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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Processo de Seleção  

 

PROVA OBJETIVA 

 

DIRIGENTE ESCOLAR 

 
 

 Você recebeu sua folha de 

respostas e este caderno 

contendo 45 questões de 

múltipla escolha. 

 Confira seu nome e número de 

inscrição impressos na folha de 

respostas e nesse caderno. 

 Quando for permitido abrir o 

caderno, verifique se ele está 

completo ou se apresenta 

imperfeições. Caso encontre 

algum problema, informe ao 

fiscal de sala. 

 Leia cuidadosamente as questões 

de múltipla escolha e escolha a 

resposta que você considera 

correta. 

 Responda todas as questões.  

 Marque, na folha intermediária 

de respostas, localizada no verso 

desta página, a letra 

correspondente à alternativa que 

você escolheu. 

 Transcreva para a folha de 

respostas, com caneta de tinta 

azul ou preta, todas as respostas 

anotadas na folha intermediária 

de respostas. 

 A duração dessa prova é de 

3h30min, já incluído o tempo 

para o preenchimento da folha 

de respostas. 

 Só será permitida a saída 

definitiva da sala depois de 

transcorridos 01 hora do tempo 

de duração da prova. 

 Ao sair, você entregará ao fiscal 

a folha de respostas e esse 

caderno, podendo destacar 

apenas folha de rascunho de 

respostas. 

 Até que você saia do prédio, 

todas as orientações e proibições 

continuam válidas.

 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE 

QUESTÕES. 
Diretoria de Formação Continuada 

seducformacao@gmail.com 

 

mailto:seducformacao@gmail.com
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 

 

01  16  31  

02  17  32  

03  18  33  

04  19  34  

05  20  35  

06  21  36  

07  22  37  

08  23  38  

09  24  39  

10  25  40  

11  26  41  

12  27  42  

13  28  43  

14  29  44  

15  30  45  
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Diretoria de Formação Continuada 

seducformacao@gmail.com 

mailto:seducformacao@gmail.com
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Nome Completo: _______________________________________________________ 

Bloco 1 – Normas e Legislação 

Questão 01 

ASSINALE a alternativa que NÃO apresenta uma disposição geral da Educação Básica 

determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96).    

A (    ) As instituições de ensino devem expedir históricos escolares, declarações de 

conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as 

especificações cabíveis. 

B (    ) Os currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ser definidos pelos livros 

didáticos aprovados no PNLD e escolhidos pelas escolas das Redes Públicas de 

Ensino. 

C (    ) O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive 

climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com 

isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. 

D (    ) O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 

indígena, africana e europeia. 

 

Questão 02 

ASSINALE a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as atribuições do Fórum 

Nacional de Educação, criado pela portaria nº 140, de 14 de dezembro de 2010 do 

Ministério da Educação e aprovado pelo Plano Nacional de Educação. 

A (    ) Acompanhar a execução do PNE e o cumprimento de suas metas. 

B (    ) Observar os princípios do respeito aos direitos humanos e à diversidade.  

C (    ) Estabelecer a meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto - PIB assegurando sua expansão.  

D (    ) Promover a articulação das conferências nas escolas das Redes de Públicas de 

Ensino com a comunidade e representantes da sociedade. 

 

Questão 03 

ASSINALE a alternativa que NÃO apresenta a instância responsável pelo 

monitoramento contínuo e avaliações periódicas da execução do PME e o cumprimento 

de suas metas, de acordo com o artigo 5º da Lei Municipal n. 4.737, de 24-06-15, que 

aprova o Plano Municipal de Educação de Contagem.  

A (    ) Câmara dos Vereadores. 

B (    ) Conselhos Escolares.  

C (    ) Conselho Municipal de Educação de Contagem - CMEC. 

D (    ) Secretaria Municipal de Educação de Contagem – SEDUC. 
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Questão 04 

LEIA o texto 

O diretor de uma Escola da Rede Pública de Ensino estava preocupado com a situação 

de várias crianças e adolescentes, em idade escolar, perambulando pelas ruas do 

bairro, no horário das aulas. Reuniu a equipe pedagógica da escola para analisar a 

possibilidade de ampliação do número de matrículas com a finalidade de atender essas 

crianças e jovens. Ainda, fez contatos com outras Escolas para conseguir vagas 

próximas as residências de algumas crianças. Com essa medida, o diretor auxiliou os 

pais a cumprirem o que estabelece o art.55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

ASSINALE a alternativa CORRETA que apresenta essa determinação. 

A (    ) Manutenção dos vínculos familiares entre crianças/adolescentes e seus pais. 

B (    ) Obrigação dos pais matricularem os filhos na rede regular de ensino. 

C (    ) Participação da comunidade na vida escolar de crianças e adolescentes. 

D (    ) Proteção de crianças e adolescentes de possíveis aliciadores.  

