
CARGO: PEDAGOGO SUPERVISOR ESCOLAR–

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“É preciso saber lutar como um leão, mas lutar por sonhos que valham a pena.”

P02 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

BOA PROVA!

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opçõesA, B, C, D e
E e 01 questão discursiva.

2. Ao receber o material, verifique no e na
seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e prova. Qualquer

irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura
serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do

e da , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de
tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com
marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora
contada do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora
antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no
, no e na . Qualquer

outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
e a .

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o e a
. Não esqueça seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org,
conforme estabelecido no Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 1:

A biosfera, o nome que a ciência dá à vida,
parece algo enorme, que se espalha por toda parte,
que nos cerca por cima, por baixo, pelos lados,
andando, voando e nadando. Pois toda essa única
maravilha se espreme sobre uma camada ínfima do
planeta. Quão ínfima? Toda a vida da Terra está
contida em 0,5% da massa superficial do planeta.
Metade de 1%. O restante é rocha estéril recobrindo o
núcleo de ferro incandescente. Imagine uma
metrópole do tamanho de São Paulo ou Nova Yorque
totalmente deserta, quente demais ou fria demais
para manter formas de vida, exceto por um único
quarteirão. A vida, ou a biosfera, torna-se uma
reserva ainda mais enclausurada e única quando se
sabe que nenhuma forma de vida, mesmo a mais
primitiva, jamais foi detectada fora dos limites do
planeta Terra. Se toda a biosfera terrestre se mantém
em uma parte ínfima do planeta Terra, este, por sua
vez, é um grão de areia. Sem contar o Sol, a Terra
responde por apenas 1/500 da massa total do
sistema solar. Medida em relação ao universo, a Terra
é menor que a menor partícula do átomo comparada
a seu núcleo. Essa bolinha azul e frágil que vaga pelo
infinito recebe agora seu habitante humano número
7 bilhões, reavivando a imorredoura questão sobre
até quando a população mundial poderá crescer sem
produzir colapso nos recursos naturais do planeta.

A pergunta se impõe porque o crescimento no
uso desses recursos forma uma curva estatística
impressionante. Em 1976, os 4 bilhões de habitantes
que então povoavam o planeta consumiam recursos
equivalentes a uma Terra, ou seja, a natureza
conseguia repor tudo o que lhe era tirado. Hoje, o
consumo de recursos naturais excede em 50% a
capacidade de reposição da natureza. A estimativa é
que, em 2030, será necessário o equivalente a duas
Terras para garantir o padrão de vida da humanidade.

O limite está no horizonte – Os recursos naturais
da Terra garantem a vida de seus 7 bilhões de
habitantes. A dúvida é até que ponto a população
poderá crescer sem que eles entrem em colapso.

(VILICIC, Filipe. O limite está no horizonte. In: Ed. 2
de novembro de 2011- p.130-132 / TextoAdaptado)

Revista Veja.

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

A expressão destacada em “TODA A vida da Terra
está contida em 0,5 % da massa superficial do
planeta” se substituída, na reescrita do período,
mantém o mesmo sentido em:

A) “Qualquer vida da Terra está contida em 0,5 % da
massa superficial do planeta”.

B) “A vida inteira da Terra está contida em 0,5 % da
massa superficial do planeta”.

C) “Outra vida da Terra está contida em 0,5 % da
massa superficial do planeta”.

D) “Alguma vida da Terra está contida em 0,5 % da
massa superficial do planeta”.

E) “Apenas a vida da Terra está contida em 0,5 % da
massa superficial do planeta”.

Questão 02

Para reforçar a ideia de que a biosfera seria algo
enorme, o autor:

A) atribui inúmeras qualidades à biosfera, sem,
contudo, enaltecê-la em função das qualificações.

B) critica em detalhes os equívocos verificados e
divulgados nessa concepção de amplidão.

C) pormenoriza as áreas de constatação da referida
camada, personificando-a por meio de ações.

D) revela que o nome dado à vida é simplório demais
para ser estudado cientificamente.

E) restringe a biosfera a uma camada inferior do
planeta, incapaz de transparecer amplitude.

Pelo que se pode inferir do texto a respeito do
crescimento demográfico:

A) o planeta Terra tem condições de suportar
7 bilhões de pessoas, tendo em vista o
reconhecimento de que os recursos naturais
são, totalmente, renováveis.

B) ainda que o crescimento demográfico seja uma
constatação recente, não há razão de as
gerações atuais demonstrarem preocupações
com as gerações futuras.

C) o número de habitantes do planeta, mesmo que
ultrapasse a capacidade de acomodação, não
prejudicará a relação de consumo, dada a
abundância de recursos naturais.

D) considerando-se o crescimento populacional, o
consumo deve ser consciente, de modo que o
uso dos recursos naturais seja compatível com a
capacidade de reposição da natureza.

E) a base do desenvolvimento sustentável consiste
no controle do uso dos recursos naturais, sem
que, todavia, seja necessário frear os ímpetos de
consumo.

Questão 01

Questão 03
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Assinale a alternativa em que se verificam,
respectivamente, os sinônimos dos vocábulos
destacados nos fragmentos abaixo.

“(...) toda essa única maravilha se espreme sobre
uma camada ÍNFIMAdo planeta.”

“A vida, ou a biosfera, torna-se uma reserva ainda
mais ENCLAUSURADA(...).”

A) íntima – afastada.
B) inexplorada – fechada.
C) volumosa – solitária.
D) importante – enjaulada.
E) diminuta – isolada.

