
 

CONCURSO PÚBLICO 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EFETIVAS DO QUADRO DE PESSOAL DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE-CE 
 

 
 

3020 - PSICOPEDAGOGO 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

18 de março de 2018 
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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
Leia o texto de Vinícius de Moraes e responda à questão: 
 
SONETO DE SEPARAÇÃO 
 
De repente do riso fez-se o pranto  
Silencioso e branco como a bruma  
E das bocas unidas fez-se a espuma  
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.  
 
De repente da calma fez-se o vento  
Que dos olhos desfez a última chama  
E da paixão fez-se o pressentimento  
E do momento imóvel fez-se o drama.  
 
De repente, não mais que de repente  
Fez-se de triste o que se fez amante  
E de sozinho o que se fez contente.  
 
Fez-se do amigo próximo o distante  
Fez-se da vida uma aventura errante  
De repente, não mais que de repente. 
 
Analise as afirmativas a respeito do texto, julgando-as (V) 
para verdadeira ou (F) para falsa: 
 
(   ) No poema é mostrado, através de antíteses, o 

impacto causado pela perda do amor na vida do eu 
lírico; 

(   ) A expressão “de repente” é uma locução adverbial e 
tem uma importância no texto de mostrar que em um 
breve instante pode ocorrer uma mudança no 
relacionamento; 

(   ) “E das bocas unidas fez-se a espuma/E das mãos 
espalmadas fez-se o espanto.” A repetição de 
fonemas consonantais recebe o nome de assonância; 

(   ) “Fez-se do amigo próximo o distante”. As palavras 
destacadas são sinônimas. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) V, F, V, F; 
B) V, F, F, F; 
C) F, V, F, V; 
D) V, V, F, F.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
O texto a seguir servirá de base para a questão: 
 
“Que foi isso, de repente? Nada; dez anos se passaram. 
Não diga! Se somaram? Se perderam? Algumas relações 
se aprofundaram? Se esgarçaram? Onde estávamos? 
Onde estamos? E... aonde vamos? O tempo, em lugar 
nenhum e em silêncio, passa. É inegável - todos temos 
mais dez anos agora. Ainda bem, poderíamos ter menos 
dez. Tudo nos aconteceu. Amamos, disso temos certeza. 
E fomos amados - onde encontrar a certeza? Avançamos 
aqui materialmente, ali não, nos realizamos neste ponto, 
em outros queríamos mais, algumas coisas tivemos mais 
do que pretendíamos ou merecíamos - mas isso é difícil de 
reconhecer. Perdemos alguém - "Viver é perder amigos". 
No meio do feio e do amargo, no tumulto e no desgaste, 
tivemos mil diminutos de felicidade, no ar, no olhar, na 
palavra de afeto inesperado, que sei? Espera, eu sei. É a 
única lição que tenho a dar; a vida é pequena, breve, e 
perto. Muito perto - é preciso estar atento.” Millôr 
Fernandes 
 
Observe as afirmativas acerca do texto: 
 
I. O autor faz uma análise dos acontecimentos ao longo 

de dez anos e conclui que, por causa da brevidade da 
vida, devemos estar atentos a vivermos o hoje; 

II. “E... aonde vamos?” o sinal de reticência é usado para 
indicar que fora suprimido parte do texto; 

III. “Espera, eu sei” – o verbo destacado está no modo 
imperativo; 

IV. “Avançamos aqui materialmente, ...” A palavra 
“materialmente” é formada por derivação sufixal. 

 
São verdadeiras as afirmativas: 
 
A) Somente I, III e IV; 
B) Somente I e II; 
C) Somente III e IV; 
D) Somente I e III. 
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QUESTÃO 03 
Leia a tirinha e assinale a opção correta: 
 

 

 
 
A) As palavras “só” e “país” são acentuadas pela mesma regra gramatical; 
B) “...perguntando por que o mundo não sei...” o verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo; 
C) No último quadrinho, o verbo “ter” deveria ser acentuado, pois se refere a operários, que está no plural “... que são 

loiros, lindos e tem carro?”; 
D) “É a pergunta mais estúpida”. A palavra destacada tem função morfológica de substantivo. 
 
