
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
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EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa 
para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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AS PROFISSÕES 
  

− Sou lavrador — cavo a terra 
Para depois semear. 

− Eu, pescador, passo a vida 
Na canoa sobre o mar. 

 
− Mitigo as dores da vida 
Sou solícita enfermeira. 

− Eu sou  mecânico perito, 
Não sei de melhor carreira. 

 
− Operário, desde cedo, 
Que começa o meu labor. 

− Nos incêndios, o bombeiro, 
Revela o grande valor. 

 
− Eu sou médico excelente, 
Tenho curas assombrosas. 

− Na cozinha, ao fogo ardente, 
Faço comidas gostosas. 

 
− Comerciante zeloso, 

Não me afasto do balcão. 
− Eu sou modista afamada, 
Pois coso com perfeição. 

 
− Sacerdote caridoso, 
Eu trabalho pela cruz. 

− Aprendiz de carpinteiro, 
Eu sou o que foi Jesus. 

 
− Toda profissão é nobre 
Exercida com carinho, 

− Só o homem preguiçoso 
Acha o trabalho mesquinho. 

  
Nelson Nunes da Costa (RJ 1899 – 1976) Jornalista, professor, Membro da Academia Carioca de Letras.  Estudioso da 
Historiografia carioca foi diretor do departamento de História e Documentação do Município do Rio de Janeiro.  Cronista, 
jornalista, professor, contista e escritor. 
http://www.mundojovem.com.br/poema-vida-52.php 
 
Com base no texto resolva as questões abaixo: 
 
01 - Todas as pessoas têm uma profissão, e cada profissão tem seu valor, seja para a própria pessoa, seja para a sociedade 
de um modo geral, visto que essa acaba dividindo as profissões por um reconhecimento diferente. Assinale a alternativa 
correspondente ao número de profissões que aparecem no texto: 
a) 12.    c) 10. 
b) 11.    d) 09. 
 
02 - O verbo mitigar no texto significa: 
a) abrandar, amansar.   c) discorrer, acrescentar. 
b) resolver, discutir.   d) quebrar, dispor. 
 
03 - Quanto à ortografia, ocorrem muitos casos de confusões com algumas consoantes, assinale a alternativa abaixo em que 
todas as palavras estão escritas corretamente: 
a) catequisar, nobresa, seção, introspecção.   c) catequizar, nobreza, sessão, introspecção. 
b) catequizar, nobresa, sessão, introspecsão.   d) catequisar, nobreza, seção, introspecsão.  
 
04 - Assinale a justificativa pela permanência do acento nas palavras retiradas do texto: solícita, mecânico, médico, 
operário: 
a) todas terminam com vogais.    c) todas são paroxítonas. 
b) todas referem-se a um sujeito determinado.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Em relação à divisão silábica as palavras recebem uma classificação, assinale a alternativa que corresponda à 
classificação das seguintes palavras retiradas do texto: coso, afamada, sou, aprendiz: 
a) dissílaba, monossílaba, polissílaba, trissílaba.  c) trissílaba, polissílaba, dissílaba, monossílaba. 



 

b) monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba.  d) dissílaba, polissílaba, monossílaba, trissílaba. 
 
06 - O que o autor quis dizer com o último verso: “Acha o trabalho mesquinho”? 
a) Significa que todo trabalho é mesquinho.    c) Significa que trabalhar é complicado. 
b) Significa que o trabalho é desprovido de grandeza.  d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07 - O termo “afamado” na frase: “Eu sou modista afamada”, significa: 
a) Modista doente.   c) Modista famosa. 
b) Modista sem fama.   d) Todas as alternativas anteriores. 
 
08 - Segundo o texto o que enobrece a profissão: 
a) Quando realizada com carinho.   c) Quando escolhida pelo retorno financeiro. 
b) Quando realizada para obter sucesso.  d) Quando escolhida pelo segmento familiar. 
 
09 - Identifique os pronomes que aparecem no texto e assinale a alternativa que caracteriza: 
a) pronomes demonstrativos e pessoais.  c) pronomes pessoais. 
b) pronomes possessivos e demonstrativos.  d) pronomes possessivos. 
 