Questão 04

Ao desenvolver a oração reduzida destacada em:
“A estimativa é que, em 2030, será necessário o
equivalente a duas Terras PARA GARANTIR O
PADRÃO DE VIDA DA HUMANIDADE”, com as
devidas alterações no período, verificamos o uso
correto da conjunção, sem que se altere o sentido
original, em:

A) “A estimativa é que, em 2030, será necessário o
equivalente a duas Terras, contanto que se
garanta o padrão de vida da humanidade.”

B) “A estimativa é que, em 2030, será necessário o
equivalente a duas Terras, ainda que se garanta o
padrão de vida da humanidade.”

C) “A estimativa é que, em 2030, será necessário o
equivalente a duas Terras, a fim de que se garanta
o padrão de vida da humanidade.”

D) “A estimativa é que, em 2030, será necessário o
equivalente a duas Terras, por mais que se
garanta o padrão de vida da humanidade.”

E) “A estimativa é que, em 2030, será necessário o
equivalente a duas Terras, ao passo que se
garanta o padrão de vida da humanidade.”

Questão 06

No trecho a seguir: “Em 1976, os 4 bilhões de
habitantes QUE então povoavam o planeta
consumiam recursos equivalentes a uma Terra, ou
seja, a natureza conseguia repor tudo O QUE lhe era
tirado.”, as três palavras destacadas são,
respectivamente, segundo uma análise morfológica:

A) pronome relativo; pronome demonstrativo;
pronome relativo.

B) conjunção adverbial; artigo definido; conjunção
integrante.

C) conjunção integrante; pronome demonstrativo;
pronome relativo.

D) pronome relativo; pronome oblíquo; conjunção
adverbial.

E) conjunção integrante; artigo definido; conjunção
integrante.

Questão 05

A locução conjuntiva destacada no período a seguir:
“Medida em relação ao universo, a Terra é
MENOR QUE a menor partícula do átomo comparada
a seu núcleo.”, possui a mesma relação de sentido
que o apresentado em:

A) Se não pudermos escolher nossos amigos, quem
poderá?

B) A euforia do treinador era tanta que o tenista
sentiu-se envaidecido.

C) As aulas transcorriam, como foram previstas pela
direção do curso.

D) O atleta olímpico era tão rápido quanto um corpo
celeste em queda.

E) Como estava adoentado, não pôde comparecer
ao evento do clube.

Questão 07
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Assinale a alternativa em que o fenômeno da crase
esteja corretamente identificado:

A) Refiro-me àquilo. Entretanto, não posso
esclarecer o quê.

B) Chegaremos à tempo no aeroporto, não se
preocupe.

C) As condições miseráveis do povo, levaram-no à
ferozes denúncias.

D) Semana passada, nós assistimos à espetáculos
surpreendentes.

E) Respondi à todas as correspondências recebidas

Questão 11

Dado o seguinte fragmento do texto: “(...) as
empresas TÊM adotado, VOLUNTARIAMENTE,
cada vez mais os selos de certificação. (...).”,
responda às questões 9 e 10 abaixo:

A regra de acentuação do verbo TER, observada no
fragmento acima, incide também na alternativa:

A) Não permitiremos a ida de nossos filhos ao show,
ainda que ENTENDÊSSEMOS os seus motivos.

B) Gostaria que FÔSSEIS à exposição do artista
italiano, as obras dele são singulares.

C) Não DÊ tanta importância aos comentários feitos
ao seu trabalho, ele está magnífico.

D) Sairemos mais tarde da festa, porque os nossos
amigos VÊM pernoitar em nossa casa.

E) Os méd icos recomendaram que nos
PRECAVÊSSEMOS durante a viagem, devido à
forte gripe.

Questão 09

A circunstância ident i f icada no advérbio
“VOLUNTARIAMENTE” só NÃO é a mesma que a
apresentada em:

A) CALMAMENTE, os clientes aproximavam-se das
prateleiras.

B) As mulheres passavam, SUAVEMENTE, as mãos
nos tecidos.

C) Os consumidores PROVAVELMENTE comprarão
os novos produtos.

D) Apesar do tumulto, os clientes enchiam
ALEGREMENTE as sacolas.

E) Os meninos despediam-se, TRISTEMENTE, dos
últimos dias de aula.

Questão 10

Ao finalizar o texto, na primeira oração: “Portanto,
fique de olho nas estampas ‘verdes’(...)”, o autor
refere-se:

A) às leis trabalhistas relativas à produção.
B) aos selos de certificação dos produtos.
C) aos inúmeros requisitos socioambientais.
D) às empresas poluidoras e irresponsáveis.
E) aos produtos de procedência orgânica.

Questão 08

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 2:

Atentos ao poder de escolha de um
consumidor mais consciente dos impactos do
consumo para o planeta, as empresas têm adotado,
voluntariamente, cada vez mais os selos de
certificação. (...). Nas prateleiras, eles funcionam
como uma sinalização para uma escolha
responsável. Sua presença na embalagem significa
“siga em frente” na hora de levá-lo para casa: o
produto atendeu a uma série de processos e
requisitos socioambientais ao ser produzido. Mas não
basta conquistar o selo. Per iodicamente as
empresas devem comprovar que mantêm as práticas
corretas. A extração adequada de matéria-prima, o
uso racional de recursos naturais, a proteção à
biodiversidade, o respeito às leis trabalhistas são
alguns dos requisitos para obter certificações.
Portanto, fique de olho nas estampas “verdes” e não
entre na contramão do consumo consciente.

Uma sinalização para o consumo sustentável

( . Junho/Julho de 2011 – p. 87)Revista Nova Escola
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Dada a forma como o título foi elaborado, pode-se
dizer que se depreende a ideia geral de:

A) comparação.
B) explicação.
C) causalidade.
D) consequência.
E) proporção.