 

Questão 05 

ASSINALE a alternativa CORRETA considerando que, quando um aluno não 

acompanhar o ritmo de aprendizagem da classe, construindo o conhecimento previsto 

para prosseguir sua vida escolar, a escola deve, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, organizar  

A (    ) o ensino em ciclos.  

B (    ) a reclassificação os alunos. 

C (    ) os meios para a recuperá-los. 

D (    ) as classes com alunos de séries distintas. 

 

Questão 06 

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando o dever do Estado com relação à 

educação escolar pública de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional.  

A (    ) Oferta de vagas em todos os níveis de ensino utilizando recursos de programas 

suplementares como os de transporte escolar e material didático.  

B (    ) Atendimento educacional prioritário aos indivíduos com necessidades especiais 

ofertando em alguns casos monitores para acompanhá-los na sala de aula. 

C (    ) Concentração da oferta obrigatória de vagas no Ensino Médio, Profissional e de 

Educação de Jovens e Adultos.  

D (    ) Oferta do Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive aos que a ele não 

tiveram acesso na idade própria. 
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Questão 07 

ASSINALE a alternativa CORRETA a respeito da oferta da Educação Especial 

determinada pelo art.58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

A (    ) Exclusivamente nas escolas especiais e classes especiais, quando se trata de 

pessoas com deficiência e transtornos global do desenvolvimento. 

B (    ) Exclusivamente na rede regular de ensino, para estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

C (    ) Preferencialmente nas escolas especiais e classes especiais, quando se trata de 

pessoas com deficiências. 

D (    ) Preferencialmente na rede regular de ensino, para estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.   

 

Questão 08 

LEIA o texto: 

A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, tem 

como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas 

regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades 

educacionais especiais."  

Fonte: Documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008). 

 

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando as metas da Educação Inclusiva, 

definida pela Política Nacional de Educação Especial. 

A (    ) atendimento educacional especializado. 

B (    ) articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 

C (    ) continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino. 

D (    ) transversalidade da educação especial restrita a Educação Básica. 

 

Questão 09 

ASSINALE a alternativa que NÃO completa corretamente a seguinte frase: 

O Parágrafo 1º do art.41 da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) 

estabelece que, o servidor público estável só perderá o cargo mediante: 

A (    ) sentença judicial transitada em julgado. 

B (    ) processo administrativo já concluído. 

C (    ) procedimento de avaliação de desempenho.  

D (    ) ato da chefia revogando sua nomeação. 
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Questão 10 

ASSINALE a alternativa que NÃO completa corretamente a seguinte frase: 

De acordo com o artigo 53, do ECA, é  direto da criança e do adolescente de 

A (    ) organizar e participar de entidades estudantis. 

B (    ) recusar a participar das atividades escolares. 

C (    ) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

D (    ) contestar critérios avaliativos recorrendo às instâncias escolares superiores. 

 

 

Questão 11 

ASSINALE a alternativa que NÃO completa corretamente a seguinte frase: 

De acordo com o artigo 56 do ECA - Lei 8069 de 13 de julho de 1999 - que define a 

responsabilidade dos dirigentes de estabelecimentos de Ensino Fundamental perante as 

crianças e jovens, é dever do diretor escolar comunicar ao Conselho Tutelar  

A (    ) maus tratos envolvendo seus alunos. 

B (    ) faltas constantes do (a) estudante e evasão escolar. 

C (    ) repetências sucessivas sem envolvimento dos pais ou responsáveis 

D (    ) indisciplinas comuns como desrespeito ao professor e colegas 

 

 

Questão 12 

ASSINALE a alternativa que NÃO define como critério, a lotação de servidores, 

considerando o artigo 11 da Lei Complementar 90 de 30 de julho de 2010, da Secretaria 

Municipal de Contagem. 

A (    ) O servidor, no ato de sua posse, poderá optar pela sua lotação em unidade de 

ensino, seguindo a ordem de sua classificação no concurso público. 

B (    ) A mudança de lotação poderá ocorrer com a permuta de servidores que ocupam 

cargos da mesma classe; 

C (    ) O servidor deverá pleitear a sua mudança de lotação no início do mês de 

fevereiro de cada ano, por meio de requerimento dirigido à Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura  ou, conforme a lotação, à FUNEC. 

D (    ) A mudança de lotação, em casos devidamente justificados de interesse do 

servidor, da comunidade escolar ou com sua anuência e da SEDUC ou, conforme 

lotação, da FUNEC, poderá ocorrer anualmente, fora do período do pleito. 
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Questão 13 

LEIA o texto 

Em uma escola municipal de Contagem, na região de Nova Contagem, com quatro 

professores de Matemática, todos querem fazer mudança de lotação, porém há somente 

uma vaga, na região do Industrial, para essa mudança. Não há fusão de turmas, 

nucleação de escolas e reintegração judicial. Ainda, não há caso de professores 

excedentes na escola. Todos os professores são assíduos e cada um apresenta o seguinte 

perfil: 

I - Um professor de 58 anos, 20 anos de Rede Municipal de Contagem, detentor de  um 

cargo, morador do Centro de Contagem; 

II - Uma professora de 48 anos, 20 anos de Rede Municipal de Contagem, detentora de 

um cargo e moradora em bairro nas imediações do Industrial; 

III - Um professor de 33 anos, 10 anos de Rede Municipal de Contagem, detentor de 2 

cargos: um cargo na região do Industrial e outro cargo na região de Nova Contagem; 

IV - Um professor com 47 anos, 10 anos que trabalha na Rede Municipal de Contagem, 

com apenas um cargo. 