10 - A regência é à relação de subordinação que ocorre entre um verbo (ou um nome) e seus complementos, assinale a 
alternativa em que a frase está escrita corretamente: 
a) Pedro foi para a Inglaterra.   c) Prejudicaram-lhe a carreira. 
b) Pedro beijou-lhe o rosto.   d) Todas as alternativas anteriores. 
 
11 - Dezoito trabalhadores realizam uma colheita em 22 dias trabalhando 10 horas por dia. Considerando-se o mesmo 
ritmo de trabalho, se fossem 20 trabalhadores, trabalhando 11 horas por dia, essa colheita seria feita em: 
a) 17 dias.   c) 19 dias. 
b) 18 dias.   d) 20 dias. 
 
12 - Um produto que era vendido por R$ 40,00 recebeu dois aumentos consecutivos de 20%. O valor desse produto após o 
segundo aumento no seu preço de venda é: 
a) R$ 48,00.   c) R$ 56,00. 
b) R$ 54,00.   d) R$ 57,60. 
 
13 - Megda comprou 2 esmaltes e 3 batons por R$ 54,40. Sabe-se que cada baton custou 3/4 do valor de cada esmalte. Se 
Megda tivesse comprado 1 batom e 1 esmalte teria pago: 
a) R$ 22,40.   c) R$ 24,40. 
b) R$ 24,20.   d) R$ 26,40. 
 
14 - Numa turma de sistemas para internet de determinada faculdade, 16 alunos possuem tablet, 22 possuem notebooks e 
11 possuem tablet e notebook. O número de alunos nessa turma é igual a: 
a) 11.    c) 38. 
b) 27.    d) 49. 
 

15 - Um prisma quadrangular regular possui diagonal da base medindo  cm e diagonal da face lateral medindo 13 cm. 

O volume desse prisma é igual a: 
a) 200 cm3.   c) 300 cm3. 
b) 250 cm3.   d) 350 cm3. 
 
16 - O atual Ministro da Cultura do Brasil: 
a) Gilberto Gil.   c) Ana de Hollanda. 
b) Paulo Bernardo.  d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
17 - Em que ano foi criada pela primeira vez a Vila com denominação de Guarapuava (com sede na antiga povoação de 
Nossa Senhora de Belém da Atalaia)? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
18 - Em que ano o Governo de São Paulo nomeou o Diogo Pinto Azevedo Portugal, como chefe da bandeira povoadora 
para os Campos de Guarapuava? 
a) 1.802.    c) 1.812. 
b) 1.809.   d) 1.818. 
 
19 - Em que ponto cardeal o Município de Guarapuava se limita com apenas um município? 
a) Leste.    c) Oeste. 
b) Norte.   d) Sul. 
 



 

20 - José Antônio de Araújo Vasconcelos entrou para a história de Guarapuava como: 
a) Primeiro Juiz de Direito.  c) Primeiro Prefeito Eleito do Município. 
b) Primeiro Pároco da região.  d) Primeiro Prefeito nomeado do Município. 

 
21 - O Supervisor Pedagógico pode tentar melhorar os conceitos da forma de avaliar através de reformulações no Projeto 
Pedagógico da escola. Assim sendo, é INCORRETO afirmar que: 
a) Reavaliar os conceitos e instrumentos com que se verificam os produtos da aprendizagem. 
b) Procurar meios de qualificar e contextualizar a avaliação através de um todo. 
c) Avaliar só o conhecimento dos alunos e atividades realizadas do dia a dia. 
d) Revisar o Projeto Pedagógico da escola sempre que necessário. 
 
22 - A atuação do(a) Supervisor(a) presenciada por nós dentro da escola, muitas vezes está distante das atribuições 
dispostas em lei. Considerando esta afirmação podemos dizer que todas as ações abaixo estão corretas, EXCETO: 
a) O(a) supervisor(a) deve se envolver no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, ser parceiro de sua equipe de 
professores. 
b) O(a) supervisor(a) deve agir meramente como fiscalizador e revisor dos trabalhos. 
c) O(a) supervisor(a) deve ser um articulador de ideias, reflexivo, provocador, alguém que motive e promova  a formação 
continuada do grupo. 
d) O(a) supervisor(a) deve coordenar atividades que visem unir a equipe de profissionais a fim de concretizar objetivos comuns. 
 
