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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  RIO NOVO – MG 

SUPERVISOR PEDAGÓGICO SP 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO – MG – SUPERVISOR PEDAGÓGICO SP 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

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

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50           

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Matemática  
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimento Específico 

10 
10 
05 
25 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
1) Leia  a frase: Está chovendo bastante , desse modo 
as flores estão floridas. Assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao tipo de conjunção  da expressão  
sublinhada: 
a) Alternativa. 
b) Concessiva. 
c) Conclusiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
polissílabas : 
a) Televisão, indiferença, plástico. 
b) Telefonema, enfraquecer, universidade. 
c) Colecionadores, sustento, terraço. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Observe as figuras de linguagem das frases abaixo 
e assinale a alternativa que classifica-as, 
respectivamente, de forma CORRETA: 
I- Transformou sua vida de água a vinho. 
II- O carro voava pela rodovia, naquela manhã 
chuvosa. 
III- Infelizmente, seu filho não atingiu as notas 
necessárias nessa prova. 
IV- A Amazônia chora devido aos desmatamentos. 
a) Antítese, hipérbole, eufemismo, prosopopeia. 
b) Eufemismo, hipérbole, gradação, prosopopeia. 
c) Prosopopeia, antítese, eufemismo, prosopopeia. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Dentre as palavras citadas abaixo, marque a que 
NÃO deve ser pronunciada com o acento tônico 
recaindo em posição idêntica a que recai na palavra 
rubrica: 
a) Ibero. 
b) Recorde. 
c) Mister. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da 
crase está INCORRETO. 
a) À noite, todos caminhavam à frente do andor, 
fervorosos de uma fé inabalável. 
b) A cem milhas horárias, o grupo encontrará uma 
encruzilhada à esquerda, a meia hora daqui. 
c) Responda à Vossa Alteza com o respeito à que está 
acostumado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Considerando o trecho- “Um policial à paisana 
trocou tiros com dois homens que tentavam assaltar 
um ônibus.”, assinale a frase em que a frase se 
enquadra na mesma regra do uso do sinal indicativo 
de crase: 
a) O povo mostrou-se resistente às mudanças feitas pelo 
governo. 
b) Einstein, com sua excelsa genialidade, estava à frente 
de seu tempo. 
c) Fez uma poesia à Drummond, vestiu-se à Versace e 
caminhou pela rua deserta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a frase em que a regência do verbo 
respeita a norma-padrão: 

a) Lembrei-me dos turbulentos momentos de minha 
adolescência. 
b) Os técnicos avisaram aos jogadores o horário do treino. 
c) Não se deve desobedecer as leis de trânsito. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Sobre concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas das frases a 
seguir: 
Já____ muitos meses que não se viam, porém 
____muitas possiblidades que ainda ____ e vivam 
felizes. 
a) devem fazer, tem, se apaixone 
b) deve fazer, há, se apaixonem 
c) fazem, há, se apaixonem 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Nas palavras abaixo, a grafia de ambas as palavras  
está CORRETA em: 
a) Meretíssimo / admissão. 
b) Beneficiente / distensão. 
c) Adivinhar / encharcar. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Na frase : “Tenho uma vaga lembrança dos três 
meninos correndo pelo pátio da escola.” O trecho 
destacado refere- se ao: 
a) Objeto indireto. 
b) Adjunto adnominal. 
c) Complemento nominal. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
MATEMÁTICA  

 

11) Sejam   e   raízes da equação             

tais que          . Qual o valor de   ? 

a)          

b)          

c)          
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Um carpinteiro tem salário mensal de R$1.718,31. 
Todo mês, seu empregador recolhe ao INSS (Instituto 
Nacional de Seguro Social) o percentual de 19,98% 
sobre o valor de seu salário. Esse percentual é 
dividido em duas partes – 12% compete ao 
empregador recolher, e a outra parte é descontada do 
salário do colaborador. O salário líquido desse 
colaborador é:  
a) R$ 1.512,11. 
b) R$ 1.581,19. 
c) R$ 1.374,99. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) Ao decompor o número 921.887 em fatores primos 
é possível encontrar quantos números primos 
distintos? 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) No dia 12 de maio de 2019, o time A venceu a 
equipe do time B pelo placar de 3 a 2, conquistando o 
título de Campeão 2019 em sua categoria. Segue 
abaixo o resumo dos gols marcados na partida.  
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TIME A  3                                    X                       2  TIME B 
 