Questão 12

Observando-se os verbos empregados na
construção dos períodos a seguir: “(Você) não
RESISTE ao design” e “O lixo PARECE mágico...”,
pode-se classificá-los quanto à transitividade verbal,
respectivamente, como:

A) transitivo direto – transitivo indireto.
B) transitivo indireto – verbo de ligação.
C) verbo intransitivo – verbo de ligação.
D) transitivo indireto – transitivo direto.
E) verbo intransitivo – transitivo direto.

Questão 13

Considerando-se o trecho a seguir e as preposições
nele destacadas: “SOBRE o vidro, as informações
vão de quatro mil anos ATÉ um milhão de anos.”,
identifique os sentidos por elas reproduzidos,
respectivamente:

A) matéria – destino.
B) conteúdo – lugar.
C) meio – tempo.
D) assunto – limite.
E) modo – fim.

Questão 14

A ocorrência da mesóclise vincula-se às regras de
colocação pronominal. Assinale a alternativa abaixo
em que ela se justificaria.

A) Por que arrumou para ir ao trabalho, se hoje é
feriado? (se)

B) Em tratando de festejos, todas as doações serão
bem-vindas. (se)

C) O professor repreendeu-o, desgastando com
aborrecimentos desnecessários. (se)

D) Comemoraria o Natal na minha casa, caso não
estivesse tão cansada. (se)

E) Ficamos contemplando as nuvens, que
locomoviam lentamente. (se)

Questão 15

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 3:

O processo é longo. Você se apaixona por um
produto, não resiste ao design, compra, leva para
casa, usa e descarta. Para onde ele vai?

“O lixo parece mágico”, diz Valéria Rodrigues
Garcia, diretora de estudos e pesquisas do
Procon – SP. “Você joga fora e seu metro quadrado
está limpo, mas as ruas não.” As vias reúnem coisas
que vão de cocô de cachorro a sofás que não prestam
para estar dentro de casa. “O consumidor deveria
perguntar ao fabricante por que o sofá não dura mais
que dois anos”, afirma Valéria.

Segundo a diretora da entidade, para mudar a
alta produção de lixo, o consumidor deveria planejar
suas compras e ter uma ideia de quanto vai consumir
para evitar o desperdício.

Outras saídas, no plano individual, seriam
“exigir que os comerciantes apresentassem
alternativas melhores para as embalagens, que os
produtos tivessem maior qualidade e durabilidade”,
de acordo com Valéria.

“No plano coletivo, é preciso haver uma
política pública que faça as empresas serem
responsáveis pelo lixo que produzem.”

O tempo de decomposição de cada resíduo
varia de fonte para fonte e, como diz Valéria, não é
muito confiável. Sobre o vidro, as informações vão de
quatro mil anos até um milhão de anos. Os dados
sobre embalagens PET também variam: de cem anos
a tempo indeterminado.

Quanto mais você compra, mais lixo você tem

( – 05 de junho de 2011)Folha de S. Paulo
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Questão 18NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Analise as alternativas abaixo e assinale a que está
em DISSONÂNCIA com a Lei nº 4.414/1998, que
dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do
Município de Colatina – ES.

A) A responsabilidade civil ou administrativa do
servidor será afastada no caso de absolvição
criminal que negue a existência do fato ou de sua
autoria.

B) Um dos objetivos do Estatuto do Magistério é
desenvolver a capacidade de aprender, tendo
como meios básicos o pleno domínio da leitura, da
escrita e do cálculo.

C) A carga horária a ser cumprida no exercício de
função de coordenação escolar será de trinta
horas semanais.

D) Os servidores do magistério municipal somente
podem ser sujeitos das seguintes penalidades:
advertência oral, suspensão e demissão.

E) A promoção é a elevação do professor efetivo à
classe imediatamente superior da mesma carreira
à que pertence.

Questão 16

Analise as alternativas abaixo, assinalando aquela
que NÃO está em consonância com as normas
estipuladas no Artigo 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.

A) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.

B) A criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de autorização, sendo
vedada a interferência estatal em seu
funcionamento.

C) No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente não poderá usar de propriedade
particular, tendo em vista o direito de propriedade.

D) É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar.

E) Aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo
que a lei fixar.

Questão 17

Analise as alternativas abaixo, assinalando aquela
que está em consonância com a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, quando
disciplina sobre aAdministração Pública.

A) O prazo de validade do concurso público é de dois
anos.

B) Ao servidor público civil é obrigatória a associação
sindical.

C) É vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal do serviço público.

D) O direito de greve é proibido ao servidor público
civil, assim como ao servidor público militar.

E) Por Decreto Presidencial poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa
pública ou de sociedade de economia mista.

Questão 19

A nossa Carta Magna disciplina que a lei não poderá
estabelecer distinção entre brasileiros natos e
naturalizados, ressalvados os casos nela previstos.
Ao disciplinar sobre nacionalidade, a Constituição
Federal de 1988 estabelece várias regras e
exceções. Analise as alternativas abaixo e assinale a
correta.

A) Não será declarada a perda da nacionalidade do
brasileiro que tiver cancelada sua naturalização,
por sentença judicial, em virtude de atividade
nociva ao interesse nacional.

B) O cargo de Ministro do Superior Tribunal de
Justiça é privativo de brasileiro nato.

C) O cargo de Presidente da Câmara dos Deputados
pode ser ocupado por brasileiro naturalizado.

D) É brasileiro nato o nascido no estrangeiro, de pai
brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer
deles esteja a serviço da República Federativa do
Brasil.

E) É brasileiro naturalizado o estrangeiro de
qualquer nacionalidade, residente na República
Federativa do Brasil há mais de cinco anos, desde
que requeira a nacionalidade brasileira.