QUESTÃO 04 
Marque a opção em que o período está em conformidade com a Gramática Normativa, não apresentado erro de 
concordância, regência ou colocação pronominal: 
 
A) Apressa-te, pois correm anexos aos processos vários documentos; 
B) Te apressa, pois correm anexos aos processos vários documentos; 
C) Apressa-te, pois corre anexos aos processos vários documentos; 
D) Apressa-te, pois correm anexo aos processos vários documentos. 
 
QUESTÃO 05 
Assinale a opção em que a palavra destacada está grafada corretamente: 
 
A) Era preciso que ele quizesse mudar de vida...; 
B) O advogado não encontrou uma brecha na lei, por isso não conseguiu livrá-lo; 
C) Ela fez uma excelente viajem de volta para casa; 
D) Os itens da compra estavam descriminados no papel. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre o município de Solonópole na 2ª Guerra Mundial, 
marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   )  No dia 8 de fevereiro de 1945, no navio cargueiro 

americano, Genera, M. C. Meigs, quatro filho de 
Solonópole compondo a Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), do 5º Exército, embarcaram para a 
Itália junto com o Terceiro Escalão, chegando a 
Nápoles quatorze dias depois, 22 de fevereiro. A 
permanência foi muito duradoura, tiveram a frente do 
combate, direto em batalhas com armas na mão; 

(   ) Estiveram salvos de ferimentos de guerra, mas doente 
cardíaco o capitão do Exército, José Rabelo Machado, 
regressou a 19 de agosto de 1945 e os três demais, 
retornaram dias depois: os soldados Francisco 
Moreira Machado, Joaquim Clicério Pinheiro de 
Andrade e Manuel Clodomir de Almeida; 

(   ) O pracinha Francisco Moreira Machado, era o soldado 
403. Dos quatro, faleceu por último, em 10 de março 
de 2006. Natural de Solonópole. Os cidadãos, como 
heróis de guerra, estão a merecer melhor honraria 
que a simples designação de um deles, no caso o Cel. 
José Rabelo Machado, para dar nome a uma via 
pública da cidade de Solonópole, sendo esta uma 
travessa, sem nenhuma expressão a qual não passa 
de um beco sem casas. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, F, V; 
B) F, V, V; 
C) F, F, V; 
D) V, V, V. 
 
QUESTÃO 07 
Leia o texto: 
A piedosa Maria Antonieta Rodrigues Pinheiro, uma 
senhora de notificada notoriedade da cidade, encontrava-
se paralitica, já fazia algum tempo, vivendo no fundo de 
uma rede, movida pelas mãos de seus familiares. A fé 
tamanha alimentou-lhe o desejo de querer estar na igreja 
matriz ao lugar onde a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima fosse estar. Sentada numa cadeira, foi conduzida 
para o patamar da igreja, pois queria, por certo, agradecer 
a Virgem Mãe as graças que alcançara no decorrer da vida. 
Quando o avião, que transportava a imagem de Nossa 
Senhora, sobrevoou a cidade, uma força estranha e 
ascendente apoderou-se dela, fazendo-a se erguer de pé.  
Como ficou conhecido esse fato histórico ocorrido na 
cidade de Solonópole? 
 
A) Milagre de Nossa Senhora de Fátima; 
B) Milagre de Maria Antonieta; 
C) Milagre da Virgem Maria; 
D) Milagre de Nossa Senhora dos Milagres. 

QUESTÃO 08 
Dois solonopolenses tiveram destaque no cenário político 
do Estado, ambos nasceram no meio rural, um na fazenda 
Umari e o outro, na fazenda do Bom Jesus, tiveram 
formação religiosa e foram governantes do Estado, por 
mais de uma vez. Quem são eles: 
 
A) Pe. Francisco Dantas e Dep. Adauto Gondim; 
B) Pe. Leonardo Pinheiro e Dep. Waldery Uchôa; 
C) Pe. Franscico Pinheiro Landim e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim; 
D) Pe. Francisco Dantas Pinheiro e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Complete a lacuna: 
_______, crucifixo com a esfinge de Jesus, encontrado por 
um escravo nas fendas de uma pedra no lugar Alto da 
Cruz, reflete na história inicial de Solonópole, dita pela 
oralidade, alguns milagres que arrebanhou pessoas 
devotas e motivou a origem da cidade. 
 
