 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 
05. 
 
O HOMEM E A GALINHA 
 
Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma 
galinha como as outras. 
Um dia a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou 
contente. Chamou a mulher: 
– Olha o ovo que a galinha botou. 
A mulher ficou contente: 
– Vamos ficar ricos! 
E a mulher começou a tratar bem da galinha. 
Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha. 
Dava pão-de-ló, dava até sorvete. E a galinha todos os 
dias botava um ovo de ouro. 
Vai que o marido disse: 
– Pra que este luxo todo com a galinha? Nunca vi galinha 
comer pão-de-ló… Muito menos sorvete! 
Vai que a mulher falou: 
– É, mas esta é diferente. Ela bota ovos de ouro! 
O marido não quis conversa: 
– Acaba com isso, mulher. Galinha come é farelo. 
Aí a mulher disse: 
– E se ela não botar mais ovos de ouro? 
– Bota sim! – o marido respondeu. 
A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha 
botava um ovo de ouro. 
Vai que o marido disse: 
– Farelo está muito caro, mulher, um dinheirão! A galinha 
pode muito bem comer milho. 
– E se ela não botar mais ovos de ouro? 
– Bota sim. – respondeu o marido. 
Aí a mulher começou a dar milho pra galinha. E todos os 
dias a galinha botava um ovo de ouro. 
Vai que o marido disse: 
– Pra que este luxo de dar milho pra galinha? Ela que 
cate o de-comer no quintal! 
– E se ela não botar mais ovos de ouro? 
– Bota sim – o marido falou. 
Aí a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava 
sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava 
um ovo de ouro. 
Um dia a galinha encontrou o portão aberto. 
Foi embora e não voltou mais. 
Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa 
onde tratam dela a pão-de-ló.  
(ROCHA, Ruth. Enquanto o mundo pega fogo. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1984) 
 
01) Um tema possível que pode ser depreendido do texto 
é: 
a) O desrespeito ao idoso. 
b) O preconceito racial. 
c) Imigração. 
d) Ideologia de gênero. 
e) Exploração. 
 
02) A sequência decrescente representada pela forma 
como a galinha era alimentada no decorrer do texto, de 
pão-de-ló, passando a farelo e, finalmente, a milho, 
demonstra que: 
a) Seu dono a tratava cada vez melhor. 
b) Seu dono preocupava-se com que fosse bem 
alimentada. 
c) Seu dono agia de forma a aumentar mais seu próprio 
lucro. 
d) Ela era valorizada por seu dono pelo que produzia. 

e) Ela produzia cada vez mais, pois era bem 
recompensada. 
 
03) A respeito deste texto, pode afirmar-se que: 
a) O patrão está sempre interessado no bem estar do 
empregado. 
b) O empregado recebe de acordo com o lucro que traz à 
empresa. 
c) A diminuição do pagamento ao empregado traz 
prejuízo ao patrão. 
d) O homem é por natureza ambicioso, egoísta e 
explorador. 
e) O empregado mantém-se fiel à empresa em que 
trabalha. 
 
04) A alternativa que apresenta todos os verbos no 
passado é: 
a) Começou, pode, dava. 
b) Soltou, botava, disse. 
c) Está, perguntou, botava. 
d) Come, vamos, bota. 
e) Tinha, era, olha. 
 
05) “Dígrafo é a reunião de duas letras para a transcrição 
de um fonema. Trata-se de uma grafia composta para 
um som simples.” 
Assinale a alternativa em que todas as palavras atendem 
a essa definição: 
a) Mulher, ouro. 
b) Milho, galinha. 
c) Marido, dias. 
d) Que, come. 
e) Luxo, dinheirão. 
 
06) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da 
crase: 
a) O jovem aluno pintava à Monet. 
b) Ela passou à viver da venda de bolos de pote. 
c) Viajaremos à França. 
d) Fumar é prejudicial à saúde. 
e) Voltou à terra em que nasceu. 
 
07) Assinale a alternativa em que a palavra apresenta 
oito letras e seis fonemas: 
a) Chocalho. 
b) Palavras. 
c) Advogado. 
d) Tritongo. 
e) Enxaguou. 
 