A Lei Orgânica do Município de Colatina – ES, ao
dispor sobre a organização administrativa, disciplina
que o município se compõe de quantos distritos?

A) Sete.
B) Quatro.
C) Três.
D) Cinco.
E) Seis.

Questão 20
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A relação de opções abaixo exibidas no Microsoft
Office Word 2003 ao clicar em      , refere-se:

A) à formatação de fonte.
B) à formatação de estilo.
C) à de documento.
D) aos últimos documentos abertos no aplicativo.
E) à planos de fundo.

templates

Questão 23

No Windows Explorer XP, a imagem que representa
um documento Excel é:

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 22

No Microsoft Office Excel 2003, a expressão que
representa uma fórmula é:

A) 3
B) A2:A5
C) C
D) =SOMA(A2:A7)
E) A2

Questão 21

INFORMÁTICA

Acombinação de teclas no Windows Internet Explorer
que aumenta o nível de zoom é:

A) SHIFT +
B) CTRL+
C) +
D) ++
E) Scroll Lock

Questão 24
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O b s e r v e n a s c o l u n a s a s a s s o c i a ç õ e s
correspondentes entre as Teorias Psicológicas da
Aprendizagem e o que se diz sobre elas, quanto às
suas implicações pedagógicas na Educação:

Estão corretas apenas:

A) Ae B.
B) C e D.
C) Ae C.
D) B e D.
E) A, B e C.

Questão 26

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

Sobre as Teorias de Piaget e Vygotsky são feitas as
seguintes afirmações:

I. A maturação, para Piaget, constitui a base
biológica do comportamento, representada pelo
amadurecimento de estruturas biológicas,
mediante a interação com o meio.

II. Para Vygotsky, o psiquismo humano é o reflexo
passivo do meio e o resultado de um espírito
prévio que contata as coisas e as pessoas.

III. Para a teoria Psicogenética de Piaget, as
estruturas podem ser inatas, ou porque existe
um conhecimento pré-formado, inato, ou o
conhecimento é fruto da acumulação de
experiências.

IV. Segundo Vygotsky, é a partir da fala para o outro
que a criança começa a falar para si própria, e
somente depois é que essa fala começa a fazer
parte de sua fala interna.

V. Para Piaget, o egocentrismo é uma atitude
espontânea da criança, na qual prevalecem os
seus esquemas particulares, em que há
predomínio do processo de assimilação sem um
esforço de acomodação.

Estão corretas, somente:

A) I e II.
B) II e III.
C) I, IV e V.
D) II, III e V.
E) II, III e IV.

Questão 27

No Microsoft Office Outlook, o ícone que NÃO
representa uma opção de formatação de fonte é:

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 25

n

A

B

C

D
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Em relação ao jovem, à escola e às sociabilidades,
pode-se afirmar que “Os jovens buscam na escola um
espaço de sociabilidade e de troca de experiências
que ultrapassam as dimensões da simples, porém
importante, busca da instrução. Daí sua capacidade
de inverter, até pela própria incapacidade da escola,
as funções para as quais ela foi criada.”

Nesse sentido, quando a escola, especialmente a
noturna, NÃO se transforma em um espaço de
sociabilidade entre os jovens, que permita ser
repensada para além da transmissão de
conhecimento, ocorre:

A) evasão escolar.
B) repetência contínua.
C) .
D) agressão aos professores.
E) falta de recursos financeiros.

(MARQUES, M.
O. da S. Juventude, escola e sociabilidade. IN: PIMENTA, S. G.
(org.). . São Paulo:
Cortez, 2002, p.95).

Saberes pedagógicos e atividade docente

bullyng

Questão 29

“A concepção de que o papel da escola deve ser o de
ensinar a criança a aprender, ou seja, permitir-lhe
trabalhar além do nível de desenvolvimento real,
mobilizando a sua zona de desenvolvimento proximal
(potencial), mediante vivências pedagógicas que a
ajudem a não só construir o conhecimento, mas a
desenvolver-se cognitivamente”

, pertence à teoria do:

A) inatismo.
B) behaviorismo.
C) condicionamento operante.
D) interacionismo de Vygotsky.
E) construtivismo psicogenético de Piaget.

(COUTINHO, M. T. da C.;
MOREIRA, M. . São Paulo: Saraiva,
2006. p. 160)

Psicologia da Educação

Questão 30

No que se refere à administração e à gestão escolar,
analise as asserções a seguir, inspiradas em
Victor Henrique Paro

:

Asserção 1:

Todos os conhecimentos, técnicas e instrumentos
referentes ao emprego racional de recursos para a
real ização de f ins, que se acumularam
historicamente, precisam ser considerados pela
Administração Escolar, com vista a um progressivo
avanço em sua práxis administrativa.

No entanto,

Asserção 2:

Se a práxis administrativa está comprometida com
um processo de transformação social, os avanços
não podem dar-se de forma meramente espontânea,
para atender apenas às necessidades imediatas que
irão surgindo no processo prático.

Porque,

Asserção 3:

Uma Administração Escolar verdadeiramente
revolucionária deve partir de uma prática
verdadeiramente reflexiva para uma prática
meramente espontânea.

Acerca dessas assertivas e de suas inter-relações,
assinale a alternativa correta.

A) A primeira asserção é verdadeira, e a segunda e a
terceira são falsas.

B) A primeira asserção é falsa, e a segunda e a
terceira são verdadeiras.

C) A primeira asserção é falsa, e a segunda e a
terceira asserções são verdadeiras, mas a
terceira não é uma explicação válida em relação à
segunda.

D) As duas primeiras asserções são verdadeiras,
mas a terceira é falsa por não ser uma explicação
correta da segunda.