 

Considerando a situação funcional de cada servidor apresentada no texto em algarismo 

romano, ASSINALE a alternativa que indica a ordem de prioridade para a mudança de 

lotação, segundo o artigo 12 da Lei Complementar 90 de 30 de julho de 2010. 

 

A (    ) III, II, I, IV  

B (    ) I, II, III, IV 

C (    ) II, I, V, III 

D (    ) I,II , IV, III 

 

Questão 14 

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando os critérios de escolha da 

Direção das Escolas Municipais, de acordo com a Lei Complementar 90 de 30 de julho 

de julho, da Secretaria Municipal de Contagem.   

A (    ) O estabelecimento de ensino terá um Diretor de Escola Municipal que dirigirá e 

coordenará as suas atividades. 

B (    ) O cargo de Diretor de Escola Municipal é de dedicação integral e provimento em 

comissão, sendo impedido de exercer outro cargo na Administração Pública, 

direta ou indireta, na esfera da Federação, podendo ser convocado sempre que 

houver interesse da Administração Municipal. 

C (    ) O diretor de Escola Municipal e o(s) Vice-Diretor (es) serão escolhidos  por 

eleição direita cujas regras constarão de regulamento próprio estabelecido pelo 

Secretário Municipal de Educação de Contagem. 

D (    ) O servidor detentor de cargo efetivo fica impedido de exercer a Função de 

Confiança de Vice-Diretor de Escola quando investido em cargo em comissão, 

ou cuja, sentença de punição administrativa, civil ou penal tenha transitado em 

julgado. 
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Questão 15 

ASSINALE a alternativa que completa CORRETAMENTE a seguinte frase: 

A Resolução nº006, de 27 de maio de 2015, que dispõe sobre o acesso e a permanência 

do estudante no Ensino Fundamental Regular nas Unidades Escolares Municipais de 

Contagem, determina que o 

A (    ) Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 09 (nove) anos, iniciando-se 

aos 06(seis) anos de idade será oferecido na Rede Estadual de Ensino de 

Contagem nas unidades escolares denominadas escolas municipais e anexos. 

B (    ) Ensino Fundamental Regular será organizado em Ciclos de Formação Humana: 

1º Ciclo (estudantes de 06 a 08 anos); 2º Ciclo (estudantes de 09 a 11 anos) e 3º 

Ciclo (estudantes de 12 a 14 anos). 

C (    ) Ensino Fundamental Regular funcionará nas escolas e anexos, nos períodos 

matutino, vespertino e noturno, com carga horária diária de 04 horas e 30 trinta 

minutos, incluído o tempo do recreio.  

D (    ) Ensino Fundamental Regular terá um calendário específico considerando o 

contexto escolar com carga horária anual mínima de 800 horas, distribuídas em 

no máximo 200 dias letivos. 
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BLOCO 2- Conhecimentos Pedagógicos e Políticos 

Questão 16 

LEIA o texto  

De acordo com Antunes (1999), a memória tem um papel limitado na construção de 

uma aprendizagem significativa, e existem algumas regras para o estímulo dessas 

memórias (linguística, espacial e lógico-matemática) apenas como meio detonador de 

uma aprendizagem significativa.  

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando as regras indicadas por Antunes 

para o estímulo dessas memórias. 

 

A (    ) Motivar, fazer sentir a necessidade do “querer” sem fragmentar o texto e   

repetindo suas partes. 

B (    ) Desenhar gráficos que associam conhecimentos anteriores às ideias a serem 

memorizadas.  

C (    ) Fazer associações aparentemente grotescas que envolvam as ideias-chave do 

conteúdo. 

D (    ) Treinar com frequência a elasticidade de suas diferentes memórias para 

contribuir com a aprendizagem.  

 

 

 

Questão 17 

LEIA o texto  

O princípio da atividade conhecida como brainstorming (tempestade cerebral) consiste 

em solicitar aos participantes que apresentem, sem qualquer censura, ideias as mais 

diversas e até mesmo, em um primeiro estágio, as mais descabidas sobre qualquer tema 

colocado por um monitor ou professor. 

ASSINALE a alternativa INCORRETA relacionada ao princípio do brainstorming. 

 

A (    ) As ideias, por mais loucas que sejam, serão bem-vindas. 

B (    ) As novas ideias são valiosas quando combinadas com as anteriores.  

