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ATENÇÃO!
Veriﬁque se este caderno corresponde ao cargo inscrito e se contém 50 questões,
distribuídas da seguinte forma:
 15 questões de Leitura e Compreensão de Textos em Língua Portuguesa;
 5 questões de Raciocínio Lógico Matemático;
 30 questões de Legislações e Políticas Educacionais.

Caso veriﬁque algum erro, informe imediatamente o ﬁscal da sala, para que
sejam tomadas as devidas providências. Não serão aceitas reclamações depois de
30 minutos do início da prova.
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 TEMPO DE PROVA: a prova terá o tempo máximo de 04 (quatro) HORAS.
 Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do


























tempo de prova.
Na parte superior da carteira ﬁcará somente a caneta transparente, o documento de identidade,
o caderno de prova e o cartão-resposta.
Leia cuidadosamente sua prova e marque apenas 1 (uma) alternativa (A, B, C, D ou E) para
cada questão.
Conﬁra seus dados pessoais e leia atentamente as instruções para preencher o cartão-resposta.
Para o preenchimento do cartão-resposta, observar o item marcado como correto de cada
questão do caderno de prova, e marcá-lo na respectiva questão e item correspondente do
cartão-resposta.
Preencha o cartão-resposta com ATENÇÃO, pois NÃO haverá substituição do mesmo por
erro do candidato.
Reserve tempo suﬁciente para o preenchimento do cartão-resposta. Para ﬁns de avaliação,
serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão-resposta da prova
objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro
meio que não seja o caderno de provas.
O cartão-resposta não deverá ser amassado nem dobrado, para que não seja rejeitado pela
leitura óptica.
Use somente caneta esferográﬁca, de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente.
Não serão computadas questões não respondidas (em branco), emendadas ou rasuradas (ainda
que legível), nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja
correta), no cartão-resposta, pois serão automaticamente anuladas.
O candidato somente poderá registrar em seu cartão-resposta, sua assinatura, no campo
destinado para tal ﬁm, sob pena de anulação do cartão-resposta. Caso proceda de forma
contrária ao disposto neste item, incorrerá na consequente eliminação do processo seletivo.
Assine seu nome somente nos espaços reservados na prova e no cartão-resposta.
Ao término da prova o candidato entregará ao Fiscal de Sala, o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado, com a respectiva prova, cedidos ao mesmo para sua realização.
Os três últimos candidatos presentes ao ﬁnal da prova, deverão permanecer na sala, e somente
poderão sair juntos do recinto, após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
Os pertences dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos ﬁscais, onde
deverão ﬁcar durante o período de permanência dos candidatos na sala.
O candidato só poderá ausentar-se da sala com a autorização do Fiscal de Sala, sendo acompanhado para tal, por um dos membros da equipe de aplicação da prova.
O candidato não poderá usar o banheiro após deixar a sala, por ocasião do término da prova.
É vetado ao candidato durante a realização das provas, o uso de lápis, lapiseira/graﬁte,
corretivo e/ou borracha, bem como o uso de óculos escuros, relógios ou quaisquer acessórios
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorros e similares.
É proibido qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
É proibido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação, bem como
mantê-los ligados, durante o período de aplicação da prova.
É proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo. No entanto, o gabarito oﬁcial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão
disponíveis na página do CEDEPAM (www.cedepam.com.br), a partir das 18 horas do dia 18
de agosto de 2019.
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LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
O texto a seguir refere-se às questões 1 e 4.
O CEARENSÊS
Quando cheguei ao Ceará, há uns dez anos, tive logo nos primeiros dias uma surpresa. A moça que
trabalhava para mim me disse que ia “rebolar no mato”. O quê?, pensei, rebolar no mato? Não fazia
muito sentido ela ir requebrar os quadris no meio de um matagal. Foi então que entendi: ela ia jogar no
lixo alguma coisa.
Fiquei fascinada com a perspectiva de conhecer novas expressões e palavras: ontonte, arengar,
cabra atarrachado... Aprendi o que é botar boneco, bonequeiro, batoré, beréu, só para mencionar
algumas começadas com a letra B. E me encantava com expressões que ouvia: “Jumento sem mãe”, que
signiﬁca um pobre coitado, um zé-ninguém. “Cabra fuleiro”, um piadista, gozador. “Mangar de
alguém”, ou zombar. “Aperrear”, usado no lugar de chatear. Em vez de mau cheiro, catinga. Carão em
vez de bronca. E a expressão que mais me espantou: Bonito pra chover. É que, nas bandas de lá onde fui
criada, um dia chuvoso é feio, triste, e é belo o dia límpido, de céu azul sem nuvem. Acabei descobrindo
que no Ceará existe uma língua local, ou dialeto, o cearensês. Com literatura e tudo. Fico pensando, às
vezes, por que isso aconteceu tão fortemente por aqui. Talvez tenha começado pelo isolamento histórico — Fortaleza nasceu sem porto, ao contrário de Recife ou Salvador, abertas ao cosmopolitismo, a
diferentes linguagens. Isso deve ter fortalecido o nascimento e a preservação de uma cultura própria,
original e sólida, que temos em riqueza até os dias de hoje. Também, deve haver um sentimento de
honra regional, de querer reconhecimento e respeito. Sei que incorporei muitas falas e ando disparando,
por aí, de quando em vez, no lugar de Virgem Maria, sonoros Vixe Maria!
MIRANDA, Ana. O POVO. Publicado em 21/02/2016