08) Assinale a alternativa incorreta quanto à 
concordância verbal: 
a) As Minas Gerais produzem laticínios. 
b) Vossa Alteza conhece o lugar. 
c) Fazem dois dias que ela se foi. 
d) Havia sérios problemas para resolver. 
e) Assistia-se a mortes estúpidas na escola americana. 
 
 

INFORMÁTICA 

09) No Google Chrome, para que é utilizado o atalho de 
teclado Crtl + Shift + Q? 
a) Ferramentas Administrativas. 
b) Ajuda. 
c) Favoritos. 
d) Buscar. 
e) N.D.A. 
  
10) Assinale a alternativa que descreva corretamente os 
passos para acessar o Bloco de Notas no Windows 7 
versão português padrão. 
 



a) Iniciar  Todos os Programas  Acessibilidade  
Bloco de Notas. 
b) Iniciar  Configurações  Bloco de Notas. 
c) Iniciar  Todos os Programas  Acessórios  Bloco 
de Notas. 
d) Iniciar  Todos os Programas  Acessórios  
Acessibilidade  Bloco de Notas. 
e) N.D.A. 
 
 

MATEMÁTICA 
 

11) Um atleta em treinamento corre, durante os  dez  

últimos  dias antes da competição, 2.500 metros a pé e 8 

km de bicicleta. Ao final dos dez dias de treinamento, ele 

terá percorrido 

a) 105 hm. 

b) 1.050 hm. 

c) 10.500 hm. 

d) 105.000 hm. 

e) 1.050.000 hm. 

 

12) Certa fábrica possui dentre suas melhores maquinas, 

uma que demora 1 hora para fabricar 4 000 peças. Essa 

mesma máquina, mantendo o mesmo funcionamento, 

para fabricar 3.800 dessas mesmas peças, irá levar: 

a) 57 minutos. 

b) 56 minutos. 

c) 55 minutos. 

d) 54 minutos. 

e) 50 minutos. 

 

13) Uma malharia encaminhou para determinada escola 

uma tabela de valores dos uniformes escolares.  Uma 

bermuda custa R$ 30,00 e uma camiseta custa R$ 20,00. 

Uma mãe comprou duas bermuda e três camisetas e, por 

ter comprado as cinco peças juntas, ganhou um 

desconto e pagou o total de R$ 98,40 pelas três peças. O 

desconto que essa mãe ganhou, em porcentagem, foi de: 

a) 82%. 

b) 60%. 

c) 32%. 

d) 20%. 

e) 18%. 

 

14) A aplicação de um capital, no valor de R$ 800.000,00 

em determinada instituição financeira, por um período de 

seis meses, foi resgatado pelo valor de R$ 920.000,00. 

Considerando-se que o capital foi aplicado a juros 

simples, a taxa de juros ao mês foi de 

a) 0,02%. 

b) 0,025%. 

c) 2,0%. 

d) 2,5%. 

e) 5%. 

 

15) Uma pessoa que corre por dia 7,5 quilômetros, terá 

corrido durante 7 dias, o equivalente a: 

a) 52,5 dam. 

b) 525 dam. 

c) 5.250 dam. 

d) 52.500 dam. 

e) 525.000 dam. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16) Segundo a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
assinale a alternativa incorreta: 

a) Será objetivo permanente das autoridades 
responsáveis alcançar relação adequada entre o número 
de alunos e o professor, a carga horária e as condições 
materiais do estabelecimento. 
b) A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive 
quando se tratar de transferências entre 
estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo 
como base as normas curriculares gerais. 
c) A educação básica tem por finalidades desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-
lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores.  
d) O calendário escolar deverá adequar-se às 
peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, 
a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso 
reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. 
e) A educação básica deverá organizar-se 
especificamente em séries anuais, grupos seriados, com 
base na idade, na competência e em outros critérios, ou 
por forma diversa de organização, sempre que o 
interesse do processo de aprendizagem assim o 
recomendar. 
 