Huguinho (2 min – 1º tempo)                      Cebolinha (8 min – 1º tempo) 
Luizinho (45 min – 1º tempo)                          Cascão (15 min -  1º tempo) 
Zezinho (45 min – 2º tempo) 

 
              1º tempo – 46 minutos/ 2º tempo – 48 minutos 

 

 
Logo, a partida esteve empatada durante: 
a) 46 minutos. 
b) 49 minutos. 
c) 55 minutos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Dada a função       é tal que  (  )    ( )para 

todo número real  . Se  (  )     , o valor de 

 ( )será: 

a)  ( )   . 
b)  ( )   . 

c)  ( )   . 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
16) Observe a figura a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O círculo possui raio igual a 15 cm. Determine o 
apótema do triângulo equilátero inscrito. 

a)           

b)         

c)         

d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) Um hexágono regular inscrito numa circunferência 
(figura abaixo) possui 18cm de diâmetro. Portanto, 
qual é o seu perímetro em cm? 

 
a) 96 cm. 
b) 36 cm. 
c) 54 cm. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) Carlos abasteceu sua moto em um posto na cidade 
de Benfica (RJ), no qual o litro da gasolina custa       
R$ 4,89. Sabe-se que a moto de Carlos percorre 24 
quilômetros com 3 litros de gasolina, logo, é possível 
concluir que, em uma viagem de 386 quilômetros, 
Carlos vai gastar para abastecer sua moto: 
a) R$ 173,62. 
b) R$ 235,94. 
c) R$ 187,26. 
d) Nenhuma das alternativas.  

19) Leonardo trabalha como DJ (Disk Jockey) e cobra 
uma taxa fixa de R$200,00, mais R$30,00 por hora, 
independente do trabalho. Vinicius, na mesma função, 
cobra uma taxa fixa de R$155,00, mais R$45,00 por 
hora. O tempo máximo de duração de um trabalho, 
para que a contratação de Vinicius não fique mais cara 
que a de Leonardo, é:  
a) 1 hora. 
b) 2 horas. 
c) 3 horas. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) A idade de Bento hoje é o triplo da idade de 
Mônica. Daqui a 13 anos será o dobro. Determine a 
soma das idades atuais dos dois. 
a) 43 anos.  
b) 37 anos. 
c) 52 anos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
21) Leia a notícia abaixo: 
 DIA NACIONAL DO COMBATE AO CÂNCER 
O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi instituído 
para conscientizar a população sobre a doença, o 
tratamento e prevenção. O câncer é 2ª maior causa de 
morte no Brasil, atrás apenas do AVC (Acidente 
Vascular Cerebral). O alerta é para o câncer de 
próstata nos homens e o de mama nas mulheres, pois 
são os mais frequentes nesses grupos. 
Fonte: http://www.rionovo.mg.gov.br/dia-nacional-do-combate-ao-cancer/ 

Qual o dia Nacional de combate ao câncer ? 
a) 27 de Novembro. 
b) 14 de Outubro. 
c) 8 de Março. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Sobre o folclore leia as afirmativas abaixo: 
I- O folclore, do inglês, folk-lore, é a identidade, a 
tradição e o conhecimento de um povo expressos em 
lendas, crenças, provérbios, canções e costumes. 
Minas Gerais é um Estado extremamente rico na 
variedade desses folguedos e mitos. 
II- As manifestações folclóricas em Minas Gerais têm 
suas origens nas tradições, usos e costumes dos 
colonizadores portugueses, com forte influência das 
culturas indígena e africana. Essas influências estão 
guardadas nos objetos de artesanato, na culinária e 
danças típicas, nas músicas, na linguagem e literatura 
oral, na medicina popular e nas festas com 
manifestações populares tradicionais. 
Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) I e II. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) Sobre a Inconfidência Mineira assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Foi o movimento que inspirou a bandeira de Minas 
Gerais, símbolo maior do estado, surgiu com a intenção de 
romper as relações entre a colônia e a metrópole.  O 
movimento reuniu proprietários rurais, intelectuais, clérigos 
e militares, numa conspiração que pretendia eliminar a 
dominação portuguesa e criar um país livre no Brasil, em 
1789. 