E) Todas as asserções são verdadeiras, mas a
segunda não exprime uma adversidade correta
em relação à primeira.

(PARO, V.H. :
introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2010, p.239)

Administração escolar

Questão 28
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Aponte a alternativa que apresenta a correta relação
entre a tendência pedagógica e o relacionamento
professor-aluno.

A) Tendência Liberal Tradicional – o professor
administra as condições de transmissão da
matéria, conforme um sistema instrucional
eficiente e efetivo em termos de resultados da
aprendizagem; o aluno recebe, aprende e fixa as
informações.

B) Tendência Progressista Libertadora – o professor
é visto como um orientador, um catalisador que se
mistura aos alunos para uma reflexão em comum,
recusando qualquer forma de poder ou
autoridade.

C) Tendência Liberal Tecnicista – predomina a
autoridade do professor que transmite o conteúdo
na forma de verdade a ser absorvida, e que exige
atitude receptiva dos alunos, além de impedir
qualquer comunicação entre eles no decorrer da
aula.

D) Tendência Progressista Libertária – a relação
entre educador e educandos é horizontal e se
baseia no diálogo em que ambos se posicionam
como sujeitos do ato de conhecimento; o
professor permanece vigilante para assegurar ao
grupo um espaço humano para “dizer sua
palavra”, para se exprimir sem neutralizar.

E) Tendência Progressista Crítico-social dos
Conteúdos – o professor é o mediador das trocas
que se estabelecem na interação entre o meio
(natural, cultural e social) e o sujeito para se
chegar ao conhecimento, de forma colaborativa,
acentuando-se a participação do aluno no
processo.

Questão 32

Aponte a alternativa que completa corretamente a
afirmação abaixo sobre avaliação.

“Avaliar a aprendizagem tem sentido amplo. A
avaliação é feita de formas diversas, com
instrumentos variados, sendo o mais comum deles,
em nossa cultura, a prova escrita. Por esse motivo,
em lugar de apregoarmos os malefícios da prova e
levantarmos a bandeira de uma avaliação sem
provas, procuramos seguir o princípio: se tivermos
que elaborar provas, que sejam bem-feitas, atingindo
seu real objetivo”, que é:

.

A) medir e mensurar o grau de conhecimento do
aluno e sua capacidade cognitiva.

B) verificar se houve aprendizagem significativa de
conteúdos relevantes.

C) traduzir a aprendizagem correspondente ao que
foi transmitido em sala de aula.

D) recompensar a aprovação e punir a reprovação.
E) devolver ao professor o que dele recebeu (os

conteúdos), de preferência, exatamente como
recebeu.

(MORETTO, V. P. : um
momento privilegiado de estudo, não um acerto de contas. Rio de
Janeiro: Lamparina, 2008, p. 81)

Prova

Questão 31
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“Se no processo de desenvolvimento de sua
personalidade, o educando só pode contar com a
avaliação externa, feita pelos pais, pelo professor ou
pela escola, poderá permanecer sempre um ser
dependente do juízo dos outros, muito propício para a
manipulação política e a passividade social, mas com
pouca ou nenhuma contribuição efetiva para a
melhoria da sociedade e para sua própria realização
individual.”

.

Nessa perspectiva, esse processo avaliativo NÃO
permitiria ao educando:

A) alcançar a aprovação.
B) tornar-se produtivo.
C) permanecer na escola.
D) construir sua autonomia.
E) realizar-se profissionalmente.

(PARO, V. H. : renúncia à
educação. São Paulo: Xamã, 2001, p. 45)

Reprovação Escolar

Questão 35

A revista Nova Escola, Ano XXVI, nº 246 de outubro
de 2011, divulgou a campanha “Orgulho de ser
professor”, uma homenagem ao professor em forma
de depoimentos, no site, no facebook e no twitter da
revista, invocando a participação de todos os
professores, com a seguinte justificativa: “Porque só
com professores que gostam e se orgulham do que
fazem conseguiremos transformar nosso país.”
A valorização do professor encontra-se descrita no
Art. 67 da LDBN, Lei nº 9.394/96, que afirma que os
sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes uma
série de condições no exercício da profissão.
Observe as condições descritas abaixo:

I. Aperfeiçoamento profissional continuado,
inclusive com licenciamento per iódico
remunerado para esse fim.

II. Piso salarial profissional.
III. Período reservado a estudos, planejamento e

avaliação, incluído na carga de trabalho.
IV. Plano de carreira diferenciado e com ascensão

funcional com base, exclusivamente, na
avaliação do desempenho.

V. Condições adequadas de trabalho.

São condições preconizadas no Art. 67 da LDBN, Lei
nº 9.394/96, apenas:

A) I, II e IV.
B) II, III e V.
C) III, IV e V.
D) I, II, III e V.
E) II, III, IV e V.

Questão 34

A direção de uma escola pública de Educação Básica
propôs, no início do ano, uma reunião com toda a
comunidade escolar para a construção do projeto
pedagógico-curricular da instituição. Para isso, ela
pediu que os professores expusessem o que
entendiam sobre o Projeto pedagógico-curricular. No
entendimento de determinados docentes, o Projeto
pedagógico-curricular:

: é a expressão da
cultura organizacional da escola e expressa a cultura
da escola porque será sempre assentado nas
crenças, valores, significados, modos de pensar e
agir das pessoas que o elaboram.

: é um conjunto de
princípios e práticas que reflete e recria a cultura da
escola, projetando a cultura organizacional que se
deseja, visando à intervenção e transformação da
realidade.

: é a determinação de
objetivos, estratégias e formas de avaliação, dentro
de uma determinada sequência de passos
extremamente rígida, tornando-se um modelo para
as ações pedagógicas.