A) Bom Jesus Aparecido; 
B) Bom Princípio; 
C) Bom Senhor dos Milagres; 
D) Bom Alto da Cruz. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 155, da Lei Orgânica do Município de 
Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1989, 
o Município manterá, exceto: 
 
A) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, somente 

para os que tiverem idade própria; 
B) Atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência física ou mental; 
C) Ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; 
D) Atendimento ao educando, no ensino fundamental, por 

meio de programas suplementares de fornecimento de 
material didático, transporte escolar, alimentação e 
assistência à saúde. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Após leitura do trecho abaixo, assinale V (verdadeiro) ou 
F (falso) nos itens apresentados acerca das garantias da 
Política Nacional de Educação Especial. "A Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a 
aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades / 
superdotação nas escolas regulares, orientando os 
sistemas de ensino para promover respostas às 
necessidades educacionais, garantindo:” (Brasil, Ministério 
da Educação, 2008.) 
 
I. Articulação intersetorial na implementação das 

políticas públicas e acessibilidade urbanística, 
arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos 
transportes, na comunicação e informação; 

II. Transversalidade da educação especial desde a 
educação infantil até a educação superior; 

III. Atendimento educacional especializado; 
IV. Formação de professores para o atendimento 

educacional especializado e demais profissionais da 
educação para a inclusão escolar. 

 
Marque a opção correta: 
 
A) Somente o item I é verdadeiro; 
B) Somente os itens II, III e IV são verdadeiros; 
C) Somente os Itens II e IV são falsos; 
D) Todos os itens são verdadeiros. 
 
QUESTÃO 12 
O conceito de descentralização pode ser entendido como 
uma dimensão da gestão democrática no contexto da 
reforma em que o Estado Brasileiro sofria na década de 
1990. Assim, é correto afirmar que no âmbito da gestão 
educacional, a descentralização: 
 
A) Não acompanha a lógica neoliberal a que o estado 

brasileiro vinha se adequando no período; 
B) Encontra respaldo na LDB n. 9394/96 que orienta para 

o redimensionamento do sistema de ensino, através de 
novos referenciais; 

C) Apesar do seu caráter reformista, não se preocupa em 
aderir na prática, aos conceitos da eficiência e eficácia; 

D) Tem autonomia pedagógica, administrativa e 
financeira, é um critério que deve ser utilizado com 
limitação numa gestão educacional descentralizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 
O instrumento de gestão que é caracterizado pelo 
conjunto de concepções pedagógicas que a escola adota, 
contendo a explicitação da função social e que possui a 
clara definição de procedimentos didático-metodológicos 
que serão desenvolvidos por todos os envolvidos com o 
processo educativo, está corretamente sinalizado em qual 
das opções a seguir? 
 
A) Projeto Pedagógico; 
B) Plano de Aula; 
C) Regimento Escolar; 
D) Plano anual de trabalho. 
 
QUESTÃO 14 
Devem compor o Planejamento Escolar: 
 
I. Disciplinas que constem na Base Nacional Comum; 
II. Concepção Pedagógica da escola e princípios 

norteadores do processo Ensino Aprendizagem; 
III. Objetivos que possam ser modificados caso algum 

professor não cumpra o currículo; 
IV. Aspectos da realidade escolar. 
 
É correto o que se afirma em: 
 
A) Somente os itens I e IV são falsos; 
B) Somente o item III é verdadeiro; 
C) Somente o item II é falso; 
D) Somente os itens I, II e IV são verdadeiros. 
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QUESTÃO 15 
O educador brasileiro Paulo Freire faz uma crítica à 
educação básica afirmando que há uma relação vertical 
entre o educador e o educando, com o objetivo intencional 
ou não, para a formação de indivíduos acomodados, não 
questionadores e submetidos à estrutura do poder 
vigente. Tendo como base o exposto é incorreto afirmar: 
 
