
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRETOR DE ESCOLA 
 

PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir se refere às questões de 01 a 04. 
 
Piscina 

 
Era uma esplêndida residência, na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, cercada de jardins e, tendo ao lado, uma bela 
piscina. Pena que a favela, com seus barracos grotescos 
se alastrando pela encosta do morro, comprometesse 
tanto a paisagem. 
Diariamente desfilavam diante do portão aquelas 
mulheres silenciosas e magras, lata d’ água na cabeça. 
De vez em quando surgia sobre a grade a carinha de 
uma criança, olhos grandes e atentos, espiando o jardim. 
Outras vezes eram as próprias mulheres que se 
detinham e ficavam olhando. 
Naquela manhã de sábado ele tomava seu gim-tônica no 
terraço, e a mulher um banho de sol, estirada de maiô à 
beira da piscina, quando perceberam que alguém os 
observava pelo portão entreaberto. 
Era um ser encardido, cujos trapos em forma de saia não 
bastavam para defini-la como mulher. Segurava uma lata 
na mão, e estava parada, à espreita, silenciosa como um 
bicho. Por um instante as duas mulheres se olharam, 
separadas pela piscina. 
De súbito pareceu à dona de casa que a estranha 
criatura se esgueirava, portão adentro, sem tirar dela os 
olhos. Ergue-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e 
viu com terror que ela se aproximava lentamente: já 
atingia a piscina, agachava-se junto à borda de azulejos, 
sempre a olhá-la, em desafio, e agora colhia água com a 
lata. Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa 
retirada, meio de lado, equilibrando a lata na cabeça – e 
em pouco sumia-se pelo portão. 
Lá no terraço o marido, fascinado, assistiu a toda acena. 
Não durou mais de um ou dois minutos, mas lhe pareceu 
sinistra como os instantes tensos de silêncio e de paz 
que antecedem um combate. Não teve dúvida: na 
semana seguinte vendeu a casa. 
(SABINO, Fernando. A mulher do vizinho. Rio de Janeiro, 

1976) 
 
01) No texto, a introdução da mulher da favela na história 
se dá por uma sequência de palavras e expressões: 
“alguém”, “ser encardido”, “bicho”, “criatura estranha”. 
Esse recurso revela: 
a) Que o comportamento da mulher não era de uma 
pessoa, e sim de um animal. 
b) Uma visão negativa da mulher, que vem interromper a 
tranquilidade e o conforto dos donos da casa. 
c) Que a mulher estava tão suja que mais parecia um 
bicho do que um ser humano. 
d) O medo dos moradores da casa, pois se tratava de 
uma assaltante. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
02) Os donos da residência venderam a casa porque: 
a) Não queriam mais ser incomodados e alvo de olhares 
dos moradores da favela. 
b) Não gostavam mais da casa. 
c) A casa era grande demais. 
d) A dona da casa queria uma casa maior. 
e) Ficaram tristes com a situação da mulher favelada. 
 
03) O tema central do texto é: 
a) A situação de pobreza extrema dos favelados. 
b) A violência no Rio de Janeiro. 
c) A vida de luxo dos donos de mansões. 
d) A falta de segurança daqueles que têm mais posses. 
e) A desigualdade social. 

 
04) A palavra “sinistra”, no último parágrafo, pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
a) Curiosa. 
b) Cautelosa. 
c) Maliciosa. 
d) Interessante. 
e) Assustadora. 
 
05) Assinale a alternativa que apresenta o vício de 
linguagem conhecido por colisão: 
a) Pagou trinta por cada. 
b) Ela vai vim aqui. 
c) Menino vê incêndio do prédio 
d) Subiu lá em cima no nono andar. 
e) Sua saia sujou. 
 
06) Assinale a alternativa incorreta quanto à 
concordância nominal: 
a) Só os homens reclamaram. 
b) Ah! Esses pseudochefes! 
c) É necessário a nossa presença. 
d) A pulseira e o colar eram dourados como os cabelos. 
e) Muito obrigados, disseram eles. 
 
07) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estejam corretamente grafadas: 
a) Esdrúchulo, estropear, despeza, arrocho. 
b) Esdrúchulo, estropiar, despesa, arroxo. 
c) Esdrúchulo, estropiar, despeza, arroxo. 
d) Esdrúxulo, estropear, despesa, arrocho. 
e) Esdrúxulo, istropiar, despesa, arrocho. 
 
08) Assinale a alternativa em que a palavra apresenta 
oito letras e seis fonemas: 
a) Mobiliar. 
b) Inflação. 
c) Distante. 
d) Palhaços. 
e) Cochicho. 
 
09) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da 
crase: 
a) Nós nunca fomos à Sergipe. 
b) Entregou flores à namorada. 
c) Eles estão vestidos à francesa. 
d) Gosto de pagar à vista. 
e) Helena estava à espera de um milagre. 
 
10) Assinale a alternativa incorreta quanto à 
concordância verbal: 
a) Dava meio-dia no relógio. 
b) É duas e quinze da manhã. 
c) Campinas fica perto de Jundiaí. 
d) As culpadas são elas. 
e) Um ou outro terá que responder. 
 
11) Assinale a alternativa que apresenta a figura de 
linguagem conhecida por pleonasmo: 
 a) Vozes veladas, veludosas vozes. 
 b) Ela enterrou uma agulha em seu dedo. 
 c) Agora, o cheiro áspero das flores. 
 d) A mim, resta-me a morte. 
 e) Ele é amigo do alheio. 
 
O texto a seguir se refere às questões de 12 a 15. 
 
Jovem sofre com padrões irreais de beleza 
 
Rosely Sayão 

 
Ouvi, de passagem, uma conversa entre duas garotas de 
mais ou menos 15, 16 anos. Os comentários eram sobre 