17) “[...], ao contrário, trouxe o mundo social para dentro 
da escola, herança maravilhosa que nos deixou. Foi um 
dos primeiros a reiterar a importância do trabalho do 
aprendiz e, como Dewey, o papel educativo de 
desenvolver projetos com os alunos como, por exemplo, 
escrever, imprimir e distribuir um jornal escolar. [...]”. 
(WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a 
aprendizagem, p. 28). 
A qual educador o texto se refere? 
a) Montessori. 
b) Freire. 
c) Claparède. 
d) Freinet. 
e) Decroly. 
 
18) Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de 
grupos armados, civis ou militares, a favor da ordem 
constitucional e o Estado Democrático. 
II. Haverá privação de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, 
principalmente se as invocar para eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei. 
III. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor. 
IV. É inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal. 
V. É garantido o direito de propriedade. 
De acordo com a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, está incorreto o que se afirma em: 
a) III, IV e V. 
b) Somente II. 
c) I e II. 
d) I, III e V. 
e) I, II, III, IV e V. 
 
19) Art. - 5º A carreira do Magistério Público Municipal de 
Bariri tem como princípios básicos: 
I. Singularismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
II. A valorização da experiência intraescolar. 



III. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
De acordo com a Lei nº 4.111/2011, de 20 de dezembro 
de 2011, está correto o que se afirma em: 
a) Somente I. 
b) I e III. 
c) Somente III. 
d) Somente II. 
e) I, II e III. 
 
20) Luckesi, em seu livro intitulado Avaliação da 
aprendizagem - componente do ato pedagógico, afirma 
que as características dos atos de examinar e de avaliar 
serão configurados lado a lado, tendo por base 
comparativa variáveis específicas. 
Dentre as variáveis listadas pelo autor e indicadas nas 
alternativas abaixo, marque aquela que está incorreta: 
a) Função repreendida. 
b) Temporalidade. 
c) Momento de desempenho do educando. 
d) Consequência da função. 
e) Ato pedagógico. 
 
21) Com base na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, assinale a alternativa incorreta: 
a) É facultado às universidades admitir professores, 
técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. 
b) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão em regime de colaboração seus 
sistemas de ensino. 
c) A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
d) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar formação básica 
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais. 
e) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino 
é o único princípio pelo qual o ensino será ministrado. 
 
22) Com base no documento Indagações sobre currículo: 
Currículo e Avaliação, assinale a alternativa incorreta 
quanto à avaliação e o avaliador: 
a) O professor deve estabelecer e respeitar princípios e 
critérios refletidos coletivamente, referenciados no 
projeto político pedagógico, na proposta curricular e em 
suas convicções acerca do papel social que desempenha 
a educação escolar. 
b) O professor não deve se eximir de sua 
responsabilidade do ato de avaliar as aprendizagens de 
seus estudantes, assim como os demais profissionais 
devem também, em conjunto com os professores e os 
estudantes, participar das avaliações a serem realizadas 
acerca dos demais processos no interior da escola. 
c) A avaliação é uma atividade que envolve legitimidade 
técnica e legitimidade política na sua realização. 
d) É desnecessário haver autoavaliação, tanto do grupo, 
quanto do professor. 
e) Se a escola é o lugar da construção da autonomia e 
da cidadania, a avaliação dos processos, sejam eles das 
aprendizagens, da dinâmica escolar ou da própria 
instituição, não deve ficar sob a responsabilidade apenas 
de um ou de outro profissional, é uma responsabilidade 
tanto da coletividade, como de cada um, em particular. 
 
23) Art. 26 - Os currículos da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regionais 

e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. 
§ 3º - A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular 
obrigatório da educação básica, sendo sua prática 
facultativa ao aluno: 
I. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em 
situação similar, estiver obrigado à prática da educação 
física. 
II. Que tenha prole. 
III. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 
quatro horas. 
IV. Maior de dezoito anos de idade. 
Com base na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
está correto o que se afirma em: 
a) Somente III. 
b) I e II. 
c) I, III e IV. 
d) Somente IV. 
e) I, II, III e IV. 
 