http://www.rionovo.mg.gov.br/dia-nacional-do-combate-ao-cancer/
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b) Os inconfidentes tinham uma série de propostas para a 
capitania de Minas Gerais como: Romper com Portugal e 
adotar um regime republicano (a capital seria São João del 
Rei); Criar indústrias; Fundar uma universidade em Vila 
Rica; Acabar com o monopólio comercial português; 
Adotar o serviço militar obrigatório. 
c) Os inconfidentes eram, em sua maioria, grandes 
proprietários ou mineradores, padres e letrados, 
como Cláudio Manuel da Costa. Oriundo de família 
enriquecida na mineração, havia estudado em Coimbra e 
foi alto funcionário da administração colonial. Por sua 
parte, Alvarenga Peixoto era minerador e latifundiário. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Sobre o município de Rio Novo-MG leia o trecho 
abaixo e complete a lacuna : 
Rio Novo exerceu grande influência na criação e 
desenvolvimento de diversos municípios da Zona da 
Mata, como sede de uma das ______ comarcas em que 
foi dividida a Província de Minas Gerais, em 1870, com 
jurisdição sobre os municípios de Leopoldina, Pomba, 
Mar de Espanha e São João Nepomuceno. 
a) 10 
b) 5 
c) 25 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
25) Sobre a história do estado de Minas Gerais analise 
as afirmativas abaixo: 
I- O desbravamento na região que hoje compreende o estado 
de Minas Gerais se iniciou no século XVI, por meio do 
trabalho dos bandeirantes, em busca de ouro e pedras 
preciosas. Em 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e 
Minas de Ouro, que, em 1720, foi desmembrada em São 
Paulo e Minas Gerais. 
II- No início do século XVIII, a região tornou-se um 
importante centro econômico da colônia, com rápido 
povoamento. No entanto, a produção de ouro começou a 
cair por volta de 1750, levando a Metrópole – Portugal - a 
criar formas cada vez mais rígidas de arrecadação de 
impostos, o que resultou no mais conhecido movimento 
político e histórico de Minas Gerais – A Inconfidência 
Mineira. 
III- A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no 
início do século XIX e logo se transformou em uma das 
principais atividades da província e no agente indutor do 
povoamento e desenvolvimento da infra-estrutura de 
transportes. A prosperidade trazida pelo café ensejou um 
primeiro surto de industrialização, reforçado, mais tarde, 
pela política protecionista implementada pelo Governo 
Federal após a Proclamação da República. 

Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
26) Currículo é o conjunto de objetivos de 
aprendizagem explícitos que orientam a gestão 
pedagógica dos docentes. Fonte: UNESCO-IBE, 
2016.A respeito da informação assinale a alternativa 
que refere-se a responsabilidade da equipe de direção 
na construção do currículo? 
a) É a pedra fundamental no desenvolvimento bem-
sucedido de qualquer currículo. São eles os encarregados 
de fazer as adequações finais dos objetivos curriculares e 