a aparência do corpo delas. Se alguém tivesse a chance 
de ouvir essa mesma conversa sem ver as garotas, teria 
todos os motivos do mundo para imaginar duas mulheres 
maduras enfrentando as mudanças do corpo que 
chegam, queiram ou não, com o avançar da idade. Era 
um tal de celulite para cá, gordura localizada para lá, 
pele branca para todos os lados, cabelos sem vida e 
pelos encravados, flacidez e estrias que dava dó. 
Sonhavam com uma intervenção cirúrgica, vejam só, e 
com tratamentos milagrosos. E saber que eram duas 
bonitinhas que só vendo, tecendo comentários tão 
destruidores sobre a própria imagem! 
É na adolescência que a imagem corporal adulta é 
construída: perde-se o corpo infantil e, pouco a pouco, 
entra em cena a imagem do corpo atual. Não é sem 
sobressaltos e receios que essa fase acontece, tudo 
motivado pelas próprias mudanças do corpo que são ora 
aceleradas demais, ora lentas para as expectativas 
criadas. Nessa fase, o espelho é adorado e temido, e o 
olhar do outro é um julgamento que tem o dom de fazer o 
adolescente aceitar ou rejeitar a nova aparência. Em 
meio a tanta turbulência, ainda tem a imagem do corpo 
ideal oferecida pela sociedade. Terrorismo puro! 
A moçada hoje está totalmente submetida a uma imagem 
de corpo que é inatingível para a maioria dos brasileiros 
e das brasileiras. Biótipo, características hereditárias ou 
pessoais, potencial orgânico de cada um? Nada disso é 
considerado, já que o almejado é um corpo que é 
exposto depois de ser esculpido sabe-se lá a que custo. 
Ainda por cima, é preciso enfrentar as contradições que 
o mercado de consumo impõe. "Tem de malhar, tem de 
estar em forma, tem de ter boa alimentação", dizem os 
anúncios, as reportagens, os especialistas. Ao mesmo 
tempo, os programas culinários se multiplicam, as redes 
de comidas rápidas e gordurosas também, tanto quanto 
as delícias doces e apetitosas. Como resistir? Se é difícil 
para o adulto que, com maior ou menor custo, consegue 
estabelecer uma rotina de vida, que dirá para o 
adolescente? 
Não ensinamos os nossos jovens a lidar com as 
diferenças físicas. Não colaboramos com a construção 
sadia da imagem corporal adulta. Ao contrário: 
alimentamos a vaidade desmedida e irreal. Estamos nós, 
os adultos, submetidos também à mesma pressão. O 
que resta aos jovens que não conseguem alcançar a 
meta imposta por pura impossibilidade? 
Resta abandonar o corpo à própria sorte. Aí, sim, surgem 
os verdadeiros problemas. De um lado, o excesso de 
peso entre adolescentes cresce cada dia um pouco mais, 
como também aumenta a constatação de altos níveis de 
colesterol em pessoas tão novas; de outro, multiplicam-
se casos de jovens, principalmente do sexo feminino, 
que simplesmente trocam as refeições necessárias por 
dietas radicais para emagrecer. Algumas, infelizmente, 
chegam ao extremo e passam à anorexia. Não é 
lamentável? 
Temos outras alternativas a oferecer. Em vez de aceitar 
e acatar um modelo único de corpo, podemos apontar a 
diversidade do físico do nosso povo. Podemos também 
ensinar os cuidados com a saúde; afinal, beleza é uma 
questão de saúde. E podemos, principalmente, ajudar 
nosso jovem a ser mais crítico em relação ao que vê e ao 
que ouve. 
Precisamos lembrá-lo de que o modelo de corpo exposto 
atualmente é fruto de muito dinheiro e tempo gastos com 
essa única finalidade. É bom também alertar sobre os 
truques tecnológicos que permitem uma aparência irreal 
e ilusória. E, principalmente, devemos ensinar que dar 
importância à aparência do corpo é um valor que se pode 
escolher, que depende de cada um. 
(Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq2401200207
.htm) 

 
12) A temática discutida no texto gira em torno, 
principalmente: 
a) Dos problemas da adolescência. 
b) Da chamada “ditadura da beleza” e suas 
consequências. 
c) Do quanto é dispendioso ficar bonito(a). 
d) Dos transtornos alimentares entre jovens. 
e) Da diversidade de biótipos no Brasil. 
 
13) Para a autora, beleza: 
a) É um padrão que deve ser seguido. 
b) É uma questão de gosto. 
c) Está ligada à saúde. 
d) Na adolescência, é algo ignorado. 
e) Depende de uma dieta específica. 
 
14) Uma das soluções sugeridas pela autora do texto 
para a problemática discutida é: 
a) Abandonar o corpo à própria sorte. 
b) Fazer a dieta mais adequada a cada um e exercícios 
físicos. 
c) Não ensinar os jovens a lidar com as diferenças 
físicas. 
d) Ensinar que dar importância à aparência do corpo é 
uma escolha de cada pessoa. 
e) Enfrentar as contradições que o mercado de consumo 
impõe. 
 
15) “Temos outras alternativas a oferecer. Em vez de 
aceitar e acatar um modelo único de corpo, podemos 
apontar a diversidade do físico do nosso povo.” O sujeito 
dos verbos grifados é classificado como: 
a) Simples. 
b) Oculto. 
c) Composto. 
d) Indeterminado. 
e) Não sujeito para esses verbos. 
 
 

INFORMÁTICA 
 

16) Uma macro criada no Excel 2010 é escrita em qual 
linguagem de programação? 
a) Visual Basic for Applications. 
b) Java. 
c) C. 
d) C#. 
e) Pearl. 
 