A) Homogeneizar a forma de pensar e de agir da sociedade 

é uma das maneiras dos opressores controlarem e 
impedirem o livre pensamento; 

B) Na lógica da Educação Básica o currículo mantém uma 
concepção epistemológica arraigada no empirismo, 
através de uma escola tradicional, onde o saber é 
fechado e o educando é concebido como aquele que 
recebe a transferência do conhecimento e de 
informações; 

C) O educador já não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogo com o 
educando que, ao ser educado, também educa. 
Tornando-se ambos os sujeitos do processo da 
construção do conhecimento; 

D) Nos processos de aquisição da aprendizagem é preciso 
desde cedo, lá nos anos iniciais da Educação Básica, que 
o indivíduo aprenda a construir seu conhecimento, que 
investigue e pesquise. 

 
QUESTÃO 16 
Marque a opção que representa o correto preenchimento 
da lacuna no texto a seguir, que trata sobre a Teoria do 
Desenvolvimento, formulada por Jean Piaget. 
 
“Segundo Piaget, os processos equilibradores da _______ 
e da acomodação são responsáveis por todas as mudanças 
associadas ao desenvolvimento _______. O Psicólogo 
suíço dividiu o desenvolvimento cognitivo em quatro 
estágios principais: sensório-motor, pré-_______, 
operatório _______ e operatório _______. 
 
A) Assimilação, cognitivo, operacional, concreto e formal; 
B) Aceitação, físico, operatório, consistente e formal; 
C) Assimilação, cognitivo, operatório, concreto e formal; 
D) Assimilação, emocional, operatório, concreto e 

irrevogável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 
O artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e o artigo 22 do Plano Nacional de Educação 
indicam que os sistemas de ensino definirão as normas da 
gestão democrática do ensino público na Educação Básica 
obedecendo aos princípios da participação dos 
profissionais da educação na elaboração do Projeto 
Pedagógico da escola e a participação das comunidades 
escolares e locais em conselhos escolares. Sobre algumas 
características da Gestão Democrática é incorreto afirmar 
que: 
 
A) Deve-se haver compreensão sobre gestão escolar como 

atividade meio e reunião de esforços coletivos para o 
implemento dos fins da educação; 

B) As atitudes, os conhecimentos, o desenvolvimento de 
habilidades e competências na formação do gestor da 
educação não são tão importantes quanto a prática 
adquirida em sala de aula; 

C) Uma escola que possui gestão democrática conta com 
participação da comunidade, está sempre rodeada de 
pais, alunos e lideranças do bairro; 

D) Com a aplicação da política da universalização do ensino 
deve-se estabelecer a democratização do ingresso e a 
permanência do aluno na escola, assim como a garantia 
da qualidade social da educação. 

 
QUESTÃO 18 
“O ato de planejar está presente em todos os momentos 
da vida humana. A todo o momento as pessoas são 
obrigadas a planejar, a tomar decisões que, em alguns 
momentos, são definidas a partir de improvisações; em 
outros, são decididas partindo de ações previamente 
organizadas (KENSKI, 1995).” Sobre o Planejamento 
Escolar, é incorreto afirmar: 
 
A) É uma tomada de decisão sistematizada, 

irracionalmente organizada sobre a educação, o 
educando, o ensino, o educador, as matérias, as 
disciplinas, os conteúdos, os métodos, técnicas de 
ensino e da organização administrativa, somente da 
escola; 

B) O planejamento necessita de um rigor de 
sistematização das atividades; 

C) O planejamento global da escola corresponde às ações 
sobre o funcionamento administrativo e pedagógico da 
escola; para tanto, este planejamento necessita da 
participação em conjunto da comunidade escolar; 

D) Todo planejamento deve retratar a prática pedagógica 
da escola e do professor. 
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QUESTÃO 19 
De acordo com a Política Nacional de Educação na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, não são considerados 
alunos com deficiência: 
 
A) Alunos com transtornos funcionais específicos como a 

dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno 
de atenção e hiperatividade, entre outros; 

B) Alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo 
e psicose infantil; 

C) Alunos que apresentam elevada criatividade, grande 
envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas 
em áreas de seu interesse; 