também por convertê-los em estratégias didáticas que 
façam sentido para seus estudantes. 
b) Precisam ter um conhecimento profundo tanto do 
currículo quanto de seus estudantes e seus contextos, 
fortalecer  aspectos facilitadores e buscar soluções para 
elementos que dificultam seu trabalho. 
c) Precisam entender inteiramente a profundidade e a 
complexidade das aprendizagens que se esperam dos 
estudantes, recai a responsabilidade final do que ocorre 
na escola, portanto, ela é responsável por construir as 
condições materiais e humanas e os marcos de 
convivência necessários para uma aprendizagem profunda 
por parte dos estudantes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Como  elemento essencial da formação humana do 
cidadão, o que se busca é garantir ao adolescente, ao 
jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma 
formação plena, que possibilite o aprimoramento da 
sua leitura do mundo, fornecendo-lhes a ferramenta 
adequada para aperfeiçoar a sua atuação como 
cidadão de direitos. Acerca do contexto acima 
assinale a alternativa CORRETA que apresenta um 
princípio norteador da Educação Profissional. 
a) integração entre educação e trabalho, ciência, 
tecnologia e cultura como base da proposta e do 
desenvolvimento curricular. 
b) diálogo com diversos campos do trabalho, da ciência, 
da tecnologia e da cultura como referências fundamentais 
de sua formação. 
c) elementos para compreender e discutir as relações 
sociais de produção e de trabalho, bem como as 
especificidades históricas nas sociedades 
contemporâneas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) A Educação Especial se realiza em todos os níveis, 
etapas e modalidades de ensino, tendo o AEE como 
parte integrante do processo educacional. Sobre  
alunos com deficiência que são considerados  
público-alvo do AEE assinale a alternativa CORRETA 
que os define: 
a) São alunos que apresentam um quadro de alterações 
no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento 
nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 
motoras. 
b) São alunos que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 
c) São alunos que apresentam um potencial elevado e 
grande envolvimento com as áreas do conhecimento 
humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, 
psicomotora, artes e criatividade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Analise os contextos a seguir sobre Processo de 
Construção e Avaliação do Projeto Político 
Pedagógico.   
[1] Ato Situacional é o ponto de partida : a prática 
social - descreve e situa a escola no atual contexto da 
realidade brasileira, do estado e do município : 
explicita os problemas e as necessidades. - apresenta 
uma análise crítica dos problemas existentes na 
escola. [2] Ato operacional é o ponto de chegada: o 
projeto político social, prática social transformada, 
pressupõe tais fundamentos e condições para 
construir, explicitar onde se quer chegar, busca-se 

https://www.todamateria.com.br/claudio-manuel-da-costa/
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uma resposta, uma utopia, a partir do compromisso 
coletivo. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os dois contextos estão corretos. 
b) Apenas o primeiro contexto está correto. 
c) Apenas o segundo contexto está correto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) A gestão escolar constitui-se em uma estratégia de 
intervenção organizadora e mobilizadora, de caráter 
abrangente e orientada para promover mudanças e 
desenvolvimento dos processos educacionais, de 
modo que se tornem cada vez mais potentes na 
formação e aprendizagem dos seus alunos. Com base 
no contexto acima a gestão escolar pode ser 
organizada em dimensões, acerca de dimensões de 
organização  assinale a alternativa CORRETA: 
a) São todas aquelas que tenham por objetivo a 
preparação, a ordenação, a provisão de recursos, a 
sistematização e a retroalimentação do trabalho a ser 
realizado. 
b) São aquelas desempenhadas com a finalidade de 
promover, diretamente, mudanças e transformações no 
contexto escolar. 
c) São aquelas que se propõem a promover 
transformações das práticas educacionais, de modo a 
ampliar e melhorar o seu alcance educacional. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) Relacione as colunas abaixo  referente a algumas 
modalidades de gestão: 
1- Gestão pedagógica:  
2- Gestão de pessoas:  
3- Gestão democrática:  
(  ) se assenta na promoção de educação de qualidade 
para todos os alunos, de modo que cada um deles 
tenha a oportunidade de acesso, sucesso e progresso 
educacional com qualidade, numa escola dinâmica 
que oferta ensino contextualizado em seu tempo e 
segundo a realidade atual, com perspectiva de futuro. 
(  ) corresponde à superação do sentido limitado de 
administração de recursos humanos para a gestão 
escolar, envolve todos os aspectos do processo 
humano. 
(  ) considerada a mais importante, pois está mais 
diretamente envolvida com o foco da escola que é o 
de promover aprendizagem e formação dos alunos. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) 2-1-3. 
b) 1-3-2. 
c) 3-2-1. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) É uma tecnologia de inserção, nas atividades da 
escola, do aprendizado de utilização e entendimento 
do manuseio de aplicativos de software livre. O 
proposto acima refere-se a: 
a) Alfabetização Digital. 
b) Aprender Fazendo. 
c) Projeto de Alfabetização Tecnológica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Assinale a alternativa CORRETA  que define 
conselho escolar: 
a) Órgão colegiado que rege o funcionamento da escola, 
compreendendo tomada de decisão, planejamento, 