QUESTÃO 01. O texto ‘‘O cearensês’’ é uma crônica, gênero no qual o autor costuma reﬂetir
sobre algo presente em seu cotidiano. Nessa crônica, a principal reﬂexão é:
A) sobre o conhecimento da autora quanto ao dialeto falado no Ceará;
B) sobre a origem do dialeto “cearensês”;
C) sobre as diferenças e semelhanças entre os regionalismos;
D) sobre a incompreensão da autora em relação ao cearensês;
E) sobre a identidade cultural e linguística dos cearenses.
QUESTÃO 02. No texto, a autora apresenta evidências de que não é cearense, mas que está
envolvida com a cultura local. Essa informação é reforçada pelo trecho:
A) “Quando cheguei ao Ceará, há uns dez anos’’(linha 01);
B) “Aprendi o que é botar boneco”(linha 06);
C) “É que, nas bandas de lá onde fui criada”(linha 10);
D) “Fico pensando, por que isso aconteceu tão fortemente por aqui”(linha 12 e 13);
E) “Fiquei fascinada com a perspectiva de conhecer novas expressões e palavras”(linha 05).
QUESTÃO 03. A expressão “Bonito pra chover” causa estranheza na autora, pois para ela, o
dia bonito é aquele com sol e sem nuvens. Esse estranhamento é justiﬁcado:
A) pela oposição entre o clima do Ceará e o clima da região na qual a autora nasceu;
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B) pelo fato da autora não gostar do clima frio e chuvoso;
C) porque a autora não compreende o quanto a chuva é desejada no Ceará;
D) pela pouco tempo de convivência da autora com o clima cearense;
E) por desconhecimento da autora em relação aos costumes cearenses.
QUESTÃO 04. No trecho “Carão em vez de bronca”(linha 09 e 10), a palavra bronca pode ser
substituída por:
A) repreensão;
B) conselho;
C) repúdio;
D)suspensão;
E) aviso.
QUESTÃO 05. A tirinha abaixo tem como propósito comunicativo:

CURY, C. Disponível em: http://tirasnacionais.blogspot.com. Acesso em: 02 julho. 2019.

A) expor os usos que podemos fazer da internet no cotidiano;
B) reﬂetir sobre os usos inadequados da internet no cotidiano;
C) discutir os usos irrelevantes da internet no cotidiano;
D) expor as ferramentas de comunicação disponíveis na internet;
E) explicar sobre a má utilização dos recursos disponíveis na internet.
O texto a seguir refere-se às questões 6 e 7.
DOM QUIXOTE
Muito prazer, meu nome é otário
Vindo de outros tempos, mas sempre no horário
Peixe fora d'água, borboletas no aquário
Muito prazer, meu nome é otário
Na ponta dos cascos e fora do páreo
Puro sangue, puxando carroça
Um prazer cada vez mais raro
Aerodinâmica num tanque de guerra
Vaidades que a terra um dia há de comer
"Ás" de Espadas fora do baralho
Grandes negócios, pequeno empresário
Tudo bem, até pode ser
Que os dragões sejam moinhos de vento
Tudo bem,…
GESSINGER, H./GALVÃO, P. Disponível no álbum: Dançando no Campo Minado
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QUESTÃO 06. A letra da canção Dom Quixote é composta por trechos que remetem à obra
clássica da literatura espanhola Dom Quixote de La Mancha. Esse recurso, no qual um texto dialoga
com outro, é conhecido por:
A) objetividade;
B) intertextualidade;
C) contextualização;
D) inferência;
E) predição.
QUESTÃO 07. O trecho da canção que dialoga explicitamente com a obra literária Dom
Quixote de La Mancha é:
A) “Peixe fora d'água, borboletas no aquário”;
B) “Puro sangue, puxando carroça”;
C) “Aerodinâmica num tanque de guerra”;
D) “Vindo de outros tempos, mas sempre no horário”;
E) “Que os dragões sejam moinhos de vento”.
A tirinha a seguir refere-se às questões 08 a 10.

WATTERSON,B. Disponível em www.estadao.com.br. Acesso em 07 de jul. 2019

QUESTÃO 08. Observe as aﬁrmativas sobre a tirinha:
I. O garoto deseja ter uma blusa com um logotipo de um produto;
II. O garoto deseja criar uma marca própria para suas roupas;
III . O garoto acredita que usar uma blusa com propaganda o tornará mais popular;
IV. O garoto deseja se transformar em uma propaganda ambulante.
São corretas as aﬁrmativas:
A) I, II e IV;
B) II e III;
C) III e IV;
D) II e IV;
E) I e IV.
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QUESTÃO 09. A crítica presente na tirinha refere-se:
A) ao uso de roupas de marcas importantes;
B) à busca pela individualidade através das roupas;
C) à inﬂuência dos produtos na formação da personalidade;
D) às propagandas estampadas em camisetas;
E) ao uso de roupas sem logotipos.
QUESTÃO 10. As falas do garoto no 3º e no 4º quadrinhos são incoerentes entre si, pois:
A) o garoto aﬁrma que sua identidade está absorvida pelos produtos mas depois diz que isso
preserva sua individualidade;
B) o garoto aﬁrma que paga para fazer propaganda dos produtos e que isso preserva sua identidade;
C) o garoto aﬁrma que fazer propagandas expressa sua individualidade mas que não quer pagar
por isso;
D) o garoto aﬁrma que fazer propagandas dos produtos é ruim mas que isso não afeta sua
individualidade;
E) o garoto aﬁrma que não consegue expressar sua individualidade mas que isso não é consequência da propaganda em sua camisa.
O texto a seguir refere-se às questões 11 a 13.
POR QUE ALGUNS ATLETAS SOFREM DE HIPOGLICEMIA?
A hipoglicemia é a queda das taxas de açúcar – principal fonte de energia para o organismo – e é
provocada pela intensa atividade física. “O açúcar é armazenado nos músculos, no fígado e no sangue.
Quando a atividade física é muito intensa e repetida por vários dias, o organismo usa praticamente todo
o açúcar dos músculos e começa a queimar o do sangue.” explica o médico especialista em esporte Luiz
Eduardo Martins. Com isso, a taxa de açúcar cai muito e começam os sintomas da hipoglicemia, como
vista escura, suor frio e vômito. Pessoas com atividade laboral física muito intensa, como os trabalhadores braçais, também podem sofrer o mesmo problema. Existe ainda um caso em que, mesmo ingerindo
açúcar, a pessoa corre o risco de sofrer hipoglicemia. É o chamado efeito rebote. Isso acontece quando
se ingere uma quantidade muito grande de açúcar cerca de 40 minutos antes de realizar atividade física
intensa. O sangue ﬁca saturado e o organismo começa a produzir uma quantidade grande de insulina,
substância que ajuda a metabolizar o açúcar. Com isso, uma parte do açúcar é excretada e outra absorvida pelas células. A quantidade disponível no sangue diminui muito, provocando a hipoglicemia.
Publicado em https://super.abril.com.br em 22 jul. 2009. Acesso em 05 jul. 2019