C (    ) As críticas devem ser banidas na primeira fase da tempestade cerebral. 

D (    ) O número significativo de ideias dificulta sua seleção. 
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Questão 18 

LEIA o texto  

Segundo Zabala (1999), um conteúdo procedimental – que inclui, entre outras coisas, as 

regras, as técnicas, os métodos, as destrezas ou habilidades, as estratégias, os 

procedimentos – é um conjunto de ações ordenadas e com finalidade, isto é, dirigidas à 

realização de um objetivo.  

 

ASSINALE a alternativa INCORRETA em relação ao ensino dos conteúdos 

procedimentais. 

 

A (    ) É imprescindível que esse conteúdo tenha sentido para o aprendiz. 

B (    ) É significativa a apresentação de modelos com as distintas fases e ações.  

C (    ) É importante que o aprendiz anote as explicações do professor para mostrar sua 

competência no domínio do conteúdo aprendido. 

D (    ) É necessário que as atividades de ensino/aprendizagem correspondam a uma 

sequência clara, ordenando as atividades gradualmente. 

 

 

Questão 19 

ASSINALE a alternativa INCORRETA com relação às funções que o professor deve 

executar no planejamento para facilitar a aprendizagem. 

 

A (    ) Planejar sua atuação de maneira suficientemente flexível para permitir a 

adaptação às necessidades dos alunos no processo de ensino/aprendizagem. 

B (    ) Ajudar os alunos a encontrar sentido no que estão fazendo para que conheçam o 

que têm que fazer, sintam que podem e é interessante fazê-lo. 

C (    ) Estabelecer um ambiente e determinadas relações presididos pelo respeito mútuo 

e pelo sentimento de confiança, que promovam autoestima e o autoconceito. 

D (    ) Elaborar instrumentos de avaliação considerando as ações planejadas 

independente do engajamento e esforços dos alunos.  
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Questão 20 

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando as finalidades e objetivos da 

educação no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, segundo Zabala 

(1998). 

 

A (    ) Promover a formação integral dos alunos, valorizando os processos ao longo da 

escolarização. 

B (    ) Enfatizar os aspectos cognitivos, aplicar fórmulas herdadas da tradição e 

selecionar os melhores em relação à sua capacidade. 

C (    ) Estabelecer vínculos e condições para a definição das concepções pessoais sobre 

si e os demais. 

D (    ) Propiciar uma reflexão profunda e permanente da condição de cidadania dos 

alunos, e da sociedade em que vivem. 

 

Questão 21 

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando estratégias adequadas para 

avaliar e acompanhar os avanços dos estudantes. 

 

A (    ) Uma prova escrita que apresenta perguntas simples pode ser eficaz para 

estabelecer o grau de conhecimento dos conteúdos factuais. 

B (    ) Uma prova escrita solicitando definições é eficaz para determinar nível de 

conhecimento do estudante em relação aos conteúdos atitudinais.  

C (    ) Uma situação que propõe a aplicação de conteúdos conceituais possibilita uma 

avaliação eficaz do que o aluno compreende em relação a tais conteúdos. 

D (    ) Uma atividade que permite realizar observação sistemática de cada um dos 

alunos possibilita uma avaliação dos conteúdos procedimentais. 

 

Questão 22 

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando as possibilidades financeiras que 

as tecnologias da informação e da comunicação proporcionam em apoio aos processos 

educacionais, conforme destaca Delors (2005). 

 

A (    ) Uma dimensão maior: a possibilidade de atingir um número maior de pessoas. 

B (    ) Um modo de expressão da criatividade: novas formas de composições e de 

combinações para o escritor e o artista. 

C (    ) A simulação: perspectivas de futuro com apresentações artificiais ou 

multissensoriais da realidade. 

D (    ) A coletividade: função mais recente, associada à difusão dos cassetes, dos discos 

compactos (CD) e das aplicações informatizadas. 
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Questão 23 

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando as características de uma escola 

eficaz , de acordo com Delors (2005).  

A (    ) Atmosfera de segurança e de ordem, marcada pela indisciplina e com 

penalidades aplicadas equitativamente e sem interrupções como garantia da 

autoridade. 

B (    ) Ênfase na aquisição pelos alunos de competências escolares essenciais, de modo 

que a organização do programa de estudos sirva para realizar um acordo sobre os 

objetivos. 

C (    ) Frequência da avaliação e do acompanhamento dos resultados obtidos pelos 

alunos. 

D (    ) Direção pedagógica e administrativa firme por parte do diretor da escola e de 

seus principais colaboradores. 

 

 

 

Questão 24 

LEIA o texto  

Segundo Delors (2005), o uso mais eficaz dos recursos públicos deve ser uma 

preocupação constante dos poderes públicos. Essa preocupação é ainda mais imperiosa 

em períodos de restrições financeiras. Utilizar melhor os recursos e fazer mais com os 

mesmos meios significam reduzir os custos unitários e melhorar a eficácia interna e a 

gestão do sistema. 