24) Art. 20 - As escolas deverão formular o projeto 
político-pedagógico e elaborar o regimento escolar de 
acordo com a proposta do Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos, por meio de processos participativos 
relacionados à gestão democrática. 
I. O projeto político-pedagógico e o regimento escolar, 
em conformidade com a legislação e as normas vigentes, 
conferirão espaço e tempo para que os profissionais da 
escola e, em especial, os diretores, possam participar de 
reuniões de trabalho coletivo, planejar e executar as 
ações educativas de modo articulado, avaliar os 
trabalhos dos alunos, tomar parte em ações de formação 
continuada e estabelecer contatos com a comunidade. 
II. O regimento escolar deve assegurar as condições 
institucionais adequadas para a execução do projeto 
político-pedagógico e a oferta de uma educação inclusiva 
e com qualidade social, igualmente garantida a estreita 
participação da comunidade escolar na sua elaboração. 
III. Será assegurada ampla participação dos profissionais 
da escola, da família, dos alunos e da comunidade local 
na definição das orientações imprimidas aos processos 
educativos e nas formas de implementá-las, tendo como 
apoio um processo contínuo de avaliação das ações, a 
fim de garantir a distribuição social do conhecimento e 
contribuir para a construção de uma sociedade 
democrática e igualitária. 
Segundo a Resolução n.º 7 MEC/CEB – 14/12/2010, está 
incorreto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) Somente I. 
e) I, II e III. 
 
25) A escola de qualidade social adota como 
centralidade o diálogo, a colaboração, os sujeitos e as 
aprendizagens, o que pressupõe, sem dúvida, 
atendimento a requisitos tais como: 
I. Compatibilidade entre a proposta curricular e a 
infraestrutura entendida como espaço formativo dotado 
de efetiva disponibilidade de tempos para a sua 
utilização e acessibilidade. 
II. Consideração sobre a inclusão, a valorização das 
diferenças e o atendimento à singularidade, resgatando e 
respeitando os direitos humanos individuais. 
III. Valorização dos profissionais da educação, com 
programa de formação continuada, critérios de acesso, 
permanência, remuneração compatível com a jornada de 
trabalho definida no Conselho de Classe. 
IV. Foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela 
aprendizagem, e na avaliação das aprendizagens como 
instrumento de contínua progressão dos estudantes. 



V. Preparação dos profissionais da educação, gestores, 
professores, especialistas, técnicos, monitores e outros. 
Em consonância com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos, 
está incorreto o que se afirma em: 
a) III, IV e V. 
b) II e III. 
c) Somente III. 
d) I, II e V. 
e) I, II, III, IV e V. 
 
26) Art. 63 - A formação técnico-profissional obedecerá 
aos seguintes princípios: 
I. Horário especial para o exercício das atividades. 
II. Garantia de acesso e frequência optativa ao ensino 
regular. 
III. Atividade compatível com o desenvolvimento do 
adolescente. 
De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
está correto o que se afirma em: 
a) Somente I. 
b) Somente III. 
c) I e III. 
d) Somente II. 
e) I, II e III. 
 
27) “[...] é o conjunto de empregos permanentes, em 
comissão e funções de confiança de docentes e de 
profissionais que oferecem suporte pedagógico direto a 
tais atividades, privativo da rede pública municipal”. (Lei 
nº 4.111/2011, de 20 de dezembro de 2011). 
A definição acima se refere a(ao): 
a) Quadro de Magistério. 
b) Emprego de Provimento Permanente. 
c) Carreira do Magistério. 
d) Emprego de Provimento em Comissão. 
e) Remuneração. 
 
28) Art. 27 - Os conteúdos curriculares da educação 
básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: 
(     ) Orientação para o trabalho. 
(   ) A difusão de valores fundamentais ao interesse 
pessoal, aos direitos e deveres individuais, de respeito 
ao bem próprio. 
(  ) Promoção do desporto educacional e apoio às 
práticas desportivas formais. 
(    ) Consideração das condições de escolaridade dos 
alunos em cada estabelecimento. 
Em consonância com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, indique se as alternativas acima são 
verdadeiras (V) ou falsas (F): 
a) V, V, F, V. 
b) F, F, V, V. 
c) F, V, V, F. 
d) V, F, F, V. 
e) F, F, V, F. 
 