QUESTÃO 11. O texto acima tem como principal objetivo comunicativo:
A) alertar sobre o consumo excessivo de açúcar;
B) debater sobre os problemas causados pela atividade física intensa;
C) explicar a relação entre hipoglicemia e atividade física intensa;
D) expor os malefícios do açúcar para os atletas;
E) persuadir o leitor a não consumir açúcar antes da atividade física.
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QUESTÃO 12. De acordo com o texto:
A) toda atividade física provoca hipoglicemia;
B) atividade física moderada causa hipoglicemia;
C) atividade física por 40 minutos gera hipoglicemia;
D) atividade física laboral mantém a hipoglicemia controlada;
E) atividade física intensa e repetitiva causam hipoglicemia.
QUESTÃO 13. No trecho “Pessoas com atividade laboral física muito intensa”(linha 06), a
palavra laboral indica que a atividade física é praticada por:
A) indicação médica;
B) exigência proﬁssional;
C) necessidade desportiva;
D) preocupação estética;
E) intervenção preventiva.
O texto a seguir refere-se às questões 14 e 15.
A GUERRA DE TRÓIA
A Guerra de Tróia é um episódio que inspirou muitos livros e ﬁlmes. Tudo começou quando Éris
jogou uma maçã de ouro no meio do Olimpo na qual estava escrito: “Para a mais bela deusa. A partir de
então, iniciou-se uma ferrenha disputa entre Atena, Hera e Afrodite pelo pomo dourado, na qual Páris,
príncipe troiano, foi incumbido a decidir para qual das deusas ﬁcaria o fruto. Páris recebeu muitas
promessas, mas acabou escolhendo Afrodite, após ela lhe oferecer a mais bonita mulher do mundo,
Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. Juntos, Páris e Helena fugiram para Tróia. Enfurecido, o
marido reuniu suas tropas e foi à Tróia em busca de sua amada. Iniciou-se então uma sangrenta guerra
que durou dez anos. Uma estratégia ousada dos espartanos pôs ﬁm às batalhas. Eles ofereceram aos
troianos um gigante cavalo de madeira. O que os inimigos não sabiam é que a escultura era oca e estava
recheada de soldados. Na calada da noite, os soldados saíram do interior do cavalo, abriram os portões
de Tróia e o exército grego devastou toda a cidade.
QUESTÃO 14. O cavalo de madeira é:
A) uma alegoria;
B) um tesouro;
C) um segredo;
D) uma oferenda;
E) uma armadilha.
QUESTÃO 15. A disputa entre Afrodite, Hera e Atena teve como consequência ﬁnal:
A) o casamento de Páris e Helena;
B) a fuga de Páris e Helena;
C) a construção do cavalo de madeira;
D) a viagem de Menelau a Tróia a guerra de Tróia;
E) a guerra de Tróia.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 16. Caso Ricardo conclua o quadro que está pintando antes da data estipulada, ele
irá receber o dobro do pagamento. Se Ricardo receber o dobro do pagamento, ele irá comprar um
conjunto de pincéis melhores. Ricardo irá possuir quadros melhores se tiver pincéis melhores. Com
esse cenário é correto aﬁrmar que:
A) Ricardo terá quadros melhores;
B) Ricardo não ganhará o dobro do salário;
C) se Ricardo não entregar o quadro que está pintando antes da data estipulada, não ganhará o
dobro do salário;
D) caso Ricardo compre um conjunto de pincéis melhores é porque recebeu o dobro do salário;
E) se Ricardo concluir o quadro que está pintando antes da data estipulada terá um conjunto de
pincéis melhores.
QUESTÃO 17. A sequência a seguir é um recorte da primeira parte de uma sequência que se
repete ilimitadamente onde segue sempre o mesmo padrão de repetição dos elementos.

Sabendo disso, podemos aﬁrmar que o símbolo de número 600 é:
A)
B)
C)
D)
E)

;
;
;
;
.

QUESTÃO 18. Sabendo que a aﬁrmação:
“Existem gestores que não são professores”
é falsa, então é verdade que:
A) nenhum gestor é professor;
B) todo gestor é professor;
C) nem todo gestor é professor;
D) todos professores são gestores;
E) nenhum professor é gestor.
QUESTÃO 19. Na tabela abaixo, estão listada pessoas e funções. Considerando que cada
pessoa listada abaixo exerça apenas uma função também listada na tabela, e que o valor V signiﬁca que
aquela pessoa realiza aquela função. Assim, Cláudia é secretária, Daniela não é diretora e Bento não é
coordenador.
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Com base no preenchimento da tabela, podemos aﬁrmar que:
A) Cláudia é diretora;
B) Daniela é secretária;
C) É falso que Daniela não é coordenadora;
D) Bento ser diretor é falso;
E) Bento não é diretor.
QUESTÃO 20. Adote como verdadeira as aﬁrmações abaixo:
1 - Se Marta é diretora, ela é professora e sabe coordenar professores;
2 - Marta é professora;
3 - Marta não sabe coordenar.
Pode-se concluir de maneira correta a partir das informações que Marta:
A) não é diretora;
B) não é secretária;
C) é diretora;
D) é secretária;
E) sabe coordenar quem não é professor.