17) Das opções abaixo, qual é a extensão de arquivo 
padrão de aplicativos desenvolvidos para Windows 8? 
a) .exe 
b) .run 
c) .app 
d) .win 
e) .dos 
 
18) Das opções abaixo, qual atalho de teclado minimiza 
todos os aplicativos abertos e mostra a área de trabalho 
do Windows? 
a) WINKEY+P 
b) WINKEY+L 
c) WINKEY+TAB 
d) WINKEY+D 
e) WINKEY+A 
 
19) Ao digitar em um documento do Word, tendo como 
idioma configurado o português brasileiro, o que 
acontece com a palavra “development”? 
a) A palavra é apagada. 
b) A palavra fica sublinhada em vermelho. 
c) Ela é substituída por outra palavra sinônima. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq2401200207.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq2401200207.htm


d) Uma mensagem de erro aparece. 
e) Nada acontece. 
 
20) Qual dos comandos abaixo pode ser utilizado no 
Prompt de Comando do Windows 8 para localizar o 
endereço IP do computador? 
a) network. 
b) showip. 
c) ipconfig. 
d) getip. 
e) ipnumber. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, PEDAGÓGICOS 

E LEGISLAÇÃO 
 

21) Art. 2º - São diretrizes do PNE (Plano Nacional de 
Educação): 
I. Promoção dos princípios do respeito aos direitos 
humanos, à diversidade e à sustentabilidade 
socioambiental. 
II. Arraigamento do analfabetismo. 
III. Formação para o trabalho e para a cidadania, com 
ênfase nos valores orais em que se fundamenta a 
sociedade. 
De acordo com a Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, 

assinale a alternativa correta: 
a) I e III. 
b) Somente I. 
c) II e III. 
d) Somente III. 
e) I, II e III. 
 
22) “O processo de globalização, entendido como novo e 
complexo momento das relações entre nações e povos, 
tem resultado na concentração da _________________, 
beneficiando apenas _______________ da humanidade, 
em prejuízo, especialmente, dos habitantes dos países 
do __________________, onde se aprofundam a 
desigualdade e a exclusão social, o que compromete a 
justiça distributiva e a paz”. (Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos, p. 21). 

Assinale a alternativa que preenche as lacunas de forma 
correta e na respectiva ordem: 
a) moeda, dois quartos, Noroeste. 
b) riqueza, um terço, Sul. 
c) natureza, metade, Sudeste. 
d) mineração, um sexto, Norte. 
e) exportação, um quinto, Nordeste. 
 
23) Com base no documento Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos, os direitos humanos e a 

educação em direitos humanos consagraram-se como 
tema global, reforçado a partir de qual Conferência? 
a) Conferência de Copenhagen. 
b) Conferência de Estocolmo. 
c) Conferência de Jomtien. 
d) Conferência Internacional do Teerã. 
e) Conferência Mundial de Viena. 
 
24) Uma concepção contemporânea de direitos humanos 
incorpora os conceitos de cidadania democrática, 
cidadania ativa e cidadania planetária, por sua vez 
inspiradas em valores humanistas e embasadas nos 
princípios da: 
I. Diversidade 
II. Perspicácia. 
III. Equidade 
IV. Autonomia. 
V. Igualdade 
Segundo o Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos, está correto o que se afirma em: 
a) I, II e V. 

b) II e IV. 
c) I, III, IV e V. 
d) I, III e V. 
e) I, II, III, IV e V. 
 