29) Observe a tabela e assinale a alternativa correta: 

 

a) A variável cor não apresenta grande oscilação quanto 
ao número médio de anos de estudo. 
b) Não há diferenças regionais no que concerne ao 
número médio de anos de estudo. 
c) A região Nordeste apresentou crescimento no número 
médio de anos de estudo em 1980, se comparada à 
região Norte/Centro-Oeste no mesmo ano. 
d) Não é possível afirmar que a tabela revela os 
resultados do processo de extrema concentração de 
renda e níveis elevados de pobreza. 
e) Há relativo equilíbrio do ponto de vista de gênero. 
 
30) Observe: 
I. Linguagens.                                    1. História. 
II. Matemática.                                   2. Geografia. 
III. Ciências da Natureza.                  3. Arte. 
IV. Ciências Humanas.                      4. Educação  Física. 
Em consonância com a Resolução n.º 7 MEC/CEB – 
14/12/2010, assinale a alternativa que faz a relação 
correta entre as duas colunas (componente curricular e 
área do conhecimento): 
a) III – 2; IV – 1; IV – 3; IV – 4. 
b) II – 3; III – 1; III – 4; IV – 2. 
c) I – 3; I – 4; IV – 1; IV – 2. 
d) IV – 1; III – 2; II – 3; I – 4. 
e) IV – 1; IV – 2; IV – 3; III – 4. 
 
31) Art. 214 - A lei estabelecerá o plano nacional de 
educação, de duração decenal, com o objetivo de 
articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas que conduzam a: 
I. Melhoria da qualidade do ensino. 
II. Promoção humanística, científica e tecnológica do 
País. 
III. Direcionamento regional do atendimento escolar. 
IV. Formação para o trabalho. 
V. Arraigação do analfabetismo. 
Em consonância com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, está correto o que se 
afirma em: 
a) II, III e V. 
b) I e IV. 
c) Somente IV. 
d) Somente I. 
e) I, II e IV. 
 
32) De acordo com Constance Kamii, no livro A criança e 
o número, a punição acarreta alguns tipos de 
consequências: 
I. Conformidade cega. 
II. Avaria instantânea. 
III. Cálculo de riscos. 
IV. Incapacidade mental. 
V. Revolta. 
Está correto o que se afirma em: 
a) II e IV. 
b) I, III e V. 
c) II e III. 
d) Somente IV. 
e) I, II, III, IV e V. 
 
33) Art. 31 - A educação infantil será organizada de 
acordo com as seguintes regras comuns: 
I. Carga horária mínima anual de 830 (oitocentas e trinta) 
horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias 
de trabalho educacional. 



II. Controle de frequência pela instituição de educação 
pré-escolar, exigida a frequência mínima de 70% 
(setenta por cento) do total de horas. 
III. Avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 
IV. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) 
horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para 
a jornada integral. 
V. Expedição de documentação que permita atestar os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem da 
criança. 
Em conformidade com a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, está correto o que se afirma em: 
a) I, III e V. 
b) Somente IV. 
c) III, IV e V. 
d) Somente V. 
e) I, II, III, IV e V. 
 
34) Segundo o livro intitulado A criança e o número, 
Piaget afirma que o “número é uma relação criada 
mentalmente por cada indivíduo.” (p. 15). Para esse 
mesmo educador, existem dois tipos de abstração. 
Assinale a alternativa que indica, de forma correta, quais 
são as duas abstrações: 
a) Automática e espontânea. 
b) Justaposta e calculista. 
c) Visual e mental. 
d) Empírica e reflexiva. 
e) Simples e complexa. 
 