execução, acompanhamento e avaliação das questões 
administrativas e pedagógicas, efetivando o envolvimento 
da comunidade, no âmbito da unidade escolar. 
b) Órgão colegiado composto pelos professores da classe, 
por representantes dos alunos e em alguns casos, dos 
pais. É a instância que permite acompanhamento dos 
alunos, visando um conhecimento mais minucioso da 
turma e de cada um e análise do desempenho do 
professor com base nos resultados alcançados. 
c) Órgão colegiado composto por representantes das 
comunidades escolar e local, que têm como atribuição 
deliberar sobre questões político-pedagógicas, 
administrativas, financeiras, no âmbito da escola. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) A interdisciplinaridade é compreendida como 
instrumento capaz de possibilitar a relação entre 
campos de conhecimentos com vistas a produzir um 
saber útil capaz de responder às demandas sociais. 
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da 
perspectiva escolar de interdisciplinaridade: 
a) A interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar 
novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar os 
conhecimentos de várias disciplinas para resolver um 
problema concreto ou compreender um determinado 
fenômeno sob  diferentes pontos de vista. 
b) A interdisciplinaridade tem uma função instrumental. 
Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e 
utilizável para responder às questões e aos problemas 
sociais contemporâneos. 
c) A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que 
pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de 
investigação, um plano de intervenção. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Analise as afirmativas abaixo sobre algumas 
finalidades da educação básica: 
I-desenvolver o educando. 
II- assegurar-lhe a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania. 
III- zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 
frequência à escola. 
IV- fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) I, II, III e IV. 
b) Apenas I, II e IV. 
c) Apenas I, III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36)  A avaliação é processo continuo e, portanto 
precisa ser vivenciada de forma processual na 
perspectiva quantitativa e qualitativa em avaliação 
escolar. Assinale a alternativa CORRETA sobre 
avaliação formativa: 
a) Aquela que se presta a levantar as condições prévias 
em cima das quais deve planejar e trabalhar o processo 
educacional. 
b) Aquela que pretende assegurar cada vez mais nas 
instituições, o caráter educativo da avaliação que se revela 
como meio de revisão das ações do professor, práticas de 
ensino, interação com os estudantes, de modo que tome 
decisões com maior conhecimento de causa. 
c) É toda prática de avaliação contínua que pretende 
contribuir para melhorar as aprendizagens em curso, 
qualquer que seja o quadro e qualquer que seja a 
extensão concreta da diferenciação do ensino. 
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d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) A avaliação institucional pode ser vista como um 
compromisso ético com o objetivo de 
aperfeiçoamento. Conforme o exposto acima , 
complete a lacuna a seguir: O objetivo do 
______________, conforme o INEP, é avaliar o 
desempenho dos estudantes com relação aos 
conteúdos previstos nas diretrizes curriculares, o 
desenvolvimento de competências e habilidades 
necessárias à formação geral e profissional e o nível 
de atualização dos estudantes com relação a realidade 
brasileira e mundial. 
a) IDD (Indicador de Diferença dentre os Desempenhos 
Observado e Esperado) 
b) ENADE (Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes) 
c)  CPC (Conceito Preliminar de Curso) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) A questão do currículo e a diversidade na 
educação básica é um campo no qual emerge 
disposição e compromisso para com as crianças, 
adolescentes e jovens presentes na escola 
contemporânea. Assinale a alternativa a qual NÃO 
condiz com a diversidade no currículo: 
a) A diversidade é essencial na sistematização dos 
conteúdos organizados, na promoção das experiências 
escolares do ambiente educativo inerente à escola e nas 
relações que a escola promove. 
b) A discussão sobre currículo e diversidade na educação 
básica se revitaliza na busca por respostas às demandas 
inerentes ao público escolar. 
c) Se busca  uma escola pautada no respeito, que 
reconheça e valorize a diversidade como inerente à 
humanidade  o que demanda conhecimento das 
especificidades para seu reconhecimento. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) A supervisão pedagógica abrange diversos 
aspectos, pois o papel do supervisor possui muitas 
dimensões dentre elas  dimensões política, humana e 
técnica. Assinale a alternativa que corresponde 
corretamente a dimensão humana: 
a) Identifica a capacidade do supervisor de perceber a 
escola, a sociedade e o sistema educacional como um 
todo. 
b) Supõe compreensão e proficiência em métodos, 
processos, procedimentos e técnicas de organização de 
trabalho. 
c) Baseia-se na capacidade do supervisor em trabalhar de 
maneira eficaz e eficiente com os professores, em base 
individual e em situações de grupo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Analise os contextos a seguir segundo Alarcão: 
[1] “uma prática reflexiva leva à (re)construção de 
saberes, atenua a separação entre teoria e prática e 
assenta na construção de uma circularidade em que a 
teoria ilumina a prática e a prática questiona a teoria”. 
[2] “os professores têm de ser agentes ativos do seu 
próprio desenvolvimento e do funcionamento das 
escolas como organização ao serviço do grande 
projeto social que é a formação dos educandos. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os dois contextos estão corretos. 
b) Apenas o primeiro contexto está correto. 