25) São princípios norteadores da educação em direitos 
humanos na educação básica: 
I. A educação em direitos humanos deve estruturar-se na 
diversidade cultural e ambiental, garantindo a cidadania, 
o acesso ao ensino, permanência e conclusão, a 
equidade (étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, 
físico-individual, geracional, de gênero, de orientação 
sexual, de opção política, de nacionalidade, dentre 
outras) e a qualidade da educação. 
II. A educação deve ter a função de desenvolver uma 
cultura de direitos humanos em espaços sociais 
específicos. 
III. A prática escolar deve ser orientada para a educação 
em direitos humanos, assegurando o seu caráter 
paralelo-linear e a relação ambivalente entre os diversos 
atores sociais. 
IV. A educação em direitos humanos pode ser um dos 
eixos fundamentais da educação básica e permear o 
currículo, a formação inicial e continuada dos 
profissionais da educação, o projeto político pedagógico 
da escola, os materiais didático-pedagógicos, o modelo 
de gestão e a avaliação. 
V. A escola, como espaço privilegiado para a construção 
e consolidação da cultura de direitos humanos, deve 
assegurar que os objetivos e as práticas a serem 
adotados sejam coerentes com os valores e princípios da 
educação em direitos humanos. 
De acordo com o Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos, está incorreto o que se afirma em: 

a) I e V. 
b) I, III e V. 
c) II, III e IV. 
d) II e IV. 
e) I, II, III, IV e V. 
 
26) “[...] quando têm um caráter de assessoramento, 
analisando as questões encaminhadas pelos diversos 
segmentos da escola e apresentando sugestões ou 
soluções, que poderão ou não ser acatadas pelas 
direções das unidades escolares”. (Conselhos escolares: 
democratização da escola e construção da cidadania; 
caderno 1, parte II, p. 41). 

Os Conselhos Escolares têm algumas funções. De qual 
função se trata a definição acima? 
a) Deliberativa. 
b) Fiscal. 
c) Avaliativa. 
d) Consultiva. 
e) Mobilizadora. 
 
27) Com base no documento Conselhos escolares: 
democratização da escola e construção da cidadania; 
caderno 1, parte II, indique a alternativa incorreta acerca 

dos Conselhos Escolares: 
a) O diretor atua como coordenador na execução das 
deliberações do Conselho Escolar. 
b) Devem fazer parte dos Conselhos Escolares: a 
direção da escola e a representação dos estudantes, dos 
pais ou responsáveis pelos estudantes, dos professores, 
dos trabalhadores em educação não-docentes e da 
comunidade local. 
c) Os suplentes podem estar presentes em todas as 
reuniões, mas apenas com 
direito a voz, se o membro efetivo não estiver presente. 
d) Ninguém tem autoridade especial fora do colegiado só 
porque faz parte dele. 
e) O Conselho Escolar toma decisões coletivas. 
  



28) Art. 2º - A participação da União no Compromisso 
(Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação) 

será pautada pela realização direta, quando couber, ou, 
nos demais casos, pelo incentivo e apoio à 
implementação, por Municípios, Distrito Federal, Estados 
e respectivos sistemas de ensino, das seguintes 
diretrizes: 
I. Alfabetizar as crianças até, no máximo, os seis anos de 
idade, aferindo os resultados por exame periódico 
específico. 
II. Zelar pela transparência da gestão pública na área da 
educação, garantindo o funcionamento efetivo, autônomo 
e articulado dos conselhos de controle social. 
III. Organizar um comitê local do Compromisso, com 
representantes das associações de empresários, 
trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, 
Conselho Tutelar e dirigentes do sistema educacional 
público, encarregado da mobilização da sociedade e do 
acompanhamento das metas de evolução do IDEB. 
Em consonância com o Decreto nº 6.094, de 24 de abril 
de 2007, é correto o que se afirma em: 
a) Somente I. 
b) I e II. 
c) Somente III. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 
 
29) Em consonância com a Resolução CNE/CEB nº 1, de 
05/07/2000 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação de Jovens e Adultos – EJA), assinale a 

