
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PEDAGOGO 



 

PARTE I – PEDAGOGO 
 
01 - O papel do pedagogo pode ser pensado a partir de três 
compromissos fundamentais na educação escolar: o 
compromisso de ser gestor do currículo escolar; o 
compromisso de ser educador junto aos professores e o 
compromisso de ser pesquisador como decorrência do seu 
papel de gestor e de educador. Para cada um destes 
compromissos, temos saberes associados ações a serem 
elaborados pelos coordenadores no cotidiano de sua 
profissão, dentre eles: 

A) o empoderamento dos supervisores escolares que 
tem sempre a garantia da proposta final nos debates 
e na elaboração do Projeto Político Pedagógico -
PPP 

B) o reconhecimento da culpabilização dos pais pelo 
fracasso escolar e pela apatia dos estudantes na 
escola 

C) o atendimento às demandas docentes, 
prioritariamente, assim como aos seus absenteísmos 
no planejamento 

D) o descrédito da escola pública, reforçando o 
discurso dos professores afirmando que alunos 
disciplinados  são mais fáceis de serem  trabalhados 

E) conhecer e analisar questões centrais da cultura 
contemporânea que exigem incorporação curricular 

 
02 - A pedagoga Emília reconhece a necessidade de 
operacionalizar os pressupostos e procedimentos definidos 
coletivamente no PPP, e assim direciona a sua prática, tendo 
clareza que os saberes necessários à coordenação 
pedagógica são organizados em duas categorias das 
relações interpessoais e das teorias pedagógicas. Nas 
relações interpessoais deve priorizar: 

A) o diálogo, a negociação e a aprendizagem para 
administrar conflitos 

B) o ensino, o currículo e a verticalidade nas relações 
C) os saberes prévios dos professores, o seu curriculum 

vitae e o comportamento dos pais 
D) o comportamento, o currículo do professor e o seu 

papel relativo às avaliações 
E) o currículo escolar, a aprendizagem e o ensino 

 
03 - O conjunto de compromissos e de saberes dos 
pedagogos materializa‐se em seu plano de formação e na 
construção de uma rotina a ser vivenciada na escola onde 
atua. O seu plano de trabalho deve contemplar: 

A) a dispersão dos professores e a reação ao 
planejamento, o qual deve ser entregue já pronto a 
ser operacionalizado pelos mesmos 

B) a explicitação de objetivos de formação, os 
conteúdos a serem trabalhados e a previsão dos 
tempos e espaços para cada ação no cotidiano da 
escola 

C) o registro das atividades a serem desenvolvidas aos 
sábados com vistas a valorização da vida cultural 
dos estudantes 

D) a formação dos professores, independente de ser 
contemplada em seus vencimentos, o que é 
fundamental em seus processos evolutivos 

E) a formação continuada como uma viagem que pode 
servir-lhe como uma viagem interior,  na qual 
influencia a sua diretividade 

04 - O pedagogo Marcos atua em centros onde predomina a 
educação intencional, com ênfase a educação não-formal. Esta é 
caracterizada pelas atividades educativas: 

A) subordinadas ao Ministério de Educação (MEC), 
assegurando aos alunos o desenvolvimento de suas 
capacidades intelectuais 

B) relacionadas à instrução, ou seja, à formação das 
capacidades cognoscitivas, mediante um currículo 
elaborado na Secretaria Municipal de Educação (SME). 

C) estruturadas fora do sistema escolar convencional, as 
quais ocorrem em movimentos sociais organizados, por 
exemplo 

D) as quais correspondem as ações, meios e condições para 
a realização da instrução, determinada socialmente 

E) que cumprem as exigências da sociedade de classes, 
conforme os interesses dos grupos majoritários tendo 
em vista a manutenção dos privilégios de poucos 

 
05 - O pedagogo Carlos se respalda nos documentos oficiais do 
MEC que lhe levam a refletir acerca de que “toda mudança 
implica na reinvenção de caminhos, na reformulação de 
conceitos, na releitura do mundo, na reaprendizagem de sentidos 
e de significados, na consciência da dialética da mudança, 
permanência e a desmontagem dessa dicotomia frente ao mundo 
acadêmico de crenças constituídas”. A afirmativa traz em seu 
interior a importância: 

A) da existência de relações complexas na educação e o do 
seu papel fundamental da manutenção social 