LEGISLAÇÕES E POLÍTICAS EDUCACIONAIS
QUESTÃO 21. Conforme o Art. 214 da Constituição Federal de 1988, a lei estabelecerá o Plano
Nacional de Educação (PNE) com diretrizes, metas e estratégias para a política educacional. A Lei nº
13.005 (25/06/2014) aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) para uma vigência de dez anos (2014
a 2024). O Art. 2º deﬁne 10 diretrizes para o PNE.
Analise as diretrizes a seguir:
1 - erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar e superação das
desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas
as formas de discriminação;
2 - melhoria da qualidade da educação e formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase
nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
3-promoção do princípio da gestão democrática da educação pública e promoção
humanística, cientíﬁca, cultural e tecnológica do país;
4 - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do
Produto Interno Bruto (PIB), que assegure atendimento às necessidades de expansão, com
padrão de qualidade e equidade;
5 - valorização dos (as) proﬁssionais da educação e promoção dos princípios do respeito aos
direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
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Assinale a alternativa que contém todas as aﬁrmativas CORRETAS.
A) 2, 4 e 5;
B) 2, 3 e 4;
C) 1, 2 e 3;
D) 1, 3 e 4;
E) 1, 2, 3, 4 e 5.
QUESTÃO 22. Conselhos Escolares em muito tem contribuído para aprimorar a gestão democrática como espaço de decisão e deliberação das questões pedagógicas, administrativas, ﬁnanceiras e
políticas da escola. Compete ao Conselho Escolar debater e tornar claros suas atribuições, objetivos e
valores que devem ser coletivamente assumidos, ajudando o cotidiano escolar.
Em relação aos membros do Conselho Escolar, é correto aﬁrmar que:
A) o mandato do Conselheiro Escolar será de quatro anos, permitida uma reeleição consecutiva;
B) o exercício do mandato do Conselheiro Escolar será considerado serviço público relevante e
por isso não será remunerado;
C) os membros do conselho serão eleitos por todos os membros da comunidade habilitados em
voto aberto;
D) os estudantes serão considerados elegíveis a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, comprovados da posse como membro no Conselho Escolar;
E) o mandato do Conselheiro Escolar será de três anos, permitida uma reeleição consecutiva.
QUESTÃO 23. A Lei nº 11.494 (20/06/2007) que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Proﬁssionais da Educação (FUNDEB) atua
como importante instrumento para o ﬁnanciamento da educação no Brasil.
Em relação ao FUNDEB, é INCORRETO aﬁrmar:
A) para os ﬁns da distribuição dos recursos do FUNDEB, são consideradas exclusivamente as
matrículas presenciais efetivas, conforme os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP);
B) pelo menos 40% dos recursos anuais totais repassados pelo FUNDEB serão destinados ao
pagamento da remuneração dos proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício na rede pública;
C) a distribuição proporcional de recursos levará em conta as diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica;
D) é vedada a utilização dos recursos do FUNDEB no ﬁnanciamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica;
E) o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos
recursos do FUNDEB serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da união,
dos estados, do distrito federal e dos municípios, e pelos conselhos instituídos para esse ﬁm.
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QUESTÃO 24. A Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 que trata de ﬁnanciamento da educação
pública dispõe no Artigo 70: “Considerar-se-ão como manutenção e desenvolvimento do ensino as
despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básico das instituições educacionais de
todos os níveis”. Assim, as ações de “Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE” são todas
aquelas que visam alcançar educação de qualidade para todos.
De acordo com a LDB, qual alternativa abaixo apresenta despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino?
A) Aluguéis de veículos para transporte de alunos, professores e funcionários técnicoadministrativos.
B) Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários
ao ensino.
C) Construção de obras de infraestrutura, como estradas e pontes, que facilitem o acesso dos
alunos às escolas.
D) Pagamento de pessoal docente que esteja exercendo atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.
E) Pagamento de serviços terceirizados, necessários ao funcionamento das escolas, tais como
segurança e limpeza.
QUESTÃO 25. Administração pública é um conceito da área do direito que descreve o conjunto
de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo Estado. Com base em princípios regidos por lei, tem o
objetivo de trabalhar a favor do interesse público.
De acordo com Art. 37 da Constituição Federal de 1988, são princípios básicos da administração
pública:
A) proﬁciência, impessoalidade, moralidade, individualidade e eﬁciência;
B) legalidade, integridade, individualidade, publicidade e proﬁciência;
C) individualidade, impessoalidade, integridade, probidade e eﬁciência;
D) legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eﬁciência;
E) publicidade, moralidade, integridade, probidade e proﬁciência.
QUESTÃO 26. Na elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP), é preciso considerar
vários aspectos básicos comuns a qualquer escola. No entanto, é fundamental considerar a realidade da
comunidade em que a instituição de ensino está inserida para, em seguida, estabelecer o plano de
intenções.
No tocante a esse instrumento de gestão, é CORRETO aﬁrmar:
A) tem como função principal viabilizar o que for necessário para cumprir as metas do plano de
gestão do diretor, considerando a construção da "escola que se quer";
B) o PPP deve sinalizar a proposta curricular da escola relacionando-a com as intenções educativas e necessidades de aprendizagens dos estudantes;
C) este documento deve ser elaborado por cada candidato ao cargo de diretor escolar por ser uma
exigência do processo de escolha e indicação;
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D) o PPP tem a duração coincidente com o mandato dos gestores, precisando ser refeito sempre
que houver mudança de diretor;
E) compete aos professores tomarem conhecimento sobre o PPP da escola e procurar aplicar seus
preceitos, não cabendo propor alterações.
QUESTÃO 27. O Art. 4º da Lei nº 11.947/2009 dispõe que: “O Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis
dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricionais e da oferta de refeições que cubram
as suas necessidades nutricionais durante o período letivo”. A referida lei trata do atendimento da
alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
Considerando a Lei acima, assinale a alternativa correta sobre o Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE:
A) os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são proibidos de repassar os recursos ﬁnanceiros, recebidos à conta do PNAE, às unidades executoras das escolas de educação básica
pertencentes à sua rede de ensino;
B) os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pela direção da escola com
utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os
hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade;
C) do total dos recursos ﬁnanceiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), no âmbito do PNAE, no mínimo 10% (dez por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar;
D) dentre as diretrizes da alimentação escolar, está a inclusão da educação alimentar e nutricional
no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema
alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da
segurança alimentar e nutricional;
E) os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão em seus arquivos, em boa guarda e
organização, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da data de aprovação da prestação de
contas da concedente, os documentos referentes à utilização dos recursos ﬁnanceiros destinados à alimentação escolar.
QUESTÃO 28. A Gestão Democrática pressupõe a participação efetiva dos vários segmentos da
comunidade escolar em diferentes aspectos: planejamento, implementação e avaliação. A Lei Nº
9.394/96 (LDB) prevê no Art. 14 que “Os sistemas de ensino deﬁnirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios: (...)”.
Assinale a alternativa que contém um desses princípios deﬁnidos na LDB:
A) equilíbrio na representação das famílias e comunidade na elaboração do projeto da escola;
B) acompanhamento sistemático dos resultados das avaliações internas e externas pelos pais dos
estudantes ou responsáveis;
C) participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes;
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D) atuação integrada e cooperativa dos estudantes;
E) envolvimento de todos os professores na validação ﬁnal do desempenho acadêmico dos
estudantes.
QUESTÃO 29. O Art. 67, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96)
refere-se à valorização dos proﬁssionais da educação, assegurando-lhes seus direitos, nos termos dos
estatutos e dos planos de carreira do magistério público.
De acordo com a LDB, assinale a alternativa correta sobre a valorização dos proﬁssionais da
educação que deve ser garantida pelos sistemas de ensino:
A) ingresso exclusivamente por processo simpliﬁcado de seleção;
B) progressão funcional baseada exclusivamente na avaliação de desempenho;
C) piso salarial variável em função da arrecadação de cada sistema de ensino;
D) período reservado a estudos, planejamento e avaliação, não incluído da carga de trabalho;
E) aperfeiçoamento proﬁssional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado
para esse ﬁm.
QUESTÃO 30. Em 2007, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) criou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
Sobre, analise as seguintes declarações:
1 - O IDEB é calculado a partir da taxa de rendimento escolar e das médias de desempenho
nos exames aplicados pelo INEP;
2 - As metas estabelecidas pelo IDEB são semelhantes para cada escola e rede de ensino;
3 - Os resultados das avaliações do PISA compõem o cálculo do IDEB;
4 - O Brasil espera alcançar para o Ensino Médio, o IDEB de 5.2 até o ano de 2021, considerando
todas as redes de ensino.
Identiﬁque a alternativa que contém, exclusivamente, as declarações corretas:
A) 1 e 2, apenas;
C) 2 e 3, apenas;
D)1, 2 e 4, apenas;
B) 1 e 4, apenas;
E) 2, 3 e 4, apenas.
QUESTÃO 31. Considerando a convivência, o reconhecimento mútuo e o diálogo, a diretora de
uma escola da rede pública de ensino propôs incluir no Projeto Político Pedagógico da escola um