D) Alunos que se enquadram no artigo 37, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 
QUESTÃO 20 
O princípio da gestão democrática é marcado por várias 
características. Porém, o que dá sustento a essa 
perspectiva de gestão, que está amplamente amparada 
pela legislação brasileira, é (são): 
 
A) As técnicas de gestão; 
B) O estudo da prática administrativa; 
C) A participação efetiva dos vários segmentos da 

comunidade escolar; 
D) A socialização das ideias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 
A formação permanente ou continuada do professor deve 
ter como base a reflexão sobre a prática docente. A 
respeito deste tema, analise os itens a seguir: 
 
I. A reflexão sobre a prática docente permite que o 

professor analise, compreenda e modifique sua 
realidade; 

II. A formação docente abarca a atualização científica e 
didática, pois trata-se de algo comum ao grupo de 
professores. Fatores mais específicos como a 
valorização da troca de experiências, reflexão teoria-
prática e uma formação crítica do professorado são 
importantes, mas não essenciais aos espaços 
formativos; 

III. A formação continuada ou permanente deve ter como 
meta principal desenvolver no docente uma 
capacidade reflexiva sobre sua prática e a realidade 
que o cerca, entretanto também deve ser pensada 
para possibilitar o trabalho conjunto dos professores, 
transformando vivências exitosas individuais e isoladas 
em crescimento das instituições escolares envolvidas; 

IV. O professor deve aceitar-se como sujeito em constante 
“construção”, disposto a rever sua prática pedagógica 
através da reflexão e análise crítica de suas atitudes e 
ações. 

 
É correto afirmar que: 
 
A) Somente os itens II e IV são falsos; 
B) Somente os itens I, III e IV são verdadeiros; 
C) Somente o item III é falso; 
D) Todos os itens são verdadeiros. 
 
QUESTÃO 22 
Marque a opção que melhor completa o texto abaixo. 
 
Paulo Freire afirma que cada educando, seja ele criança, 
jovem ou adulto traz sua história, suas preferências e sua 
essência, portanto, cabe ao professor, como imperativo 
ético da profissão _______. 
 
A) Perceber em que situações a autonomia do aluno deve 

ser considerada em detrimento da autoridade do 
professor; 

B) Estorvar a liberdade discente e incentivar o diálogo 
entre educando e educador; 

C) Respeitar à dignidade e à autonomia dos alunos; 
D) Compreender que o aprendizado acontece numa 

relação dialógica que envolve os alunos, mas que é 
condicionada à presença do professor. 
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QUESTÃO 23 
Marque o item correto que melhor se refere à organização 
do trabalho escolar: 
 
A) Preconiza a produção de bens materiais, à medida que 

seu produto se separa do processo de produção; 
B) Na organização do trabalho escolar há um crescente 

esforço e valorização de iniciativas que valorizem a 
participação indireta da comunidade nas decisões das 
instituições de ensino; 

C) A organização do trabalho escolar volta-se para a 
formação humana de sujeitos históricos, tendo a 
instituição escolar como um espaço de sistematização 
do saber historicamente construído; 

D) O trabalho escolar deve organizar-se de forma a 
permitir a formação de sujeitos racionais, críticos e 
autônomos que adequem-se somente as perspectivas 
do mercado de trabalho. 

 
QUESTÃO 24 
Observe o quadrinho abaixo: 
 

 
 
Marque a opção que melhor completa a sentença abaixo: 
“A escola deve ser um espaço de busca (cultura formal) e 
criação de informação (cultura experienciada) que precisa 
ser pensada como _______”. 
 
A) Meio possibilitador de construção de significado, 

afastando-se de ser apenas uma estrutura 
possibilitadora de informações; 

B) Um espaço de análise e produção de informações que 
serão difundidas aos alunos e comunidade escolar; 

C) Lugar que não detém o monopólio do saber, mas o 
valida diante das outras instituições; 

D) Meio possibilitador, prioritariamente, de aquisição de 
informações culturalmente construídas pela sociedade. 