B) do entendimento que o processo de ensino e de 
aprendizagem requer uma postura teórico-
metodológica assistencialista junto às camadas de baixo 
poder aquisitivo 

C) da formação acadêmica do pedagogo ancorada em uma 
racionalidade técnica cujas referências da escola 
centram-se na linearidade do conhecimento 

D) da libertação do antigo, às vezes carregado de 
modismos, estereótipos e clichês, dentre outros 

E) de manter a paciência para esperar o momento certo 
para agir, porque as consequências de uma ação crítica 
pode ser catastrófica 

 
06 - O pedagogo Antônio desenvolve suas ações com base nas 
definições coletivas, postas no PPP que foi elaborado na 
perspectiva crítica da educação. Desse modo desenvolveu a 
consciência de assumir: 

A) o desafio de manter uma postura dialógica, em 
particular no trabalho com os professores, observando 
os reflexos desse processo formativo em práticas 
efetivamente democráticas e emancipatórias 

B) a compreensão acerca do processo de formação e 
desenvolvimento do professor, de forma diretiva, o que 
deve lhe levar a um comportamento disciplinar, 
estabelecendo relações entre as suas leituras e as 
decisões verticalizadas 

C) uma postura decorrente dos princípios e procedimentos 
que potencializam o desenvolvimento heterônomo do 
cidadão, e que, requer a diversificação nas relações que 
os professores já dominam 

D) a formação continuada para os professores, 
considerando um enfoque que traz consigo ideias e 
significados de disciplinamento e absenteísmo, ou seja, 
o lecionar com base nos conteúdos que ele domina 



 

E) uma gestão autocrática, cuja orientação exige a prática 
e o uso obrigatório da tecnologia representando as suas 
ideias acerca da natureza, dos recursos do conhecimento 
científico e o treino dos professores para garantir um 
ensino propedêutico 

 
07 - O PPP de uma Escola X, amplamente discutido e 
elaborado com toda a comunidade educativa, adotou a 
abordagem acerca da aprendizagem que a considera como um 
despertar de vários processos internos de desenvolvimento, os 
quais são capazes de operar somente quando o estudante 
interage com pessoas em seu ambiente e quando em 
cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, 
esses processos tornam-se parte do desenvolvimento do 
mesmo. Essa abordagem tem como respaldo a psicologia: 

A) skineriana 
B) behaviorista 
C) piagetiana 
D) compensatória 
E) histórico social 

 
08 - A pedagoga Rita orienta os professores, no sentido de 
operacionalizar a avaliação definida coletivamente no PPP, a 
qual considera o acolhimento aos conhecimentos prévios dos 
estudantes. Estes funcionam como ponto de partida para 
sugerir leituras e complementos que favorecem a organização 
dos conhecimentos científicos, procurando elevar os seus 
saberes ao patamar científico, estabelecendo mediações com a 
realidade circundante. Esta abordagem caracteriza a avaliação: 

A) mediadora 
B) controle 
C) informativa 
D) skineriana 
E) behaviorista 

 
09 - O pedagogo Pedro, promove reunião com os professores, 
objetivando a discussão de temas que possibilitem o 
aperfeiçoamento do ensino aprendizagem. Nesse processo 
formativo, visa a (re)construção da profissionalidade que diz 
respeito aos saberes, atitudes, ao agir profissional, 
características que devem marcar o trabalho docente, em um 
processo relacional, articulador dos saberes da Pedagogia, da 
Didática e de outras áreas do conhecimento. Estes devem 
possibilitar uma formação: 

A) compensatória 
B) liberal 
C) tecnicista 
D) multidimensional 
E) tradicional 

 
10 - Os Cursos para o aperfeiçoamento das práticas 
democráticas devem ser acompanhados e avaliados de modo 
a contribuir: 

A) com a consecução dos objetivos postos no plano de 
trabalho escolar, na direção de crescentes articulações 
políticas e administrativas do campo educativo, 
superando assim visões minimalistas de políticas 
educacionais 

B) para dar publicidade ao desempenho dos gestores 
eleitos a cada dois anos e trimestralmente as 
coordenadoras administrativas, a fim de assumirem 
visões autocráticas e minimalistas de políticas 
educacionais 

C) para a substituição do diretor administrativo-financeiro 
em suas ausências e impedimentos, pelo pedagogo, de 
modo a ganhar a cordialidade inexistente entre as 
equipes dirigentes  