conjunto de ações, buscando avançar na construção de uma efetiva articulação entre escola, família e
comunidade.
Identiﬁque a proposta que foge dessa efetiva articulação da comunidade escolar:
A) criar na escola um Memorial das Famílias e da Comunidade a ser construído com a colaboração de todos para expressar as suas referências culturais;
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B) promover uma mudança de atitude por parte de todos da escola: atitude de acolhimento dos
pais em todos os momentos;
C) convidar familiares de alunos e instituições do território em que a escola está inserida para
compartilharem de seu projeto, na elaboração, acompanhamento e avaliação do processo
pedagógico;
D) estreitar as relações da escola com as instituições do poder público local e as entidades não
governamentais para que a rede de proteção dos adolescentes e jovens estudantes da escola
seja tecida;
E) programar um conjunto de eventos para adquirir recursos para aquisição de cestas de alimentos para sorteio nos dias de reuniões de pais da escola.
QUESTÃO 32. O protagonismo estudantil é um elemento fundamental na formação dos estudantes como pessoas humanas, futuros proﬁssionais, cidadãos e potenciais agentes de transformações
positivas em suas comunidades. Para promover o protagonismo estudantil, as escolas devem:
1 - realizar anualmente avaliações de larga escala para os estudantes;
2 - promover ações de fortalecimento do grêmio estudantil;
3 - incentivar a participação na gestão;
4 - estimular a liderança entre os estudantes;
5- desenvolver o interesse pela participação social.
Estão CORRETAS as aﬁrmativas:
A) 1, 2, 3 e 4;
B) 2, 3 e 4;
C) 1, 2, 3 e 4;
D) 2, 3, 4 e 5;
E) 1, 3 e 5.
QUESTÃO 33. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é responsável
pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC). Sua função é transferir
recursos ﬁnanceiros e prestar assistência técnica aos estados, municípios e ao Distrito Federal, para
garantir uma educação de qualidade a todos. A Resolução/CD/FNDE nº 17, de 2011, dispõe sobre os
procedimentos de adesão e as formas de execução e prestação de contas referentes ao Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
Sobre o PDDE, assinale a alternativa correta:
A) é um programa do FNDE que tem destinação anual de recursos ﬁnanceiros, assumindo um
caráter suplementar, destinado somente as escolas públicas de ensino fundamental;
B) as escolas públicas com mais de 50 (cinquenta) alunos matriculados na educação básica, para
serem beneﬁciadas com recursos do PDDE, não precisam constituir Unidades Executoras
Próprias (UEx);
C) os recursos do PDDE não podem cobrir despesas com implementação de outras ações que
estejam sendo objeto de ﬁnanciamento pelo FNDE, na avaliação de aprendizagem e na
implementação de projeto pedagógico;
D) o emprego dos recursos deve ser na aquisição de material permanente, na realização de
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grandes reparos voltados à manutenção, conservação e melhoria do prédio da unidade escolar,
como construção de prédio, por exemplo, e gasto de pessoal;
E) os recursos do PDDE destinam-se a escolas públicas das redes estaduais, municipais e do
Distrito Federal, que possuam alunos matriculados na educação básica, de acordo com dados
extraídos do censo escolar, realizado pelo Ministério da Educação (MEC), no ano anterior ao
do atendimento.
QUESTÃO 34. A proposta do PNE 2011-2020 / Meta 1 pretende: “universalizar, até 2016, a
Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a
oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das
crianças de até 3 (três) anos até o ﬁnal da vigência deste PNE”.
Identiﬁque a alternativa que apresenta estratégia da referida meta:
A) fomentar a formação inicial e continuada de proﬁssionais do magistério para a educação
infantil;
B) regime de colaboração entre União, Estados e Municípios para se conseguir a expansão;
reestruturação e aquisição de equipamentos para a rede pública de educação infantil com
vistas à melhoria da rede física de creches e pré-escolas;
C) deﬁnir metas de expansão das redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de
qualidade compatível com as peculiaridades locais;
D) estimular a oferta de matrículas gratuitas em creches por meio da concessão de certiﬁcado de
entidade beneﬁcente de assistência social na educação;
E) avaliar a educação infantil com base em instrumentos nacionais, a ﬁm de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal e os recursos pedagógicos e de acessibilidade empregados
na creche e na pré-escola.
QUESTÃO 35. A avaliação em larga escala, por ser externa à dinâmica professor-aluno, é
independente e avalia de maneira uniforme os alunos que possuem diferentes professores. A aplicação
em larga escala tira do foco da avaliação o aluno e coloca a escola/ rede/ município ou estado.
Sobre os sistemas de avaliação em larga escala, analise as declarações:
1. permitem, ao longo do tempo, acompanhar a qualidade da educação;
2. permitem a superestimação do desempenho dos alunos;
3. possibilitam acompanhar o desempenho individual dos alunos;
4. produzem informações importantes para a redeﬁnição das propostas pedagógicas;
5. produzem subsídios para a formulação de políticas públicas.
Estão CORRETAS as aﬁrmativas:
A) 1, 2, 3 e 4;
B) 2, 3 e 4;
C) 1, 2, 4 e 5;
D) 2, 3, 4 e 5;
E) 1, 4 e 5.
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QUESTÃO 36. A abordagem por competências se refere a uma problemática antiga, “mas agora
levada a sério”, aquela de transferir conhecimentos. De acordo com Philippe Perrenoud, competência é
a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc.).
Logo, quanto aos objetivos da formação em termos de competência, luta-se abertamente contra a
tentação da escola:
A) de diagnosticar o nível cognitivo das crianças no processo de escolarização, estabelecendo
níveis de ensino;
B) de ensinar por ensinar, marginalizando as referências às situações da vida, e de não perder
tempo treinando a mobilização dos saberes para situações complexas;
C) de não antecipar os conteúdos educacionais em favor da escolarização precoce estabelecida
por órgãos internacionais e de ﬁnanciamento da educação mundial;
D) de garantir as condições mínimas de aprendizagem, de acordo com as práticas curriculares
estabelecidas pela comunidade escolar e suas necessidades;
E) de possibilitar as condições de aprendizagem, de acordo com as necessidades estabelecidas
pela comunidade escolar.
QUESTÃO 37. REYNOLDS et al. (1996, p. 36-56) apresentam uma síntese das características
de escolas eﬁcazes, resultante da análise de um número considerável de pesquisas sobre eﬁciência das
escolas. Alunos motivados e professores competentes foram considerados características fundamentais
das Escolas eﬁcazes. Publicações acerca de métodos e evidências da pesquisa sobre o efeito da escola
no sucesso acadêmico de seus alunos destacam um conceito especialmente importante para a análise da
participação da instituição escolar nos resultados discentes: a noção de agregação de valor.
De acordo com esse conceito, a escola é eﬁcaz:
A) se oferece condições de acesso a um universo cultural e cientíﬁco ao qual o aluno não teria
contato em seus meios sociais e familiares, o que resulta em elevação da autoestima e estabelecimento de autoavaliação positiva pelos alunos;
B) se, considerando o desempenho inicial de determinado aluno, consegue proporcionar-lhe
conhecimento suﬁciente para que seu desempenho, ao ﬁm de cada etapa escolar, seja acima do
esperado para um aluno de seu nível socioeconômico;
C) quando o resultado ﬁnal da escolarização, desde a Educação Infantil ao Ensino Superior,
produz uma ascensão na classe socioeconômica do aluno, conduzindo a melhores condições
ﬁnanceiras que seus pais ou congêneres;
D) quando o acesso ao conjunto de políticas e programas de assistência social que viabilizam a
permanência na escola, como o Programa Bolsa Família e a merenda escolar, permite que o
aluno possa estudar e melhorar seu desempenho acadêmico;
E) quando o resultado de aprendizagem produz uma ascensão na classe socioeconômica do
aluno, conduzindo a melhores condições ﬁnanceiras.
QUESTÃO 38. Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988: "A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
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ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualiﬁcação
para o trabalho".
Aponte a alternativa correta acerca do dever do Estado com a educação escolar pública de acordo
com a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, em seu Art. 4º:
A) atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
B) educação básica obrigatória e gratuita dos 6 (seis) aos 17 (dezessete) anos de idade;
C) vaga na escola pública de Educação Infantil ou de Ensino Fundamental mais próxima de sua
residência a toda criança a partir do dia em que completar 6 (anos) de idade;
D) acesso público e gratuito aos Ensinos Fundamental e Médio somente para os que concluíram
na idade própria;
E) educação básica facultativa e gratuita dos 6 (seis) aos 17 (dezessete) anos de idade.
QUESTÃO 39. A Proposta Pedagógica da escola de ensino regular deve institucionalizar a
oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), conforme dispõe o Artigo 22 da Resolução
nº 010/2013.
Para a oferta do atendimento educacional especializado - AEE deve constar no Projeto
Pedagógico da escola de ensino regular alguns requisitos. Identiﬁque a opção que não apresenta um
desses critérios:
A) sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos
pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos especíﬁcos;
B) matrícula no AEE de estudantes matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra
escola;
C) proﬁssionais especializados: terapeuta ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo
ou psicopedagogo, além dos cuidadores ou auxiliares de sala;
D) desenvolvimento de estudo de caso e elaboração do plano do atendimento educacional
especializado;
E) redes de apoio: no âmbito da atuação intersetorial, da formação docente, do acesso a recursos,
serviços e equipamentos, entre outros que contribuam para a realização do AEE.
QUESTÃO 40. Colegiado Escolar é um órgão coletivo, consultivo e ﬁscalizador que adota a
gestão participativa e democrática da escola. Um colegiado, “Quando é mal planejado, transformase em um desabafo coletivo e em uma cascata de queixas, que mais se assemelha a um tribunal
onde o aluno é o réu. Infelizmente, em vez de deter a análise sobre o que o estudante produz,
muitas vezes as discussões giram em torno daquilo que ele não faz ou não realiza”.
(Catarina Iavelberg, Revista Gestão Escolar. 01 de novembro 2011. Disponível em https://gestaoescolar.org.br/)