alternativa incorreta: 
a) Os estabelecimentos poderão aferir e reconhecer, 
mediante avaliação, conhecimentos e habilidades obtidos 
em processos formativos extraescolares, de acordo com 
as normas dos respectivos sistemas e no âmbito de suas 
competências, inclusive para a educação profissional de 
nível técnico, obedecidas as respectivas diretrizes 
curriculares nacionais. 
b) Os exames supletivos, para efeito de certificado formal 
de conclusão do ensino médio, quando autorizados e 
reconhecidos pelos respectivos sistemas de ensino, 
deverão observar os Art. 12 e 13 da LDB e as diretrizes 
curriculares nacionais do ensino médio. 
c) Cabe aos sistemas de ensino regulamentar, além dos 
cursos, os procedimentos para a estrutura e a 
organização dos exames supletivos, em regime de 
colaboração e de acordo com suas competências. 
d) Na organização curricular, competência dos sistemas, 
a língua estrangeira é de oferta obrigatória nos anos 
finais do ensino fundamental. 
e) No caso de circulação entre as diferentes modalidades 
de ensino, a matrícula em qualquer ano das etapas do 
curso ou do ensino está subordinada às normas do 
respectivo sistema e de cada modalidade. 
 
30) Em conformidade com o documento Indagações 
sobre currículo: Currículo e Avaliação, indique a opção 
incorreta: 
a) Quando a avaliação acontece ao longo do processo, 
com o objetivo de reorientá-lo, recebe o nome de 
avaliação longitudinal. 
b) Avaliar a aprendizagem do estudante não começa e 
muito menos termina quando atribuímos uma nota à 
aprendizagem. 
c) Quando a avaliação ocorre ao final do processo, com 
a finalidade de apreciar o resultado deste, recebe o nome 
de avaliação somativa. 
d) A avaliação é uma das atividades que ocorre dentro 
de um processo pedagógico. 
e) Medir não é avaliar. 
 
31) “[...] refere-se à avaliação da aprendizagem ou do 
desempenho de alunos (ou de profissionais) e à 

avaliação de currículos. Concentra-se no processo 
ensino-aprendizagem e nos fatores que interferem em 
seu desenvolvimento”. (Progestão: como desenvolver a 
avaliação institucional da escola?, p. 20). 

Qual é o tipo de avaliação que a definição se refere? 
a) Avaliação educacional. 
b) Avaliação institucional. 
c) Avaliação meritocrática. 
d) Avaliação disciplinar. 
e) Avaliação comunitária. 
 
32) “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) Vygotsky. 
b) Wallon. 
c) Piaget. 
d) Montessori. 
e) Freire. 
 
33) As características dos atos de examinar e de avaliar 
serão configurados lado a lado, tendo por base 
comparativa as seguintes variáveis: 
I. Função do exame e da avaliação. 
II. Abrangência das variáveis consideradas. 
III. Dimensão política do exame e da avaliação. 
De acordo com o livro Avaliação da aprendizagem – 
componente do ato Pedagógico, está correto o que se 
afirma em: 
a) I e III. 
b) Somente II. 
c) Somente I. 
d) Somente III. 
e) I, II e III. 
 
34) “A perspectiva _____________________________ 
propõe uma nova relação entre o professor, o aluno e o 
conhecimento. Ela parte do princípio de que o aluno não 
é um simples acumulador de informações, ou seja, um 
mero receptor-repetidor. [...]”. (Prova: Um Momento 
Privilegiado de Estudo, Não um Acerto de Contas, p. 
118). 

A qual perspectiva o texto se refere? 
a) construtivista cognitivista. 
b) construtivista sociointeracionista. 
c) construtivista Gestaltiana. 
d) construtivista Behaviorista. 
e) construtivista apriorista. 
 
35) Observe: 
I. Organização rígida, cada qual protege seu horário, seu 
território, sua especialização, seus direitos, sua agenda 
de encargos. 
II. Organização flexível e negociável, recomposta em 
função das necessidades, das iniciativas, dos problemas. 
III. Colegiatura e cooperação, trocas sobre os problemas 
profissionais, empreendimentos comuns. 
Com base no livro Inovar no interior da escola, são 

características favoráveis à mudança na escola: 
a) Somente I. 
b) II e III. 
c) Somente III. 
d) I e II. 
e) I, II e III. 
 