D) com o processo de planejamento, execução e avaliação 
das ações pedagógicas desenvolvidas na Unidade de 
Ensino, em todos os turnos, mantendo a integração e a 
unidade do trabalho escolar, enquanto responsabilidade 
do pedagogo 

E) com a elaboração do Calendário e Regimento Escolar, 
com base nos modelos advindos do MEC, a serem 
primeiramente apreciados pela Secretaria Municipal de 
Educação- SME 

 
11 - A psicologia social tem como objetivo o estudo do 
indivíduo em constante interação com a sociedade, 
através do conjunto de suas relações sociais. Assim, 
torna-se fundamental observar e analisar as influências 
sociais na vida do indivíduo, a partir desta relação ativa 
entre sujeito e sociedade. Com base nesta concepção de 
sujeito, as mudanças familiares também vão interferir no 
desenvolvimento individual e social de cada um de nós, 
ou seja, tais mudanças: 

A) vão exigir que o pedagogo assuma o papel que as 
famílias deixam de realizar, tais como o respeito aos 
mais velhos, a etiqueta, dentre outras atividades que 
são atribuições dos pais 

B) exigem que a mulher, reclusa ao espaço privado, 
seja coroada como a rainha do lar  e o pedagogo 
ganhe, no espaço público, a função de educar o 
estudante como um filho 

C) exigem que a mulher assuma o papel de provedora 
e o pedagogo necessite orientar os estudantes, 
compensando os requisitos que antes eram da 
família 

D) exigem que o espaço escolar público, passe a 
assumir o papel de educar os estudantes em todos 
os aspectos, suprindo o absenteísmo familiar 

E) vão definindo e redefinindo as relações entres os 
sujeitos, os papéis sociais, as atribuições de gênero, 
a construção de identidades, dentre outras 

 
12 - A Psicologia Social apresenta fundamentos que 
colaboram com atitudes edificantes do pedagogo escolar, 
no sentido de não fazer julgamentos por padrões 
generalizantes que nem sempre respondem às demandas 
de determinadas famílias que o procuram. Diante desta 
reflexão as análises não devem se tornar: 

A) embasadas na natureza e especificidade dos valores 
familiares, em constantes transformações 

B) compreendidas pelo fato de possuir a mulher 
características pessoais, construídas ao longo da 
vida do sujeito  

C) suavizadas pela culpa advinda das pressões sociais 
quanto à posição assumida pela mulher, como 
provedora de uma família, sempre que necessário 

D) encapsuladas pela ideologia patriarcal,  haja vista a 
compreensão das transformações nas estruturas 
familiares 

E) cuidadosas, reconhecendo os diferentes papéis que 
envolvem as famílias e o papel social da escola  

 



 

13 - Na formação continuada com os professores o 
pedagogo Henrique desenvolveu um estudo de caso que 
possibilitou a compreensão de não mais se identificar a 
família pela existência do matrimônio, formalidade que 
deixou de ser seu único traço originário. Deste modo, os 
professores se respaldaram na Psicologia Social a fim de 
considerarem que: 

A) o casamento deve ser voltado à reprodução e não a 
um espaço de companheirismo em que o sexo 
recreativo se impõe sobre o reprodutivo 

B) os ideais contemporâneos de relação conjugal 
enfatizam mais a autonomia e a satisfação de cada 
cônjuge do que os laços de interdependência entre 
eles 

C) os objetivos planejados na escola devem ser 
priorizados e atingidos, sob pena de levar ao 
fracasso das relações conjugais 

D) as sucessivas uniões e recasamentos afetam sempre 
o rendimento escolar, pois cabe sempre à mulher,  
permanecer com o filho após o fracasso conjugal 

E) a dissolução do núcleo conjugal, deve-se sempre a 
mulher por ter se tornado seletiva em suas escolhas 
e ser um símbolo imaginário universal da 
afetividade e da capacidade de cuidar 

 
14 - Uma das atribuições postas no Edital do concurso 
público se refere a necessidade do pedagogo estimular e 
promover a integração escola-família-comunidade, através 
de atividade de ordem educativa e cultural, possibilitando o 
intercâmbio de informações, experiências e serviços entre 
instituições. Nessa perspectiva torna-se importante: 

A) a participação plena da comunidade nas definições 
do PPP, desde que entendam de educação, 
contribuindo no sucesso escolar de todos 

B) a participação dos familiares na 
elaboração/avaliação do PPP escolar, favorecendo 
o sentimento de pertencimento de todos pelo 
projeto executado 