O Colegiado importante que se constitui como instância de avaliação e promoção na escola que o
texto se refere é denominado de:
A) conselho de classe;
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B) conselho escolar;
C) associação de pais e mestres;
D) grêmio estudantil;
E) associação de servidores e professores.
QUESTÃO 41. Com o término do período de vigência do FUNDEF, em 2006, foi criado o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Proﬁssionais da
Educação – FUNDEB, um conjunto de 27 fundos (26 estaduais e 1 do Distrito Federal) que serve como
mecanismo de redistribuição de recursos destinados à Educação Básica. Hoje, o FUNDEB é um dos
principais instrumentos para o ﬁnanciamento da educação no Brasil.
A respeito do FUNDEB, analise as seguintes declarações:
1. a legislação relativa ao ﬁnanciamento da educação contém algumas regras de distribuição dos
recursos do FUNDEB, as quais prejudicam o alcance das metas de elevação da qualidade na
educação estipuladas pelo próprio Governo Federal;
2. mesmo sem ter acrescentado à política de fundos constitucionais impostos que antes já não
fossem subvinculados ao FUNDEF, o FUNDEB ampliou o percentual dos mesmos de 15%
para 20%;
3. no mínimo 60% dos recursos repassados pelo FUNDEB devem ser empregados na remuneração e na valorização dos proﬁssionais do magistério no segmento da Educação Básica de
competência do respectivo ente governamental;
4. os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social representam uma forma democrática de
participação da Sociedade Civil na veriﬁcação da correta aplicação dos recursos do
FUNDEB.
Estão CORRETAS as aﬁrmativas:
A) 1, 2, 3 e 4;
B) 3 e 4;
C) 1, 2, 4 e 5;
D) 2, 3, 4 e 5;
E) 1, 4 e 5.
QUESTÃO 42. O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica (SPAECE) foi implementado pela Secretaria de Educação do Ceará em 1992. Trata-se de um sistema de avaliação em que
são testados os conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática.
Sobre o SPAECE, é CORRETO aﬁrmar:
A) o objetivo do SPAECE é subsidiar políticas públicas para a melhoria da qualidade do ensino
ofertado nas redes estadual e municipal do Ceará;
B) os resultados aferidos nos seus ciclos avaliativos, por utilizar a Teoria de Resposta ao Item
(TRI), podem substituir as avaliações internas de cada escola;
C) as provas aplicadas no âmbito do SPAECE são elaboradas para identiﬁcar o
desenvolvimento de competências de escrita;
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D) o desenho das avaliações deste sistema tem como principal objetivo aferir o desempenho dos
estudantes;
E) a cada ano, com o propósito de tornar o processo de avaliação mais eﬁciente, é deﬁnida para
cada etapa uma Matriz de Referência.
QUESTÃO 43. O Conselho Tutelar é um órgão municipal responsável por zelar pelos direitos
da criança e do adolescente. Este foi criado conjuntamente ao ECA - Estatuto da Criança e do
Adolescente, instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990. Cabe ao Conselho Tutelar aplicar
medidas que zelem pela proteção dos direitos da criança e do adolescente.
Considerando a função do Conselho Tutelar do município, em quais circunstâncias o estabelecimento de ensino pode acioná-lo?
A) Quando a elaboração e a execução das políticas e planos educacionais não estiverem em
consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, nem integrarem as suas ações e
as dos seus Municípios.
B) Para solicitar autorização, reconhecimento, credenciamento, supervisão e avaliação dos
estabelecimentos de ensino.
C) Ao informar pai e mãe, conviventes ou não com seus ﬁlhos, sobre o rendimento dos alunos
(caso não seja satisfatório), bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola.
D) Quando um aluno apresentar quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual
permitido em lei.
E) Para requerer a supervisão e a avaliação dos estabelecimentos de ensino.
QUESTÃO 44. Por trabalho pedagógico entende-se todo o trabalho associado a métodos,
técnicas e avaliação, tendo em vista o alcance de objetivos relativos à produção de conhecimentos.
Estruturar as atividades pedagógicas da escola de modo a possibilitar o sucesso acadêmico de todos os
alunos é uma premissa das legislações e políticas educacionais.
Nesse sentido, considerando a coordenação do trabalho pedagógico da escola, é
CORRETO aﬁrmar:
A) por conta da difícil dinâmica da escola, os coordenadores escolares devem priorizar o atendimento dos estudantes com desempenho adequado tendo em vista a elevação dos indicadores
de rendimento da escola;
B) considerando a autonomia pedagógica de cada escola, as atribuições dos coordenadores
escolares são deﬁnidas pelo(a) diretor(a) a partir da identiﬁcação das principais necessidades
pedagógicas;
C) o acompanhamento dos indicadores relacionados às avaliações de larga escala deve ser o
único insumo de trabalho da coordenação escolar, uma vez que a medida de qualidade é
expressa nestes resultados;
D) o acompanhamento dos resultados bimestrais é atribuição exclusiva dos professores, cabendo
à coordenação escolar veriﬁcar a aplicação das regras de avaliação e procedimentos de
recuperação paralela;
E) o trabalho de acompanhamento pedagógico deve ser realizado exclusivamente pelos coorde-
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nadores escolares, podendo o diretor ser informado do processo de acompanhamento em
situações críticas.
QUESTÃO 45. O estado do Ceará, através da Secretaria Estadual da Educação implementa,
desde 1992, implantou o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE).
Vale destacar que no Brasil, estados e municípios que baseiam seus diagnósticos e políticas em avaliações em larga escala têm experimentado a melhoria dos resultados.
(Trecho retirado do Boletim do Gestor. CEARÁ. Secretaria da Educação.
SPAECE – 2011 / Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Educação, CAEd. v. 2 (jan/dez. 2011),
Juiz de Fora, 2011 – Anual).