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando as estratégias para redução de 

custos do ensino e melhorias na eficácia interna sugeridas por Delors (2005).  

A (    ) Disponibilizar materiais pedagógicos aos professores. 

B (    ) Promover a descentralização administrativa. 

C (    ) Evitar o uso das novas tecnologias de ensino. 

D (    ) Propiciar maior autonomia aos estabelecimentos escolares. 
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Questão 25 

Leia as informações da tabela: 

 

Tabela 1 - Indicadores do INEP/MEC, do ano de 2014, a respeito das taxas de 

rendimento dos estudantes das escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Contagem. 

ETAPA ESCOLAR 
Reprovação Abandono Aprovação 

Anos Iniciais 

3,5% 0,4% 96,0% 

795 reprovações 96 abandonos 21.519 aprovações 

Anos Finais 

7,0% 1,9% 91,% 

1.417 reprovações 389 abandonos 18.362 aprovações 

Fonte: Qedu, 2015. 

 

De acordo com a Diretoria de Funcionamento Escolar da Secretaria Municipal de 

Educação de Contagem, em 2015, a previsão de retenção nessa Rede é acima de 10,5%. 

 

ASSINALE a alternativa CORRETA em relação à retenção e abandono escolar. 

 

A (    ) Os altos índices desses fatores aumentam a distorção idade-série. 

B (    ) Os estudantes reprovados melhoram o seu aproveitamento escolar. 

C (    ) A reprovação contribui para a permanência do estudante na escola. 

D (    ) As escolas rigorosas de avaliação têm altos índices de aprovação. 

 

Questão 26 

LEIA o texto  

 Para Arroyo (2004) “Classificar, segregar e reprovar tornaram-se práticas rotineiras 

entre os profissionais, a tal ponto que tocar nelas é tocar em nossa cultura política e 

social, escolar e docente, o que provoca reações e críticas apaixonadas. É como profanar 

rituais sagrados”.  

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando as críticas ao sistema de ciclos 

na escola. 

A (    ) Os gestores e professores ficarão mais estimulados. 

B (    ) Os alunos passarão de ciclo sem saber os conteúdos. 

C (    ) A indisciplina andará solta sem reprovação dos alunos. 

D (    ) A qualidade do ensino cairá no fundo do poço. 
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Questão 27 

NUMERE a primeira coluna de acordo com a segunda relacionando os níveis de 

relações entre as disciplinas e a organização curricular, de acordo com Zabala (1998) e 

ASSINALE a alternativa que apresenta a numeração na ordem correta. 

(   ) Uma disciplina se funde à outra, muitas vezes, criando 

uma nova área de conhecimento. 

1. Interdisciplinaridade 

(   ) Uma disciplina dialoga com outra para o planejamento 

das aulas. 

2. Multidisciplinaridade 

(   ) Todas as disciplinas desenvolvem o mesmo tema. 3. Transdisciplinaridade 

 

A (    ) 2, 1, 3 

B (    ) 3, 2, 1 

C (    ) 1, 2, 3 

D (    ) 3, 1, 2 

 

 

Questão 28 

LEIA o texto  

Uma escola da Rede Pública de Ensino vem desenvolvendo, durante todo o ano de 

2015, o seguinte projeto: O Artesanato como estratégia de ensino/aprendizagem. 

Conteúdos Relacionados: - Português: Gênero Carta, Bilhete e E-mail, Escrita e 

Reescrita. - Matemática: Geometria: retas paralelas, medidas. - Arte: cestaria. - 

História: índios, primeiros artesãos. - Geografia: localidades que usam o artesanato 

como subsistência. Anos escolares: 5º e 6º anos.  

 

Marque a alternativa CORRETA que indica o tipo de organização curricular (relação 

entre as disciplinas) que o referido projeto se enquadra.  

 

A (    ) Projeto interdisciplinar 

B (    ) Projeto multidisciplinar 

C (    ) Projeto transdisciplinar 

D (    ) Essa organização não é projeto 
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Questão 29 

NUMERE a primeira coluna de acordo com a segunda relacionando os subsistemas do 

Currículo Escolar propostos por Sacristán (1998) e ASSINALE a alternativa que 

apresenta a numeração na ordem correta. 

(  ) Intercâmbio entre professores e alunos, expressando-se em 

práticas de ensino-aprendizagem sob enfoques 

metodológicos muito diversos.  

1- Atividade 

político-

administrativa 

(  ) Equilíbrio da divisão de poderes de decisão e determinação 

de seus conteúdos e formas. 

2 - Participação e  

controle 

(  ) Determinantes exteriores do currículo legitimados por serem 

provenientes de poderes democraticamente estabelecidos.  

3 - Ordenação do 

sistema educativo 

(  ) Distinção dos períodos de escolaridade e diferenciação dos 

currículos de cada ciclo, nível ou especialidade do sistema. 