c) Apenas o segundo contexto está correto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
41) A supervisão pedagógica , no campo da Educação 
está  sedimentada em quatro eixos:  
a) Orientação, acompanhamento, liderança e avaliação. 
b) Orientação, investigação, liderança e avaliação. 
c) Orientação, acompanhamento, comunicação e 
avaliação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
42) Conforme Silva Junior, relacione as colunas 
acerca da ação supervisora: 
1- Tradicional: 
2- Renovada: 
(  )Ter como objetivo harmonia do grupo. 
(  )Produzir modelos de conhecimento. 
(  )Trabalhar criando demandas. 
(  )Ser um facilitador. 
(  )Ter o conhecimento como um dado relativo. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) 1-2-1-2-2. 
b) 1-1-2-1-2. 
c) 1-2-2-1-1. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
43) Organizar, articular, desenvolver e avaliar significa 
a totalidade do trabalho escolar e se aplica à gestão, 
ao currículo, ao trabalho didático-pedagógico e às 
medidas que avaliam e indicam aperfeiçoamentos no 
trabalho escolar como um todo. Sobre currículo 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Currículo escolar  é um conjunto de conteúdos e  uma 
plataforma de direitos ao conhecimento, sua pesquisa, 
apropriação e expansão. 
b) O currículo do Ensino Fundamental tem uma base 
nacional comum, complementada em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
padronizada. 
c) A comunidade escolar tem responsabilidade direta na 
construção, implementação e avaliação do currículo de 
estudos e experiências de educação e ensino. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
44) A supervisão pedagógica é responsável pela 
avaliação do desempenho do docente, sempre 
voltando-se a uma ótica formadora, reflexiva e 
interativa. Analise as afirmativas abaixo referente a 
algumas responsabilidades da  supervisão 
pedagógica : 
I- Análise e orientação de diversas atividades 
pedagógicas. 
II-Adoção de estilos de liderança que sejam eficientes 
e eficazes, sempre preocupando-se pelo equilíbrio 
entre pessoas/grupos e tarefas/objetivos. 
III- Manter a escola dentro das normas do sistema 
educacional, seguir portarias e instruções, ser 
exigente no cumprimento de prazos. 
IV-Identificação de necessidades de 
desenvolvimentos, tanto pessoal quanto profissional, 
tendo em vista as condições necessárias para que o 
aprendizado seja contínuo. 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 
a) I, II e IV. 
b) I, III e IV. 
c) II e IV. 