No tocante ao SPAECE, assinale a alternativa correta:
A) objetiva fornecer subsídios para formulação, reformulação e monitoramento das políticas
educacionais, possibilitando aos agentes educacionais um quadro situacional das redes
pública e privada;
B) realizada, anualmente, a avaliação do Ensino Médio, de forma censitária, somente na 3ª série
deste nível de ensino, envolve todas as escolas da rede estadual de ensino e seus anexos,
localizadas nos 184 municípios cearenses;
C) consiste, o SPAECE-Alfa, numa avaliação bianual, externa e censitária, para identiﬁcar e
analisar o nível de proﬁciência em leitura dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental das
escolas da Rede Pública (estaduais e municipais);
D) caracteriza-se como avaliação externa em larga escala que avalia as competências e habilidades dos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, abrangendo as escolas estaduais e
municipais, utilizando testes com itens elaborados pelos professores da rede pública e questionários contextuais, investigando dados socioeconômicos e hábitos de estudo dos alunos, perﬁl
e prática dos professores diretores;
E) realiza a avaliação do Ensino Fundamental, de natureza amostral, nas séries ﬁnais de cada
etapa do Ensino Fundamental, com a ﬁnalidade de diagnosticar o estágio de conhecimento,
bem como analisar a evolução do desempenho dos alunos do 5º e 9º anos e os fatores associados a esse desempenho, produzindo informações que possibilitem a deﬁnição de ações
prioritárias de intervenção na Rede Pública de ensino (estadual e municipal).
QUESTÃO 46. Dentro dos municípios, articulam-se diversos órgãos da educação. Cada órgão
foi criado para desenvolver uma função especíﬁca, visando a melhoria do ensino e aprendizagem nas
escolas.
Qual dos órgãos abaixo corresponde à seguinte deﬁnição: “constitui-se em espaço de debate,
mobilização, pactuação e formulação de políticas de educação”?
A) Conferência Municipal de Educação.
B) Conselho Municipal de Educação de Fortaleza.
C) Assembleia Geral Escolar.
D) Conselho Escolar.
E) Conselho Nacional de Educação.
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QUESTÃO 47. Em seu livro Dimensões da Gestão Escolar e suas competências, Heloisa Lück
considera que a Educação é processo humano de relacionamento interpessoal e, sobretudo, determinado pela atuação de pessoas. Isso porque são as pessoas que fazem diferença em educação, destacando
que a qualidade do ensino não é garantida pelos equipamentos, pelos prédios, pelos bens materiais de
uma escola, mas pela competência das pessoas que a compõem, no seu fazer pedagógico, na sua determinação em promover ensino de qualidade voltado para a formação e a aprendizagem dos alunos.
Portanto, são competências do diretor na gestão de pessoas na escola, exceto:
A) desenvolver, na escola, ações e medidas que a tornem uma verdadeira comunidade de aprendizagem;
B) criar e organizar cursos de capacitação e atualização proﬁssional para os professores e equipe
pedagógica;
C) promover e orientar a troca de experiências entre professores, como estratégia de capacitação
em serviço;
D) envolver de maneira sinérgica todos os componentes da escola, motivando e mobilizando
talentos para a realização de um trabalho integrado;
E) auxiliar na interpretação de signiﬁcados das comunicações praticadas na comunidade escolar,
fazendo-as convergir para os objetivos educacionais.
QUESTÃO 48. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil articulam-se às
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos deﬁnidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Segundo o Art.
7º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), “a proposta
pedagógica das instituições de Educação Infantil deve garantir que elas cumpram plenamente
sua função sociopolítica e pedagógica”, fazendo opções claras pelos princípios de liberdade, de
tolerância, de cuidado com a vida, de solidariedade e de responsabilidade na construção do bem
comum.
Identiﬁque a alternativa que exempliﬁca uma função social da escola:
A) ofertar condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e
sociais;
B) assumir a responsabilidade pela a educação e o cuidado das crianças pequenas em espaços
extraescolares;
C) possibilitar a convivência das crianças com classes sociais diferentes da sua, ampliando sua
visão de mundo;
D) promover oportunidade educacional e acesso aos níveis escolares segundo o potencial de cada
criança;
E) permitir a convivência das crianças com classes sociais iguais a sua para manutenção da sua
visão de mundo.
QUESTÃO 49. O artigo 58 da Lei das Diretrizes e Bases Nacionais, LDBEN, classiﬁca
educação especial “como modalidade de educação escolar, oferecida, preferencialmente, na rede
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”. Pesquisas mostram que “A
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cada ano, aumenta o número de pessoas com deﬁciência em salas de aula comuns: entre 2005 e
2015, o salto foi o equivalente a 6,5 vezes, de acordo com o Censo Escolar, do Inep (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)...”
(Fragmento retirado da matéria intitulada "Total de alunos com deﬁciência em escolas comuns cresce 6 vezes
em 10 anos", escrita por Luiza Tenente, disponível em https://g1.globo.com/educacao/noticia/total-de-alunos-especiaism-escolas-comuns-cresce-6-vezes-em-10-anos.ghtml)