: é um documento descritivo,
que organiza o que já está instituído (legislação,
currículos, conteúdos, métodos e formas
organizacionais da escola) pelos órgãos
competentes, sem apresentar uma característica, de
fato, instituinte.

: é um processo e, por isso,
deve ser avaliado ao longo do ano letivo, para que
seja verificado se ações estão correspondendo ao
que foi previsto, se as metas precisam ser alteradas
em função de fatos inesperados, de forma a corrigir
desvios, tomar novas decisões e replanejar o rumo do
trabalho.

Estão corretas as exposições dos professores de:

A) Língua Portuguesa, Matemática e História.
B) Matemática, Ciências e Geografia.
C) Ciências, Geografia e História.
D) Língua Portuguesa, Geografia e História.
E) Matemática, Geografia e História

Professor de Língua Portuguesa

Professor de Matemática

Professor de Ciências

Professor de Geografia

Professor de História

Questão 33
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Aelaboração e o desenvolvimento do projeto político-
pedagógico da escola têm sido objeto de estudos
para professores, supervisores escolares, diretores e
outros profissionais da educação, em nível nacional,
estadual e municipal, em busca da melhoria da
qualidade de ensino.
Neste sentido, pode-se considerar que um projeto
político-pedagógico deva prever:

A) a formação continuada dos profissionais de
educação do contexto escolar.

B) a previsão discriminada dos conteúdos
programáticos e os recursos didáticos
adequados.

C) as reuniões mensais dos professores, em cada
turno, num horário pré-estabelecido.

D) o levantamento estatístico das principais
dificuldades ensejadas no processo de
alfabetização.

E) as tarefas que serão individuais e aquelas que
devem ser realizadas coletivamente.

Questão 38

Numa reunião pedagógica realizada na Escola
Municipal X, o tema central proposto para a discussão
do coletivo docente, pela Supervisora Escolar, foi “os
procedimentos de autoavaliação pelo aluno”.
Depois de vários argumentos, interagidos entre os
docentes, a proposta foi aprovada, com a seguinte
observação:

A) para alcançar a concretização dos objetivos
propostos no plano de ensino apresentados por
cada docente, no início do ano, cada aluno
deveria elaborar individualmente uma ficha de
autoavaliação detalhando, com precisão, os itens
que deveriam ser priorizados no processo de
autoavaliação.

B) os docentes deveriam, inicialmente, sugerir aos
alunos propostas de ficha de autoavaliação para
que eles pudessem fazer suas escolhas.

C) para que o aluno possa avaliar com naturalidade e
tranquilidade seu desempenho e perceber o
sentido da autoavaliação é imprescindível que se
sinta corresponsável pelas tarefas solicitadas no
processo educativo.

D) o sucesso da aplicação da proposta dependeria,
principalmente, de um processo anterior de
conscientização dos docentes mais antigos
considerados os mais resistentes a mudanças.

E) seria indispensável promover encontros com os
pais, para que estes conscientizassem seus filhos
a respeito do novo procedimento a ser adotado
pela Escola, obtendo, assim, o assentimento
deles.

Questão 39

A didática como atividade educacional pode ser
conceituada como:

A) área da gestão pedagógica responsável pelo
planejamento de curso.

B) atividade psicossocial dirigida para fundamentar o
comportamento escolar.

C) disciplina responsável pela compreensão
histórica dos sistemas educativos.

D) estudo das correntes de pensamento que
lideraram a educação no Brasil.

E) campo do conhecimento pedagógico que tem
como objeto o processo de ensino.

Questão 37

A partir do processo de democratização do nosso
país, na década de 80, iniciou-se um debate nacional
a respeito das habilitações oferecidas pelo Curso de
Pedagogia, assim como, da atuação da supervisão
escolar nos diferentes espaços educacionais.
Hoje, a proposta é aquela de uma supervisão de
ensino a serviço da garantia de uma educação
escolar de qualidade como direito de todos.
Sendo assim, seu perfil deve ser o do:

A) intelectual competente, conhecedor das leis
educacionais e das técnicas de ensino-
aprendizagem, ciente da importância da
tecnologia educacional, exercendo suas
atividades de forma abstrata, a partir dos
conceitos teóricos.

B) pedagogo generalista capaz de projetar planos
estratégicos embasados nas propostas
idealizadas pela direção da instituição educativa,
visando ao aprimoramento funcional dos
docentes que nela atuam.

C) profissional conhecedor das novas teorias de
aprendizagem, das técnicas de elaboração de
currículo, capacitado para exercer a supervisão
do estabelecimento, dispensando as propostas
do corpo docente.

D) intelectual possuidor de uma visão histórico-
social, sendo capaz de formular pensamentos
gerais e abstratos, a partir dos problemas
concretos e reais, exercendo uma prática
pedagógica cooperativa, dialógica e crítico-
reflexiva.

E) pedagogo especialista incentivador dos docentes
para que sejam capazes de exercer o ensino
como tarefa de mera transmissão de
conhecimento.

Questão 36

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Na atualidade, observa-se o constante avanço da
tecnologia, sendo que, no campo educativo, o uso
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
se acentua cada vez mais.
Refletindo sobre as novas tecnologias, em função da
escola pública, pode-se afirmar:

A) A educação de hoje, para ingressar no
neomodernismo, deve limitar-se ao uso de novas
tecnologias, em todos os níveis, desde a
Educação Infantil.

B) O uso da tecnologia da informação na educação
não resultaria satisfatoriamente para a
aprendizagem do aluno, além de representar uma
limitação à ação educativa do professor.