4 - Prático-

Pedagógico 

 

A (    ) 1,2,3,4 

B (    ) 4,3,1,2 

C (    ) 1,4,2,3 

D (    ) 4,2,1,3 
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Questão 30 

LEIA o texto. 

Dois professores de uma dada escola apresentam práticas pedagógicas diferentes  

abordando o mesmo tema.  

O professor A inicia o tema propondo aos seus alunos a leitura das manchetes de vários 

artigos jornalísticos atuais em que aparecem situações relacionadas ao assunto. Após 

essa leitura e algum comentário para situar esses acontecimentos no tempo e no espaço, 

o professor A entrega dois textos para grupos de alunos com a proposta que leiam, 

comentem suas impressões e as apresentem para toda a turma. Depois do debate, o 

professor A solicita que os alunos, ainda em grupo, façam uma pesquisa bibliográfica e 

apresentem para a turma. Após tal exposição e debates, cada aluno deve elaborar um 

texto. Ainda será realizada uma prova para conhecer o grau de conhecimento alcançado 

pelo aluno. 

O professor B começa com uma exposição de vários dos acontecimentos que hoje em 

dia têm relação com o tema em estudo. Após a apresentação da situação atual, enumera 

os aspectos-chave enquanto os registra no quadro. Cada um deles permite estabelecer 

relações com conhecimentos que considera que os alunos já possuem, por terem sido 

trabalhados anteriormente. Assim, o professor B expõe que, para poder responder aos 

problemas colocados, é preciso utilizar conhecimentos que os alunos já possuem. Nas 

aulas posteriores, o professor irá se detendo e analisando os aspectos-chave expostos na 

primeira sessão. Tudo isso permitirá extrair algumas conclusões. Durante as aulas, os 

alunos fizeram anotações sobre a exposição do professor e participaram com perguntas 

esclarecedoras sobre alguns aspectos. Posteriormente, os alunos compararão o que foi 

exposto com o livro didático e farão uma prova escrita.  

 

ASSINALE a alternativa INCORRETA sobre as práticas dos dois professores  

A (    ) O professor A propôs atividades diversificadas em torno da consecução dos 

conteúdos conceituais excluindo aqueles que abordavam fatos e ideias.  

B (    ) A distinção dos diferentes tipos de conteúdos trabalhados em cada uma das 

atividades é um instrumento que nos permite compreender com maior rigor as 

características das duas sequências de ensino.  

C (    ) Os conteúdos procedimentais trabalhados nas atividades propostas pelo professor 

B são fundamentalmente os de compreensão oral, anotações, memorização e 

expressão escrita. 

D (    ) Os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais foram abordados tanto 

pelo professor A como pelo professor B em atividades distintas como debate, 

respeito ao revezamento da palavra, cooperação e aceitação de hierarquia 
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Bloco 3- Formação e Gestão Estratégica da Educação 

Questão 31 

ASSINALE a alternativa que apresenta as palavras na ordem CORRETA para dar 

sentido ao trecho a seguir. Atenção para a concordância, gênero e número.  

A escola possui papel relevante no combate à  ......     .. Enquanto instituição  ......          . 

ela por desenvolver ações que contribuam para a   ......          . de conflitos e a 

promoção da cultura de paz, quais sejam: a realização de   ......          . e pesquisas para 

conhecer o fenômeno em sua forma concreta, de maneira a conseguir a legitimação 

pelos sujeitos envolvidos e fazer um monitoramento permanente das ações na escola. 

Fonte: Caderno de Formação Continuada 02: Violência e Novas Formas de 

Socialização Infanto-Juvenil. 2015 

 

A (    ) violência - privada - transformação - avaliação 

B (    ) diferença - pública - entender - atividades 

C (    ) violência - social - mediação - diagnósticos 

D (    ) diferença - popular - continuidade - assembleias 

 

 

Questão 32 

Influenciado pela Teoria de Piaget, Howard Gardner, autor da Teoria das Inteligências 

Múltiplas, afirma que os indivíduos possuem inteligências diferenciadas, e que cada um 

de nós pode apresentar facilidades ou dificuldades para determinadas tarefas de acordo 

com características que são desenvolvidas. A partir de suas pesquisas, Gardner 

identificou sete tipos de inteligências.  

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando os tipos de inteligências 

elencados por Gardner. 

A (    ) Linguística 

B (    ) Lógico Matemática 

C (    ) Musical 

D (    ) Social 
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Questão 33 

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando as características de programas 

educacionais implementados nacionalmente pelo Ministério da Educação. 

A (    ) A Escola de Gestores da Educação Básica, localizada em Brasília, oferece 

cursos presenciais de especialização sobre a produção de materiais didáticos, a 

infraestrutura escolar e o desenvolvimento de projetos de gestão. 

B (    ) No Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa são desenvolvidas 

ações que contribuem para o debate acerca dos direitos de aprendizagem das 

crianças do ciclo de alfabetização. 

C (    ) O Programa Mais Educação constitui-se como estratégia do Ministério da 

Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular 

na perspectiva da Educação Integral. 