Com base no texto, em relação à matrícula de alunos com deﬁciência, é CORRETO aﬁrmar:
A) considerando a autonomia de cada escola, a matrícula ou não de alunos com deﬁciência é
decidida pela gestão escolar;
B) os sistemas de ensino podem matricular estudantes com deﬁciência nas classes comuns, mas é
obrigado a criar escolas especiais;
C) a matrícula pode ser realizada em salas comuns, mas os estudantes frequentam somente a sala
de Atendimento Educacional Especializado (AEE);
D) os estudantes com deﬁciência, quando frequentam a escola regular, por conta de suas limitações, não precisam ser avaliados;
E) os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deﬁciência nas classes comuns do
ensino regular.
QUESTÃO 50. O Programa "Mais Educação" atende às instituições de ensino que tenham a
maioria dos alunos assistidos pelo programa Bolsa-Família, do governo federal, bem como unidades
com índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) maior que 3.5 pontos e menor que 4.6 nos
anos iniciais; 3.9 e 4.6 pontos nos anos ﬁnais do ensino fundamental.
(Trecho adaptado de matéria publicada na página eletrônica: http://www.fnde.gov.br/fnde/saladeimprensa/noticias/item/3950-programa-mais-educação-adesões-até-31-de-março-de-2013. Publicada 03 de dezembro
de 2012, 11h09. Assessoria de Comunicação do MEC)

Em relação ao Programa Mais Educação, é correto aﬁrmar que tem como principal objetivo:
A) oferecer aos estudantes, no contraturno, oportunidades de proﬁssionalização;
B) garantir às crianças oriundas de famílias de baixa renda a complementação alimentar;
C) aumentar a oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas que foram
agrupadas em macrocampos;
D) proporcionar às crianças o envolvimento com atividades esportivas a ﬁm de formar atletas de
alto rendimento;
E) cuidar das crianças cujas mães precisam trabalhar o dia todo para garantir o sustento econômico da família.
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