 
 
 

QUESTÃO 25 
O papel do professor na contemporaneidade deve 
abranger: 
 
A) O ensino como mediação, em que o aluno estabelece 

uma relação ativa com os conteúdos, abandonando a 
sistematização das disciplinas e qualquer exposição do 
assunto por parte do professor; 

B) A mediação pedagógica, tendo os conhecimentos 
prévios dos alunos como ponto de partida da ação 
pedagógica e provendo meios intencionais para sua 
modificação, permitindo que seus educandos se 
aproximem dos conhecimentos científicos; 

C) O domínio de técnicas instrumentais e de habilidades 
mecanizadas que permitam à aquisição, por parte dos 
alunos, do conhecimento construído ao longo das aulas; 

D) O ensino como forma de acúmulo do conhecimento, 
sem, necessariamente, estabelecer relações com fatos 
ou fenômenos da realidade, atendendo às necessidades 
práticas da vida social. 

 
QUESTÃO 26 
Complete as lacunas do texto abaixo: 
 
“Ao pensar a escola como espaço de _______, Libâneo 
afirma que é essencial que a prática _______ estabeleça 
uma vinculação do trabalho que se faz em sala de aula 
com a _______ que os educandos vivenciam fora da 
escola e com as diferentes capacidades e aptidões. Dessa 
maneira, promove-se o respeito à diversidade cultural e as 
diferenças no contexto escolar. O professor precisa 
contextualizar os objetos de estudo e discutir sobre eles 
nos mais diferentes enfoques - _______ - permitindo a 
_______ do senso comum” [adaptado]. 
 
Marque a opção que representa a sequência correta: 
 
A) Transformação, discente, realidade, disciplinaridade e 

aperfeiçoamento; 
B) Transformação, gestora, realidade, disciplinaridade e 

superação; 
C) Transformação, docente, disciplina, 

interdisciplinaridade e aperfeiçoamento; 
D) Transformação, docente, realidade, 

interdisciplinaridade e superação. 
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QUESTÃO 27 
A gestão democrática da escola fortalece e consolida 
meios de participação da comunidade em decisões 
escolares. Sobre esta temática é correto afirmar: 
 
A) Há incentivo a decisões individuais, desde que 

realizadas para o bem da comunidade; 
B) A centralização de ações está no núcleo gestor da 

escola, composto, preferencialmente, por 
coordenadores, pais, alunos e professores; 

C) Possui como órgão máximo de função normativa o 
conselho escolar; 

D) Há o incentivo à escolha dos membros dos conselhos 
de classe, do conselho escolar e grêmios estudantis com 
a periodicidade definida por cada comunidade escolar e 
validada pela gestão da instituição. 

 
QUESTÃO 28 
Sobre avaliação discente, marque a alternativa correta: 
 
A) A avaliação prognóstica assume um caráter de 

verificação do aprendizado real do aluno durante o 
semestre ou bimestre letivo; 

B) A avaliação diagnóstica ou avaliação de entrada é 
aplicada no antes do início das ações avaliativas e sonda 
os conhecimentos prévios dos alunos; 

C) A avaliação deve guiar a prática docente, regulando que 
meios e estratégias devem ser utilizados pelos 
professores; 

D) A avaliação deve ser realizada de forma contínua, 
cumulativa e sistemática, identificando o que foi 
construído pelo aluno e o que ainda precisa ser 
trabalhado de forma dialógica. 

 
QUESTÃO 29 
No trabalho docente, a avaliação deve fazer parte da ação 
didática e acompanhar todo processo de aprendizagem 
dos alunos. Uma das funções da avaliação é: 
 
A) Identificar que falhas existem no processo de ensino-

aprendizagem, orientando a prática docente; 
B) Medir quanto cada aluno aprendeu quando comparado 

aos demais da mesma turma; 
C) Acatar uma formalidade estabelecida pelo Governo 

Federal, dando notas ao final de cada ano letivo; 
D) Coletar, analisar e refletir, através de uma verificação 

escrita, sobre as respostas dos alunos, classificando-os 
de acordo com sua capacidade cognitiva. 

 
QUESTÃO 30 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente 
assegura que o caráter da organização escolar deve ser: 
 
A) Libertador; 
B) Diretivo; 
C) Flexível; 
D) Deliberador. 
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