35) “Em 1990 o Brasil participou da 
___________________________, em Jomtien, na 
Tailândia, convocada pela Unesco, Unicef, PNUD e 
Banco Mundial. Dessa conferência, assim como da 
Declaração de Nova Delhi — assinada pelos nove países 
em desenvolvimento de maior contingente populacional 
do mundo —, resultaram posições consensuais na luta 
pela satisfação das necessidades básicas de 
aprendizagem para todos, capazes de tornar universal a 
educação fundamental e de ampliar as oportunidades de 
aprendizagem para crianças, jovens e adultos”. 
(Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos 
parâmetros curriculares nacionais). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) Conferência Mundial sobre Educação Especial. 
b) Convenção de Direitos da Criança, Jovem e Adulto. 
c) Conferência Internacional pela Educação. 
d) Convenção Especial de Educação Inclusiva. 
e) Conferência Mundial de Educação para Todos. 
 
36) Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Fundamental de nove anos, indique a 
alternativa correta: 
a) A Educação Básica é direito universal e alicerce 
indispensável para a capacidade de exercer em plenitude 
o direto à cidadania. É o tempo, o espaço e o contexto 
em que o sujeito aprende a constituir e reconstituir a sua 
identidade, em meio a transformações corporais, afetivo 
emocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e 
pluralidade tornam-se, portanto, exigências do projeto 
educacional. 
b) A Educação Fundamental é direito nacional e alicerce 
indispensável para a capacidade de exercer em plenitude 
o direto à cidadania. É o tempo, o espaço e o contexto 
em que o sujeito aprende a constituir e reconstituir a sua 
identidade, em meio a transformações econômicas e 
políticas, respeitando e valorizando as diferenças. 
Liberdade e pluralidade tornam-se, portanto, exigências 
do projeto educacional. 

c) A Educação Básica é direito nacional e alicerce 
indispensável para a capacidade de exercer em plenitude 
o direto à cidadania. É o tempo, o espaço e o contexto 
em que o sujeito aprende a constituir e reconstituir a sua 
identidade, em meio a transformações corporais, afetivo 
emocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e 
singularidade tornam-se, portanto, exigências do projeto 
educacional. 
d) A Educação Fundamental é direito universal e alicerce 
dispensável para a capacidade de exercer em plenitude 
o direto à cidadania. É o tempo, o espaço e o contexto 
em que o sujeito aprende a constituir e reconstituir a sua 
identidade, em meio a transformações econômicas e 
políticas, respeitando e valorizando as singularidades. 
Liberdade e pluralidade tornam-se, portanto, exigências 
do projeto educacional. 
e) A Educação Básica é direito nacional e alicerce 
dispensável para a capacidade de exercer em plenitude 
o direto à cidadania. É o tempo, o espaço e o contexto 
em que o sujeito aprende a constituir e reconstituir a sua 
identidade, em meio a transformações corporais, afetivo 
emocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e 
pluralidade tornam-se, portanto, exigências do projeto 
educacional. 
 
37) “A teoria de __________ oferece um modelo 
epistemológico, do qual é possível extrair consequências 
de natureza psicológica. A psicogênese da língua escrita 
é um modelo psicológico de aprendizagem 
especificamente da escrita [...]”. (WEISZ, Telma. O 
diálogo entre o ensino e a aprendizagem, p. 30). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) Freire. 
b) Vygotsky. 
c) Arroyo. 
d) Piaget. 
e) Pestalozzi. 
 
38) “Tendo em vista o quadro atual da educação no 
Brasil e os compromissos assumidos internacionalmente, 
o Ministério da Educação etecoordenou a elaboração do 
____________________________ (1993-2003), 
concebido como um conjunto de diretrizes políticas em 
contínuo processo de negociação, voltado para a 
recuperação da escola fundamental, a partir do 
compromisso com a equidade e com o incremento da 
qualidade, como também com a constante avaliação dos 
sistemas escolares, visando ao seu contínuo 
aprimoramento”. (Parâmetros curriculares nacionais: 
introdução aos parâmetros curriculares nacionais). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) Planejamento para uma Educação de Qualidade. 
b) Projeto de Recuperação da Escola Fundamental. 
c) Plano Decenal de Educação para Todos. 
d) Projeto de Educação de Qualidade Contínua. 
e) Plano de Equidade Educativa Nacional. 
 