D (    ) O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares tem por 

objetivo fomentar a implantação e o fortalecimento dos Conselhos Escolares, por 

meio da elaboração de material didático e formação continuada, presencial e a 

distância. 

 

 

 

Questão 34 

ASSINALE a alternativa CORRETA considerando a noção de comunidades 

educadoras expressa no texto a seguir e que é adotada pelo Projeto Estratégico da 

Educação Municipal de Contagem. 

A educação não se realiza somente na escola, mas em todo um território e deve 

expressar um projeto comunitário. A cidade é compreendida como educadora, como 

território pleno de experiências de vida e instigador de interpretação e transformação. 

Fonte: Caderno Rede de Saberes Mais Educação  

Pressupostos para Projetos Pedagógicos da Escola Integral. MEC, 2009, p.31 

A (    ) Base eleitoral de um dirigente escolar identificada por valores e interesses 

comuns num mesmo território.   

B (    ) Redes formadas por pais, professores e estudantes das escolas do território 

articulados na promoção de interesses comuns. 

C (    ) Grupos de interesse socioeconômicos que atuam em diversas comunidades do 

município. 

D (    ) Redes territoriais de sujeitos e instituições em parceria para proteção e 

desenvolvimento das crianças e adolescentes de cada entorno escolar. 
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Questão 35 

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando o papel do Conselho Escolar e a 

qualidade do ensino como direito humano básico. 

 

A (    ) Ao Conselho Escolar cabe avaliar o projeto político-pedagógico das escolas, 

acompanhando e interferindo nas estratégias de ação. 

B (    ) Ao Conselho Escolar compete debater e tornar claros os objetivos e os valores a 

serem coletivamente assumidos e contribuir para a organização do currículo da 

escola. 

C (    ) O Conselho Escolar é um órgão consultivo, com funções de assessoria, análise 

dos processos administrativos e fiscalização  financeira da escola. 

D (    ) O Conselho Escolar tem os diretores das escolas como “membros natos”, isto é, 

os diretores no exercício da função têm a sua participação assegurada. 

 

 

 

Questão 36 

Pesquisas revelam que duas dinâmicas sociais (familiar e comunitária) apresentam 

fatores que afetam o desempenho escolar dos estudantes. ASSINALE a alternativa que 

apresenta o fator primordial no impacto positivo. 

 

A (    ) Grau de instrução da mãe.  

B (    ) Composição da família.  

C (    ) Rede de apoio. 

D (    ) Espaços de referência. 
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Questão 37 

ASSINALE a alternativa que apresenta as palavras na ordem CORRETA para dar 

sentido ao trecho a seguir. Atenção para a concordância, gênero e número.  

Os PPP e as Propostas Pedagógicas, no que diz respeito à ................, devem ser 

construídos de forma que educandas/os e educadoras/es possam: 

- respeitar a ............... de valores e manifestações de vivência da sexualidade, 

reconhecendo e respeitando as diferentes formas de orientação sexual e de identidades 

de gênero, garantindo a dignidade do ser humano e a autonomia dos sujeitos no que se 

refere ao exercício da sexualidade; 

- identificar e repensar tabus e ............... referentes à sexualidade, evitando a 

discriminação e os estereótipos, de forma a construir um espaço educativo de interação 

e respeito; 

- reconhecer a construção social do "gênero" e da "sexualidade", posicionando-se 

contra as ................ a ela associadas; 

- reconhecer o consentimento dos sujeitos envolvidos como algo necessário para o 

prazer sexual; 

- proteger-se de relacionamentos ................  coercitivos ou exploradores; 

- conhecer o corpo, valorizar e cuidar da saúde sexual e reprodutiva. 

 

Fonte: Diretrizes para o Trabalho com as Temáticas de Gênero,  

Sexualidade e Diversidade Sexual da Rede Municipal de Contagem -2013 

A (    ) sexualidade – diversidade – preconceitos- discriminações - sexuais  

B (    ) diversidade – escala - superstições – manifestações - eventuais 

C (    ) sexualidade – diversidade – preconceitos- manifestações - eventuais  

D (    ) sexualidade – escala – superstições - discriminações - sexuais  

 

 

Questão 38 

ASSINALE a alternativa que apresenta atividades desenvolvidas pelos articuladores 

comunitários. 

A (    ) Os articuladores farão um trabalho restrito à educação, isto é, desenvolverão 

atividades somente no âmbito escolar. 

B (    ) Os articuladores serão responsáveis pela leitura dos relatórios periódicos 

elaborados pelas Associações de Bairro e demais lideranças. 

C (    ) Os articuladores farão a interface entre o trabalho específico educacional, visitas 

as famílias dos estudantes e comunicação social. 

D (    ) Os articuladores avaliarão os serviços municipais prestados à população, em 

especial, aqueles prestados pela Educação. 
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Questão 39 

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando as atribuições do dirigente 

escolar, segundo o Documento de Referência para Elaboração do Regimento Escolar 

das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Contagem. 