C) O ensino está diante de uma inquietação, de um
desafio, que não significa o abandono daquilo que
é próprio da função cultural clássica formadora,
mas, da abertura às novas formas de
comunicação.

D) Ser importante que as tecnologias de informação
e comunicação sejam usadas pelos docentes
mais qualificados, porque seria improdutivo o uso
das mesmas, pelos docentes não preparados.

E) No momento, não há ainda necessidade da
escola municipal vivenciar esta questão uma vez
que o sistema local se dedica à Educação Infantil
e ao Ensino Fundamental.

Questão 42

A gestão democrática da escola e sua autonomia
tornaram-se um dos objetivos do processo
educacional, em nosso país, tendo como uma das
propostas para a sua consecução, a eleição da
direção da unidade escolar.
Esta prática é significativa, porém, não é a única a
garantir o processo democrático de gestão.
Aescola democratiza-se quando:

A) desenvolve no dia a dia reuniões coletivas, sob a
liderança dos gestores, objetivando ouvir opiniões
e sugestões para as tarefas a serem realizadas.

B) cria uma nova cultura escolar, articulada às
vivências de participação de todos os envolvidos
no processo educativo.

C) aceita o desafio de buscar uma prática de
supervisão escolar democrática, de bom
entrosamento com os docentes e funcionários.

D) projeta a participação das lideranças do
magistério e dos alunos nas reuniões da gestão
escolar realizada semanalmente.

E) os alunos elegem seus representantes de turma,
em cada ano de escolaridade, com os seus
respectivos suplentes, nos três turnos.

Questão 41

A avaliação da aprendizagem, apesar de sua
presença necessária e histórica no processo
educativo, tem sido razão de muita polêmica no
sistema escolar. O ato de avaliar:

A) conduz à atribuição de valores quantitativos,
porque estes expressam de forma objetiva os
resultados imediatos dos conteúdos assimilados
e transmitidos pelos docentes durante o ano
letivo.

B) implica em romper com a indiferença ao se
conferir um valor determinado; é um processo que
contém uma dimensão técnica e uma dimensão
político-ética próprias ao processo educativo.

C) é uma prática permanente na educação escolar e
o seu foco deve ser a assimilação, pelos alunos
dos conteúdos trabalhados pelo professor.

D) demonstra os acertos docentes, na busca da
perfeição humana, como condição essencial do
processo escolar, em suas diferentes etapas,
modalidades e seriação.

E) estabelece os limites próprios a cada faixa etária,
segundo os estudos da Psicologia Evolutiva,
conduzindo a ação docente à limitação
pedagógica e didática porque não há interação
nestes saberes.

Questão 40
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O Conselho de Classe surgiu no Sistema
Educacional como uma proposta inovadora. Sua
realização enfrenta dificuldades, no cotidiano da
escola, porque:

A) esbarra nas limitações impostas pelo calendário
escolar.

B) o diretor nem sempre está presente, dificultando a
prática e o ideal a ser alcançado pelo coletivo.

C) a escola é heterogênea e tende para a
concretização de outras formas de verificação da
aprendizagem mais saudáveis.

D) o primeiro embate na construção de um processo
democrático é o enfrentamento do ranço
autoritário em nós, no grupo, na escola e na
sociedade.

E) a participação nas propostas inovadoras
dependem da existência de lideranças
centralizadoras.

Questão 44

Planejar o desenvolvimento do currículo e do projeto
pedagógico da escola significa:

A) viabilizar as intenções prescritas pelo grupo
intelectual da unidade escolar que estará apto a
apresentar propostas inovadoras, confirmando a
liderança dos supervisores escolares num
processo que é eminentemente pedagógico e
centralizado.

B) articular mais densamente a prática pedagógica
docente aos princípios educacionais, objetivos de
ensino e metas qualitativas de aprendizagem,
numa relação coerente com as políticas públicas
que expressam o papel do Estado e a garantia da
qualidade educativa.

C) viabilizar os conteúdos e metodologias possíveis
diante de uma realidade difícil, devido às
carências culturais dos educandos que não
possuem referenciais teóricos embasadores.

D) construir programas específicos de cada
componente curricular, obedecendo a sua lógica
histórica, e considerando o entrosamento
necessário entre as lideranças da escola, dos
diferentes bairros e dos poderes políticos locais.

E) relacionar os objetivos de ensino às estratégias,
recursos didáticos, livros e revistas pedagógicas,
coerentes com as propostas docentes,
ressaltando o processo intelectual da
aprendizagem dos alunos.

Questão 46

Desde a década de 90, a questão da
interdisciplinaridade tem estado nos debates
educacionais e nas perspectivas das propostas
curriculares da Educação Básica. Esta preocupação
está relacionada à concepção de que:

A) há necessidade de fazer de nossos currículos
novos mapas, não mais marcados por territórios
fragmentados, mas tentando ultrapassar
fronteiras, vislumbrar novos territórios de
interação e integração entre os saberes.

B) o conhecimento humano é elaborado por
pesquisas com um campo delimitado de
conceitos, dif icultando transposições e
inter-relações entre eles, estimulando o olhar da
especificidade.

C) é preciso organizar os currículos partindo das
noções mais simples, a f im de que,
processualmente, sejam atingidos os objetivos
mais complexos e gerais, visando a incorporação
de novos conceitos.

D) torna-se relevante assegurar na organização
curricular os campos de saber delimitados pelos
seus objetivos, respeitando a tradição intelectual,
características e procedimentos que lhe são
próprias.

E) os currículos elaborados por especialistas
apresentam-se com melhores definições dos
campos específicos do conhecimento, facilitando
a sua aplicação no cotidiano da sala de aula.