23 - De acordo com uma sondagem feita pelo(a) supervisor(a) de uma determinada escola,foi constatado que o conteúdo 
“matemática” apresentava baixo índice de aproveitamento dos alunos no ensino fundamental. Diante deste resultado o(a) 
supervisor(a) deverá: 
a) Reter/reprovar os alunos em questão. 
b) Chamar os pais ou responsáveis e sugerir que estes alunos sejam acompanhados por outro professor fora da escola. 
c) Dispensar os professores que não conseguem o nível esperado de aprendizagem dos alunos. 
d) Reunir os professores e criar um projeto de intervenção pedagógica, na tentativa de sanar o mais rápido possível este problema.  
 
24 - As avaliações externas são instrumentos valiosos para direcionar e/ou redirecionar as práticas pedagógicas de uma 
escola. Conhecendo o resultado de nossos alunos poderemos reformular os seguintes documentos, EXCETO: 
a) Proposta Político Pedagógica. 
b) CBCs. 
c) Plano de Ensino. 
d) Projeto de Intervenção Pedagógica. 
 
25 - De acordo com a Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB, complete a frase para torná-la 
verdadeira:   
O calendário escolar deverá conter no __________________ dias letivos e a carga horária de_______ horas. 
a) mínimo de 200 / 800. 
b) máximo de 200 / 800. 
c) máximo de 180 / 730. 
d) nenhuma das opções acima. 
 
26 - As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores 
as interações e as brincadeiras, garantindo experiências que: 
I - Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio de experiências sensoriais expressivas. 
II - Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativa, medidas, formas e orientações espaço 
temporais. 
III - Ampliem a confiança e participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa I está correta. 
 
27 - De acordo com o que prevê a Lei nº 9.394/96 de 20/12/96 (LDB), a formação de profissionais da educação para 
administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional será feita em cursos de: 
a) Curso de magistério com duração de 4 anos, mais 1 ano de especialização. 
b) Curso de graduação em qualquer área das ciências humanas. 
c) Cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino. 
d) Nenhuma das informações acima. 
 
28 - As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para a avaliação do desenvolvimento das crianças, 
garantindo, EXCETO: 
a) A observação crítica e criativa das atividades das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. 
b) Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotos, desenhos e outros). 
 



 

c) A não retenção das crianças na Educação Infantil. 
d) A interrupção do processo ensino aprendizagem e mudança do aluno para outra instituição. 
 
29 - O(a) supervisor(a) de uma escola ao coordenar uma reunião de Conselho de Classe, comportou-se da seguinte 
maneira: 
I - Não fez registro em ata. 
II - Não conferiu frequência dos alunos. 
III - Sugeriu que se tratasse apenas dos alunos com dificuldades. 
IV - Registrou no livro de ocorrência de alunos a falta de alguns professores à reunião. 
De acordo com as informações responda: 
a) A supervisor(a) agiu corretamente. 
b) A supervisor(a) falhou nos itens I, II e III. 
c) A supervisor(a) falhou em todos os itens. 
d) A supervisor(a) falhou apenas nos itens III e IV. 
 
30 - Na observância das diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve garantir que elas 
cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica. Assim sendo, marque (V) para as ações verdadeiras e (F) para 
as ações falsas. 
(   ) Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. 
(    ) Transferindo para o Conselho Tutelar a responsabilidade de complementar a educação e cuidado da criança com a 
família. 
(    ) Possibilitar a convivência  entre crianças e entre adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de 
diferentes naturezas. 
(   ) Promovendo a igualdade de oportunidade entre as crianças de diferentes classes sociais. 
A opção CORRETA de cima para baixo é: 
a) V, F, V, V.        
b) F, F, V, V.        
c) V, F, V, F.         
d) V, V, F, F. 
 
31 - De acordo com a resolução nº 5 de 17/12/09, é correto afirmar sobre a Educação Infantil, EXCETO: 
a) É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que 
ocorre a matrícula. 
b) As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na Educação Infantil. 
c) A frequência na Educação Infantil é pré- requisito para a matrícula no Ensino Fundamental. 
d) As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. 
 