C) a adesão à tendência pedagógica tecnicista que deve 
ser implementada por todos, pelo fato do PPP ter 
sido elaborado na SME 

D) a celebração de acordos, manifestando a abstinência 
na execução do PPP que foi construído 
coletivamente, por não ser  correlato com a prática 
cotidiana 

E) a rejeição ao caminho teórico-metodológico, 
vinculado a realidade do aluno, a fim de garantir a 
manutenção dos valores da sociedade 

 
15 - O pedagogo Alencar, atendendo as demandas 
evidenciadas no horário do planejamento, faz uma 
mediação no sentido dos professores evoluírem na 
elaboração de registros reflexivos, aperfeiçoando o ensino e 
a aprendizagem de seus alunos. Há que se considerar que no 
ensino o registro necessita: 

A) ser a única referência para superar o fracasso 
escolar identificado pelo Plano de 
Desenvolvimento Escolar - PDE 

B) ser um meio para garantir a exclusão dos alunos 
indisciplinado, apáticos,  canalizando a atenção e 
apoio àqueles que são interessados em aprender 
mais 

C) adquirir um sentido, de acordo com o contexto da 
ação ou da atividade, na perspectiva de identificar 
limites e avanços das crianças, aperfeiçoando os 
procedimentos pedagógicos 

D) ser utilizado como argumento para transferir os 
docentes da escola, por não terem compromisso 
com a aprendizagem dos alunos 

E) ser uma fonte para a comunicação exclusiva com os 
pais interessados que costumam ir as reuniões da 
escola 

 
16 - O planejamento escolar teve como base os resultados 
ao final de cada bimestre. As formas rever procedimentos 
foram identificadas pelos docentes que devem priorizar: 

A) um conteúdo permeado por conhecimentos 
metódicos para repassar para a equipe pedagógica, 
conforme a tendência tradicional da educação 

B) a instrução e a qualificação do professor, pois só 
dele depende a qualidade da educação pública 

C) os eventos  episódicos e pontuais que são cobrados 
pela equipe de apoio pedagógico 

D) o plano de ensino como um meio que possibilita 
avaliar o processo, identificando os limites e 
possibilidades dos estudantes, replanejando as 
ações, sempre que necessário 

E) um momento de socialização do trabalho das 
crianças mais interessadas e aplicadas 

 
17 - O estudo do documento Política Nacional de Educação 
Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, esclareceu 
aos professores quais os estudantes que necessitam dos 
serviços de Atendimento Educacional Especializado –
AEE., os quais devem considerar: 

A) a deficiência, mesmo sem laudo médico 
B) transtornos globais de desenvolvimento; 

deficiência; altas habilidades/superdotação 
C) transtornos globais de desenvolvimento, pois as 

deficiências tem atendimento na sala regular 
D) o registro no Censo Escolar, exclusivamente 
E) a matrícula efetivada no período da chamada 

escolar 
 
18 - Ao ofertar o AEE, em salas de recursos 
multifuncionais, na área da Deficiência Visual, o pedagogo 
evidenciou a necessidade da escola contar com: 

A) o uso das tecnologias sob pena do dirigente 
municipal ser punido 

B) os serviços de apoio especializados nos Centros de 
Atendimento Pedagógico para Deficientes Visuais 
– CAPs 

C) salas de aula especiais dentro da própria instituição 
de ensino 

D) instrumentos pedagógicos de identificação das 
habilidades mais evidentes 

E) o encaminhamento do aluno para os centros 
especiais, de acordo com as dificuldades 
evidenciadas 

 
 
 
 
 
 



 

19 - Em conformidade com o Edital do Concurso Público, 
uma das atribuições do pedagogo, é elaborar, 
conjuntamente com a equipe interdisciplinar, programas de 
desenvolvimento para áreas específicas, de acordo com as 
necessidades dos alunos. De acordo com as últimas 
publicações do MEC na contemporaneidade, ao se atribuir 
ao pedagogo essas atribuições, não está se supondo que ele 
deva ter: 

A) o conhecimento dos campos do conhecimento 
implicados no processo educativo-docente  

B) a compreensão da qualidade da oferta do ensino e a 
aprendizagem com significado social 

C) domínio dos conteúdos-métodos de todas as 
matérias 

D) a orientação ao trabalho do professor com base no 
PPP construído coletivamente 