 

A (    ) Acompanhar e avaliar, com a participação do(a) vice-diretor(a) e do(a) 

pedagogo(a), o desempenho dos(as) funcionários(as), com objetivo de promover o 

desenvolvimento pessoal e profissional de cada um. 

B (    ) Coordenar de forma participativa o processo de planejamento pedagógico em 

todas as suas fases, propiciando condições de estudos diagnósticos, elaboração e 

execução do plano anual de trabalho escolar. 

C (    ) Estabelecer uma finalidade precisa ao professor, assim como as regras e critérios 

para a avaliação de forma a tornar possível a construção dos objetivos definidos e 

traçar condições seguras e justas para a admissão, promoção e gradação dos 

programas. 

D (    ) Proporcionar condições para participação de órgãos e entidades públicas e 

privadas bem como de elementos representativos da comunidade, nas 

programações de natureza sócio cultural e desportiva desenvolvida pela escola. 

 

 

Questão 40 

ASSINALE a alternativa INCORRETA considerando os elementos e objetivos que 

caracterizam as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNS). 

 

A (    ) Contemplam elementos de fundamentação essencial em cada área do 

conhecimento, campo do saber ou profissão.  

B (    ) Desconsideram a autonomia da escola na medida em que determina as áreas de 

conhecimento, os conteúdos e competências que devem ser ensinados. 

C (    ) Diferem-se dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS), pois são leis e 

definem uma política de Estado, que não depende das gestões de governo. 

D (    ) Normatizam obrigatoriamente a Educação Básica com orientações para o 

planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino, fixadas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE).  
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Questão 41 

NUMERE a primeira coluna de acordo com a segunda relacionando as atividades 

segundo cada tipo de perfil de gestor e ASSINALE a alternativa que apresenta a 

numeração na ordem correta. 

(   ) Assistir as aulas, acompanhar o planejamento e 

promover reuniões com professores. 

1.Liderança Pedagógica 

(   ) Colaborar com os professores na elaboração de 

relatórios, atas e planilhas. 

 

(   ) Dar suporte ao trabalho do professor em suas 

atividades cotidianas e administrativas. 

2.Liderança 

Organizacional 

(   ) Organizar festas e eventos na escola com a presença de 

pais e professores. 

 

(   ) Orientar os professores na elaboração de projetos 

didáticos e deveres escolares. 

3.Liderança Relacional 

 

A (    ) 1,2,3,1,2 

B (    ) 1,2,2,3,1 

C (    ) 3,1,2,3,2 

D (    ) 1,3,2,2,1 

 

 

Questão 42 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, o 

conhecimento científico e as novas tecnologias constituem-se, cada vez mais, condição 

para que a pessoa saiba se posicionar frente a processos e inovações que a afetam. 

Considerando tal afirmação ASSINALE a alternativa INCORRETA sobre a relação 

entre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e a Educação.  

 

A (    ) As TICs constituem-se em um dos instrumentos para a construção do 

conhecimento. 

B (    ) As TICs podem ser utilizadas como apoio pedagógico para as atividades 

escolares. 

C (    ) O uso das TICs contribui para o aprimoramento da prática pedagógica. 

D (    ) O uso das TICs dispensa o apoio de outros recursos didáticos. 
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Questão 43 

De acordo com os estudos e pesquisas apresentados no Caderno 02 de Formação 

Continuada de Docentes (SEDUC, 2015) é INCORRETO afirmar que a violência:  

 

A (    ) depende do contexto geo-histórico, financeiro e social. 

B (    ) é um fenômeno dinâmico e mutável. 

C (    ) sofre transformações assim como a sociedade. 

D (    ) ocorre na escola por ser um espaço sociocultural.  

 

 

Questão 44 

De acordo com Charlot (2012), citado no Caderno 2 da Formação Continuada de 

Docentes (SEDUC, 2015), o conceito de violência tem a seguinte classificação: 

  

A (    ) Agressões, violência simbólica e violência institucional. 

B (    ) Incivilidade, vandalismo e violência. 

C (    ) Incivilidade, violência e violência simbólica.  

D (    ) Incivilidade, violência simbólica e violência institucional. 

 

 

Questão 45 

De acordo com Paulo Freire, o papel da educação deve ser o de libertar o homem de seu 

estado de alienação. Esse deve ser, portanto, seu principal objetivo. Partindo desse 

pressuposto, o papel da educação é:  

 

A (    ) Assegurar direitos fundamentais às pessoas contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano.  

B (    ) Criar cidadãos autônomos e pensantes, e inflexíveis frente ao seu papel como 

cidadãos. 

C (    ) Propiciar e promover a participação do indivíduo de forma ativa e responsável 

no seu próprio destino e da vida em comunhão. 

D (    ) Transferir conhecimentos pedagógicos através de conteúdos programáticos. 

 

 