32 - São componentes da Matriz Curricular: 
a) Base Nacional Comum, parte diversificada. 
b) Base Nacional Comum, parte diversificada e carga horária de estágios. 
c) Parte diversificada e carga horária anual dos conteúdos. 
d) Base Nacional Comum, parte diversificada, estágios, aulas optativas e carga horária semanal e anual dos conteúdos oferecidos. 
 
33 - Para realizar uma reunião para tratar da Proposta Político Pedagógica da escola, o(a) supervisor(a) levou os seguintes 
documentos: 
I - Resultado das provas externas. 
II - Plano de curso dos professores. 
III - Atas de prestação de contas do colegiado. 
IV - Lei nº9394/96 LDB. 
Considere “C” aos documentos corretos e “E” aos documentos errados: 
a) E, E, C, C.      
b) C, C, E, C.             
c) C, C, E, E.                     
d) C, E, E, C. 
  
34 - De acordo com a jornada escolar da Educação Infantil, considere (1) para tempo parcial de estudo, (2) para tempo 
integral de estudo e (3) se não se referir a nenhum tempo escolar: 
(   ) Jornada igual ou superior a 7 horas. 
(   ) Jornada mínima de 4 horas. 
(   ) Jornada máxima de 10 horas. 
(   ) Jornada de 5 horas. 
Marque a alternativa com a sequência CORRETA de cima para baixo: 
a) 1, 2, 1, 3.      
b) 1, 2, 3, 3.        
c) 1, 2, 2, 2.                 
d) 3, 2, 1, 3. 
 



 

35 - De acordo com a Lei nº 9394/96 (LDB), é INCORRETO afirmar que: 
a) Os alunos poderão ser classificados série/ano/escolaridade compatível com sua idade e experiência, nível de desempenho ou 
conhecimento. 
b) A frequência mínima exigida é de 75% da carga horária anual do aluno para não haver reprovação/retenção deste aluno. 
c) O governo Municipal deve assegurar ensino gratuito e de qualidade para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
d) A situação final do aluno é de responsabilidade do supervisor retenção/reprovação e aprovação/progressão. 
 
36 - Conforme a Lei nº 9.394/96 (LDB), art. 21, os níveis que compõem a educação escolar são: 
a) educação básica e educação superior. 
b) ensino fundamental e, ensino médio e ensino superior. 
c) educação infantil e educação superior. 
d) pré-escolar e educação básica. 
 
37 - A Lei nº 11.274/06, que altera a Lei nº 9.394/96 (LDB), dispõe que o ensino infantil tem matrícula de ____________ e o 
ensino fundamental tem matrícula obrigatória a partir de ________: 
a) 0 a 3 anos / 5 anos. 
b) 0 a 5 anos / 6 anos. 
c) 0 a 6 anos / 9 anos. 
d) 0 a 4 anos / 6 anos. 
 
38 - A Educação de Jovens e Adultos, também contemplada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tem como limite 
mínimo para o ingresso no ensino fundamental e médio consecutivamente as seguintes idades: 
a) 14 / 17. 
b) 15 / 20. 
c) 15 / 18. 
d) 14 / 18. 
 
39 - Falcão Filho (2007), nos ensina que o coordenador pedagógico dentro da dimensão humana compreende as diversas 
maneiras de como todos os profissionais se relacionam entre si e o papel desenvolvido por eles dentro e fora da escola. 
Assim, podemos afirmar que todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO: 
a) O cuidado dos relacionamentos interpessoais deve ser uma competência do supervisor. 
b) O supervisor enquanto líder não deve se preocupar com sua credibilidade. 
c) O supervisor deve trabalhar de maneira eficiente com professore e alunos. 
d) Ser um líder capaz de direcionar todas as ações individuais ou do grupo. 
 
40 - De acordo com Saviane (1985), o pedagogo é, portanto um formador de homens. Neste sentido o supervisor não deve: 
a) Levar o educando a ter o mínimo de cultura geral que lhe permita criar ou julgar soluções na vida cotidiana. 
b) Orientar para criação intelectual, estimular a iniciativa da prática com certa autonomia. 
c) Levar o aluno a engajar-se socialmente e politicamente. 
d) Não considerar o grau de maturidade e capacidade dos jovens. 
 