36) Com base no documento denominado Caderno 
Grêmio em forma, assinale a alternativa incorreta: 



a) É um importante espaço de aprendizagem, cidadania, 
convivência, responsabilidade e de luta por direitos. 
b) Representa os interesses dos estudantes na escola. 
c) Um de seus principais objetivos é contribuir para 
aumentar a participação dos alunos nas atividades 
avaliativas, organizando planos de aula, exercícios para 
casa, fazendo com que eles participem das. 
d) Permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam 
inúmeras possibilidades de ação tanto no próprio 
ambiente escolar como na comunidade. 
e) Tem o potencial de integrar mais os alunos entre si, 
com toda a escola e com a comunidade. 
 
37) “[...] o ___________________________ é uma 
reunião com as partes conflitantes, contando com a 
participação do facilitador e de outras pessoas da escola, 
da família ou da comunidade. [...] possui uma sequência 
integrada de fases: o pré-círculo, o círculo e o pós-
círculo. Através deste roteiro as pessoas podem discutir 
o conflito e construir soluções para o futuro. [...] é uma 
alternativa que confere o espaço-tempo para as partes 
envolvidas num conflito efetivarem consensos 
pacificadores através da Comunicação Não-Violenta”. 
(Curso de introdução à justiça restaurativa para 
educadores: manual prático, p. 9). 
A definição acima se refere à (ao): 
a) roda de conversa esquematizada. 
b) mediação. 
c) diálogo eloquente. 
d) círculo restaurativo. 
e) imposição de ideias. 
 
38) Conforme a Deliberação CEE nº 125/14, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Em se tratando de alunos menores de idade, é 
necessária a manifestação expressa dos pais ou 
responsáveis autorizando a inclusão do nome social. 
b) O nome social deverá ser usual na forma de 
tratamento, e não precisa acompanhar o nome civil nos 
registros e documentos escolares internos. 
c) Entende-se por nome civil aquele registrado na 
certidão de nascimento. 
d) A instituição deverá viabilizar as condições 
necessárias de respeito às individualidades, mantendo, 
entre outros, programas educativos e assegurando 
ações e diretrizes previstas nos Planos Estaduais de 
Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania 
LGBT. 
e) Entende-se por nome social aquele adotado pela 
pessoa e conhecido e identificado na comunidade. 
 
39) O livro Inclusão Escolar – O que é? Por quê? Como 
fazer?, afirma que “Os movimentos em favor da 
integração de crianças com deficiência surgiram nos 
__________________ em 1969, quando se 
questionaram as práticas sociais e escolares de 
segregação”. 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) Países Orientais. 
b) Países Nórdicos. 
c) Países Baixos. 
d) Países Árabes. 
e) Países Norte Americanos. 
 
40) Em consonância com o documento Caderno Grêmio 
em forma, indique a alternativa correta: 

a) O Conselho é o maior órgão de decisão da escola. É 
composto por 40% de professores, 25% de pais, 25% de 
alunos, 5% de especialistas e 5% de funcionários, eleitos 
no início do ano. 
b) O Conselho é o maior órgão de decisão da escola. É 
composto por 20% de professores, 30% de pais, 35% de 

alunos, 10% de especialistas e 5% de funcionários, 
eleitos no início do ano. 
c) O Conselho é o maior órgão de decisão da escola. É 
composto por 40% de professores, 20% de pais, 20% de 
alunos, 13% de especialistas e 7% de funcionários, 
eleitos no início do ano. 
d) O Conselho é o maior órgão de decisão da escola. É 
composto por 60% de professores, 10% de pais, 15% de 
alunos, 7% de especialistas e 8% de funcionários, eleitos 
no início do ano. 
e) O Conselho é o maior órgão de decisão da escola. É 
composto por 50% de professores, 15% de pais, 30% de 
alunos, 2% de especialistas e 3% de funcionários, eleitos 
no início do ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