E) a clareza da tendência pedagógica norteadora, 
definida coletivamente na escola 

 
20 - De acordo com documentos oficiais o CRAS funciona 
por meio de unidades de execução dos serviços de Proteção 
Social Básica destinados à população: 

A) em situação de vulnerabilidade social, em 
articulação com a rede socioassistencial 

B) escolar que apresenta distúrbios de comportamento 
em sala de aula 

C) em estado de pobreza, mesmo sendo a família 
equilibrada, com saudáveis vínculos afetivos 

D) de classe média, contribuindo na melhoria da sua 
qualidade de vida 

E) com atendimento escolar irregular, desde que 
estejam desvinculados da rede socioassistencial 

 
21 - O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 
Pessoas com Deficiência visa: 

A) substituir as atividades escolares e complementar 
com um trabalho social junto as famílias, realizado 
em grupos e organizado a partir dos recursos 
pessoais, de modo a garantir aquisições 
progressivas aos seus usuários  

B) assumir o papel da escola onde não houver 
atendimento as crianças com deficiências múltiplas, 
por não terem uma infraestrutura adequada e nem 
recursos humanos qualificados  

C) a garantia de direitos e o desenvolvimento da 
autonomia das pessoas, a partir de suas 
necessidades e potencialidades individuais e 
sociais, prevenindo situações de risco, de exclusão 
e de isolamento 

D) compensar a ausência das atividades escolares dos 
estudantes das escolas que não possuem salas 
multifuncionais e/ou pessoal qualificado para 
atendimento por meio da educação especial 

E) atender um público alvo relacionado às crianças de 
até 06 anos de idade e suas famílias, nas 
comunidades onde inexistem instituições que 
ofertem a Educação Infantil 

 
22 - O pedagogo Francisco foi informado pelas equipes da 
SME e do CRAS sobre a oferta das Oficinas com Famílias 
em situação de vulnerabilidade social, as quais são 
realizadas: 

A) na própria escola, coordenada pelasua  equipe 
pedagógica capacitada para promover acessos a 
benefícios, programas de transferência de renda e 
serviços socioassistenciais, bem como  aos demais 
serviços setoriais existentes no CRAS 

B) na SME, coordenadas pelas pedagogas lotadas na 
mesma, capacitadas para promover acessos a 
benefícios, programas de transferência de renda e 
serviços socioassistenciais, bem como  aos demais 
serviços setoriais existentes no CRAS 

C) no CRAS, instituição que assegura uma bolsa de um 
salário mínimo mensal às famílias que 
demonstrarem uma evolução nos procedimentos 
orientados pela equipe escolar 

D) nas Unidades de Atendimento descentralizadas e 
vinculadas aos CRAS, as quais asseguram um 
auxílio financeiro, de acordo com a participação das 
famílias em cada Oficina, conforme a abrangência 
dos serviços executados 

E) por meio de encontros previamente organizados, 
com objetivos de curto prazo a serem atingidos com 
um conjunto de famílias, com o intuito de suscitar a 
reflexão sobre um tema de interesse das mesmas 

 
23 - No Edital do Concurso Público para o ingresso do 
pedagogo na rede municipal de educação consta como uma 
das atribuições divulgar e estimular a participação dos 
diversos segmentos das Unidades de Ensino, em 
Seminários, encontros e cursos de atualização, dentro e fora 
do Município. Os cursos de atualização são considerados 
como uma formação: 

A) continuada 
B) inicial 
C) independente 
D) de qualificação 
E) teórica 

 
24 - O Plano de Desenvolvimento Escolar, como 
mecanismo de fortalecimento de sua autonomia, deve ser 
conduzido pela equipe escolar, a partir de sua realidade, 
fundamentado em: 

A) fatos e dados, com foco na aprendizagem dos 
alunos,  o que requer a autoavaliação da escola, com 
base em um documento que registra aonde chegar, 
como chegar, quando chegar e com que recursos 

B) um modelo padrão, divulgado para todas as escolas 
municipais, as quais devem seguir a missão, a visão 
e objetivos estratégicos a serem consolidados pelos 
professores, em nível de sala de aula 

C) um plano elaborado pela equipe central da SME, 
estabelecendo os objetivos e padrões educacionais 
que relacionam os conteúdos que o aluno deve saber 
ao concluir cada série ou ciclo da educação básica 