Questão 43

Os temas transversais estão presentes na proposta
nacional de organização curricular do Ensino
Fundamental. Entre eles, temos o da Pluralidade
Cultural, cuja contribuição oferecerá ao aluno:

A) uma apresentação panorâmica, prazerosa e
motivadora dos fatos pitorescos que ocorrem no
cotidiano do município, a partir de exemplos
pessoais dos docentes.

B) a perspectiva de se romper com as dificuldades de
relacionamento entre as camadas sociais,
principalmente, aquelas pertinentes ao
proletariado.

C) uma visão uniforme da capacidade criadora de
certas lideranças comunitárias que estão sempre
propondo iniciativas festivas e mobilizadoras.

D) a compreensão de que as manifestações culturais
devem ser ordenadas e propostas pelas classes
sociais hegemônicas que devem exercer a
liderança sociopolítica.

E) o conhecimento e a valor ização das
características étnicas e culturais dos diferentes
grupos sociais, numa revelação enriquecedora
das diversas formas de vida que coexistem no
nosso país.

Questão 45
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A Lei atual de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional estabelece que os Sistemas Municipais de
Ensino compreendem:

A) as instituições de educação superior criadas e
mantidas pela iniciativa privada; as universidades
públicas sediadas em seu território; os
estabelecimentos de Ensino Médio e as escolas
profissionais de nível médio.

B) as instituições privadas de ensino, abrangendo as
particulares em sentido restrito; as comunitárias,
abrangendo inclusive cooperativas de pais,
professores e alunos, que incluam em sua
entidade mantenedora representantes da
comunidade.

C) as instituições confessionais, assim entendidas
as que são instituídas por grupo de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que
atendem a orientação confessional e ideologia
específicas; filantrópicas, na forma da lei.

D) as instituições do Ensino Fundamental, Médio e
de Educação Infantil mantidas pelo poder público
municipal; as instituições de Educação Infantil
criadas e mantidas pela iniciativa privada e os
órgãos municipais de educação.

E) os órgãos estaduais de educação localizados no
município; as instituições de educação superior
mantidas pelo Poder Público Municipal; as
entidades privadas de ensino religioso e as
comunitárias regidas por cooperativas de
professores e pais.

Questão 48

A ampliação do período de escolaridade para 9 anos,
no Ensino Fundamental, significa uma decisão do
MEC:

A) simbólica e social, de ampla complexidade,
contribuindo para a inserção das crianças que
estão sendo alfabetizadas voluntariamente em
suas residências.

B) relevante por ter sido sugerida pela Secretaria de
Educação Básica, por intermédio do setor
denominado Coordenação Geral do Ensino
Fundamental que abriga especialistas em
educação.

C) calcada numa proposta de política comprometida
com a inclusão e equidade, abrindo o espaço
escolar para crianças oriundas de segmentos
mais desfavorecidos da sociedade.

D) consubstanciada na necessidade de atender a
uma reivindicação das mães que não eram
ouvidas pelos Conselhos Tutelares dos diversos
municípios brasileiros.

E) aleatória, porque não realizaram os encontros
regionais, em 2004, com os diversos sistemas de
ensino, dificultando o diálogo com os gestores
presentes nos Encontros.

Questão 47
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Todos almejamos uma sociedade mais equânime e
mais justa.Assim sendo:

A) torna-se importante formar na escola liderança
capazes de futuramente dirigir os mais
necessitados.

B) a partir dos ensinamentos escolares podemos
compreender como as relações de poder se
estabelecem para melhor compreender as
desigualdades sociais.

C) devemos propor projetos isolados, de acordo com
a problemática do educando, tendo em vista seu
melhor desempenho.

D) a solução seria possuir, em cada escola,
professores competentes em dinâmica de grupo,
como facilitadores do processo interativo.

E) além de integrar/incluir alunos portadores de
necessidades especiais na rede regular de
ensino, é indispensável que o Estado melhore a
qualidade de educação para todos.

Questão 50

Questão 01

“Somos seres humanos inacabados. E conscientes
desse inacabamento, como seres incompletos,
precisamos nos inscrever num permanente
movimento de busca.” (Freire, Paulo.

, São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 64)
Pedagogia da

Autonomia

Com o pensamento de Paulo Freire norteando a sua
dissertação, escreva a respeito do tema: “A relação
do trabalho do Supervisor Escolar com os demais
componentes da escola.”

PROVA DISCURSIVA

A Educação de Jovens e Adultos, por se destinar
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de
estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade
própria, traz em si uma série de desafios à
Supervisão Escolar. Neste sentido, a proposta da
Pedagogia de Projetos, poderá contribuir para uma
educação deste alunado quando:

A) fomenta um espaço de construção de
identidades, troca de experiências e diálogo, de
apro fundamento teór ico-metodo lóg ico ,
garantindo o aprofundamento das questões,
relacionando as experiências vivenciais às
abordagens teóricas.

B) inova métodos para que os docentes
estabeleçam estratégias de ensino capazes de
desenvolver habilidades intelectuais nos alunos
que revelem capacidade de teorização e de
abstração no relacionamento com a prática do dia
a dia da vida.

C) propõe somente temas específicos relacionados
aos diferentes desempenhos profissionais dos
alunos que já estão inseridos no mercado de
trabalho, contribuindo para a ampliação do seu
espaço profissional.

D) estimula a capacidade criadora, com liberdade
total de atuação, garantindo o saber dos conceitos
mais importantes porque estes deverão ser
necessários a sua vida de adultos responsáveis
pelas obrigações familiares.

E) cria inter-relações entre os grupos organizados,
pertencentes às instituições da cidade, para que
eles se tornem líderes dos diversos processos de
conquista.

Questão 49

Utilize de 20 a 25 linhas para desenvolver a questão a
seguir.
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