39) Quanto à obrigatoriedade de permanência do 
estudante na escola, principalmente no Ensino 
Fundamental, há, na LDB, exigências que se centram 
nas relações entre a escola, os pais ou responsáveis, e a 
comunidade, de tal modo que a escola e os sistemas de 
ensino tornam-se responsáveis por: 
I. Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz 
competente da Comarca e ao respectivo representante 
do Ministério Público a relação dos estudantes que 
apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por 
cento do percentual permitido em lei. 



II. Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência 
à escola. 
III. Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e 
o rendimento dos estudantes, bem como sobre a 
execução de sua proposta pedagógica. 
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental de nove anos, está correto o que se 
afirma em: 
a) Somente I. 
b) II e III. 
c) I, II e III. 
d) Somente II. 
e) I e II. 
 
40) Art. 32 - O ensino fundamental obrigatório, com 
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo 
a formação básica do cidadão, mediante: 
(     ) A compreensão específica do ambiente natural e 
social em que se fundamenta a sociedade. 
(     ) O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços 
de solidariedade humana e de tolerância recíproca em 
que se assenta a vida social. 
(     ) Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores. 
(     ) O desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio oralidade. 
De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, indique se as alternativas acima são verdadeiras 
(V) ou falsas (F): 
a) V, F, V, F. 
b) F, V, V, F. 
c) V, V, F, V. 
d) V, F, F, V. 
e) F, F, F, V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOLHA DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS  

Coordenador Pedagógico 
 

- Conforme previsto no Edital de Abertura das Inscrições, responda as 02 (duas) questões com no máximo 10 (dez) linhas 
cada; 
- Antes de passar a resposta neste caderno, utilize a folha de rascunho entregue pelo fiscal; 
Qualquer identificação ou marca feita pelo candidato nesta FOLHA DE RESPOSTA que possa permitir sua identificação, 
acarretará a atribuição de nota zero às questões dissertativas; 
- É vedado, em qualquer parte desta FOLHA DE RESPOSTA, o uso de corretor de texto, de caneta marca-texto ou de 
qualquer outro material similar; 
- Redija o texto definitivo na FOLHA DE RESPOSTA com caneta de tinta azul ou preta; 
- A ilegibilidade da letra acarretará prejuízo à nota do candidato. 

 
Questões 

01) “O necessário é, em suma, preservar o sentido do objeto de ensino para o sujeito da aprendizagem, o 
necessário é preservar na escola o sentido que a leitura e a escrita têm como práticas sociais, para conseguir 
que os alunos se apropriem delas possibilitando que se incorporem à comunidade de leitores e escritores, a fim 
de que consigam ser cidadãos da cultura escrita. 
O real é que levar à prática o necessário é uma tarefa difícil para a escola. Conhecer as dificuldades e 
compreender em que medida derivam (ou não) de necessidades legítimas da instituição escolar constituem 
passos indispensáveis para construir alternativas que permitam superá-las. É por isso que, antes de formular 
soluções – antes de desdobrar o possível -, é preciso enunciar e analisar as dificuldades.” (LERNER, Delia. Ler 
e Escrever na Escola - O Real, o Possível e o Necessário, p. 18). 
A autora apresenta, no livro especificado acima, um levantamento de cinco dificuldades enfrentadas para tornar 
possível a necessidade de preservar na escola o sentido que a leitura e a escrita têm como práticas sociais. 
Aponte quais são essas cinco dificuldades. 
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02) “Quando analisamos a prática pedagógica de qualquer professor vemos que, por trás de suas ações, há sempre 
um conjunto de ideias que as orienta. Mesmo quando ele não tem consciência dessas ideias, dessas concepções, 
dessas teorias, elas estão presentes.” (WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem, p. 47). A teoria 
empirista é apenas uma dessas ideias que a autora fala. Desse modo, descreva essa teoria de forma objetiva. 
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