D) um sistema de ensino desenvolvido em nível de 
SME, traduzido em um compromisso irrevogável a 
ser desenvolvido na escola com a eficiência, a 
eficácia e a qualidade, para comparar qual oferece o 
melhor ensino 

E) parâmetros elencado pela SME, a fim de identificar 
onde se encontram e quais são os principais 
problemas escolares, quais as estratégias para 
superar as situações indesejadas, responsabilizando 
o pedagogo para prestar contas de sua atuação  



 

25 - O PPP escolar, construído coletivamente requer que a 
execução, monitoramento e avaliação ocorram: 

A) apenas quando a elaboração do PDE já estiver 
totalmente concluída 

B) só quando cada plano de ensino tiver sido concluído 
C) no término da avaliação institucional, com base no 

resultado do rendimento dos alunos 
D) de forma processual 
E) com base na divulgação do rendimento escolar para 

prestação de contas à SME 
 
26 - O pedagogo Fabrício coordenou a elaboração do PDE 
participativo, construindo uma estrutura para a execução e 
o monitoramento dos planos de ação, envolvendo o Comitê 
Estratégico, o coordenador do PDE, os líderes de objetivos, 
os gerentes de planos de ação e os membros das equipes dos 
planos de ação. Para operacionalizar a estrutura de 
monitoramento e avaliação, O MEC aconselha que: 

A) ocorra apenas uma reunião por semana entre o 
coordenador do PDE e  os funcionários que estão 
fora de sala de aula 

B) as reuniões só ocorram com cada líder de objetivo 
que está com atividade extra classe, a cada quinze 
dias 

C) cada líder de objetivo e os gerentes do plano de ação 
exerçam apenas atividades burocráticas para não 
tirar o professor de suas atividades permanentes 

D) os responsáveis pelo PDE sejam pessoas da SME e 
da equipe dirigente da escola para supervisionarem 
as atividades docentes, relacionando-as com 
resultados esperados, elaborando os necessários 
relatórios (prestação de contas) 

E) as reuniões sejam agendadas e realizadas pelo 
menos uma vez por mês com o Grupo de 
Sistematização, dentre outros 

 
27 - De acordo com os novos paradigmas da Psicologia 
Social a família é unida por múltiplos laços capazes de 
manter os membros moralmente, materialmente e 
reciprocamente durante uma vida e durante as gerações. 
Neste sentido podemos conceituar família como sendo: 

A) um conjunto invisível de exigências funcionais que 
organiza a interação dos membros da mesma, 
considerando-a, igualmente, como um sistema, que 
opera através de padrões transacionais 

B) formada pelas gerações mais velhas que tem poder 
sobre as mais novas, conforme os seus  interesses e/ 
ou função, onde os comportamentos de um membro 
não influenciam os outros membros 

C) uma unidade social, homogênea, que enfrenta uma 
série de tarefas de desenvolvimento, diferindo a 
nível dos parâmetros culturais, as raízes e 
comportamentos universais 

D) uma forma de organização ou disposição de um 
número de componentes que se inter-relacionam de 
maneira recorrente, possuindo comportamentos 
universais e assumindo posições, socialmente 
reconhecidas 

E) uma estrutura nuclear ou conjugal, formada por um 
homem, uma mulher, com filhos mais velhos que 
cuidam sempre dos mais novos, conforme a posição 
social que ocupam na sociedade 

28 - A pedagoga Margarete atua na organização e execução 
do Conselho de Classe, compreendendo-o enquanto espaço 
legitimador de discussão e avaliação do aproveitamento dos 
alunos e da turma como um todo. Neste sentido enquanto 
um órgão colegiado, presente na organização da escola, tem 
a função de: 

A) buscar alternativas para a superação dos problemas 
de aprendizagem apresentados pelos alunos, 
visando aperfeiçoar o ensino e as aprendizagens 

B) analisar o desempenho do aluno desinteressado, de 
forma coletiva propondo ações e intervenções para 
a formação de turmas homogêneas 

C) cuidar da melhoria da aprendizagem do aluno mais 
capaz, assegurando que os demais alunos 
disciplinados evoluam em seus processos 
formativos 

D) dar o veredicto: aprovado, aprovado por Conselho 
de Classe, ou reprovado, conforme o Parecer dado 
pelo grupo de professores que acompanharam o 
aluno 

E) legitimar a transferência dos alunos 
indisciplinados ou que tiveram múltiplas 
reprovações 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens II e III. 

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 