8 

 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
45) Analise  o exposto a seguir  e complete a lacuna: 
As Diretrizes Curriculares Nacionais específicas para 
as etapas e modalidades da Educação Básica 
devem___________________, fundamentando-se na 
cidadania e na dignidade da pessoa, o que pressupõe 
igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, 
respeito, justiça social, solidariedade e 
sustentabilidade. 
a) estimular a reflexão crítica e propositiva que deve 
subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do 
projeto político-pedagógico da escola 
b) evidenciar o seu papel de indicador de opções políticas, 
sociais, culturais, educacionais, e a função da educação, 
na sua relação com um projeto de Nação, tendo como 
referência os objetivos constitucionais 
c) valorizar  as diferenças e o atendimento à pluralidade e 
à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias 
manifestações de cada comunidade 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46) Assinale a alternativa CORRETA acerca de 
algumas modalidades de gestão: 
 a) Gestão de Resultados Educacionais orientada para 
assegurar a aprendizagem dos alunos, em consonância 
com o projeto pedagógico da escola. Destacam-se como 
indicadores de qualidade: atualização periódica da 
proposta curricular; monitoramento da aprendizagem dos 
alunos; inovação pedagógica; políticas de inclusão com 
equidade; planejamento da prática pedagógica; e 
organização de espaço e tempo escolares. 
 b) Gestão Participativa responde ao princípio de gestão 
democrática do ensino público. São indicadores de 
qualidade: planejamento e avaliação do projeto 
pedagógico e dos planos de ação da escola, de forma 
participativa; a atuação de órgãos colegiados – conselhos 
escolares, associações de pais e mestres, grêmios 
estudantis e outros; estabelecimento de articulações e 
parcerias e utilização de canais de comunicação com a 
comunidade escolar. 
c) Gestão Administrativa voltada para assegurar a 
melhoria dos resultados de desempenho da escola – 
rendimento, frequência e proficiência dos alunos. 
Destacam-se como indicadores de qualidade: avaliação e 
melhoria contínua do projeto pedagógico da escola; 
análise, divulgação e utilização dos resultados alcançados; 
identificação dos níveis de satisfação da comunidade 
escolar, com o trabalho da sua gestão e transparência de 
resultados. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
47) Assinale a alternativa INCORRETA acerca da 
educação e sociedade: 
a) Com relação aos efeitos da educação sobre o 
crescimento econômico e a geração de renda, existem 
dois níveis de resposta, o individual e o coletivo, ou seja, a 
educação traz retornos não só para o indivíduo, mas 
também para a sociedade. 
b) A educação pode também se constituir em uma das 
vias privilegiadas para a conformação do sujeito social e 
da cidadania. 
c) O sujeito educado enfrenta de melhor maneira as 
situações de pobreza e desigualdade social, uma vez que 
contribui para o incremento do crescimento econômico no 
País. Um menor nível de escolaridade contribui, além 

disso, para a manutenção do tecido social e para a 
valorização da diversidade cultural. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
48)  Assinale a alternativa CORRETA acerca de 
algumas avaliações da aprendizagem: 
a) A Prova Brasil é aplicada censitariamente aos alunos de 
5º e 9º anos do ensino fundamental público, nas redes 
estaduais, municipais e federais, de área rural e urbana, 
em escolas que tenham no mínimo 20 alunos matriculados 
na série avaliada. 
b) A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica do nível 
de alfabetização das crianças matriculadas no primeiro 
ano de escolarização das escolas públicas brasileiras. 
c) A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Anresc 
é realizada por amostragem das Redes de Ensino, em 
cada unidade da Federação e tem foco nas gestões dos 
sistemas educacionais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
49) Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica na modalidade de 
educação de jovens e adultos. A Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) destina-se aos que se situam na faixa 
etária superior à considerada própria, no nível de 
conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 
Sendo assim cabe aos sistemas educativos: 
a) permitir percursos individualizados e conteúdos 
significativos para os jovens e adultos, providos o suporte 
e a atenção individuais às diferentes necessidades dos 
estudantes no processo de aprendizagem, mediante 
atividades diversificadas. 
b) viabilizar a oferta de cursos gratuitos aos jovens e aos 
adultos, proporcionando-lhes oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, 
seus interesses, condições de vida e de trabalho, 
mediante cursos, exames, ações integradas e 
complementares entre si, estruturados em um projeto 
pedagógico próprio. 
c) promover a motivação e a orientação permanente dos 
estudantes, visando maior participação nas aulas e seu 
melhor aproveitamento e desempenho, realizando 
sistematicamente, a formação continuada, destinada, 
especificamente, aos educadores de jovens e adultos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
50) Assinale a alternativa INCORRETA acerca da 
educação inclusiva: 
a) A educação inclusiva efetiva requer que professores e 
outros profissionais da educação participem regularmente 
da solução colaborativa de problemas.  
b) A educação inclusiva vem permitindo que estudantes 
com e sem deficiência percorram sua trajetória escolar 
lado a lado, na mesma sala de aula. 
c)A educação inclusiva pode fornecer uma série de 
benefícios acadêmicos e sociais para alunos com 
deficiência, como melhor desempenho em linguagem e 
matemática, taxas mais elevadas do número de conclusão 
do ensino médio e relações mais positivas com alunos 
sem deficiência. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

 

 


