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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

SUPERVISOR 

ESCOLAR 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.amapadomaranhao2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

O final do século 19 foi marcado por uma sólida cristalização do conhecimento. Entramos no século 20 1 

com uma confiança inabalável em uma visão de mundo baseada na tecnologia.  Através da Ciência e da exploração 2 

dos recursos do Planeta, poderíamos gerar saúde, bem-estar, segurança e prazer a um número cada vez maior de 3 

pessoas. 4 

Essa autoconfiança, jamais vivida anteriormente pelo ser humano, tinha sua razão de ser no fato de termos 5 

fixado limites muito claros para o pensamento prático. Em torno de nós, acima, por todos os lados, estava o 6 

Universo infinito com suas intransponíveis distâncias medidas em milhões de anos-luz. Aos nossos pés, estava a 7 

matéria, sensivelmente sólida, formada por minúsculas partículas impenetráveis chamadas átomos.  Foram esses 8 

limites científicos que determinaram, por sua vez, os limites para o pensamento. 9 

Os recantos mais interessantes e mais próximos do Universo estavam situados a distâncias que exigiriam 10 

milhões e milhões de anos-luz. O átomo era a menor partícula da matéria, impenetrável. 11 

Assim, qualquer pensamento voltado para além desses limites seria mera especulação e a nada poderia 12 

levar de prático e proveitoso. Entrávamos no século 20 com uma confiança no tecnológico e no racional, sem notar 13 

que, na verdade, havíamos nos engaiolado a nós mesmos. 14 

Estes últimos   anos   nos   mostram   uma   tendência totalmente   oposta. Estamos entrando no século 21 15 

com uma agradável, sensação de ignorância.  Os limites ao pensamento com os quais ingressamos no século 20 16 

foram esmigalhados. 17 

O espaço não é linear como pensávamos e a nova Física já nos acena com a possibilidade de percorrer 18 

imensas distâncias em pequenos espaços de tempo. O átomo abriu suas fronteiras e descobrimos, através de sua 19 

falta de solidez, a total falta de solidez da matéria. O estudo dos seres vivos e da vida nos traz revelações cada vez 20 

mais surpreendentes. E o próprio tempo deixou de ser visto como um simples transcorrer linear.         21 

Assim, ironicamente, o século 20, que começou como o período da cristalização das verdades racionais, 22 

mostra agora, neste seu final, ter sido o século do desmanche. (...) 23 

O curioso, entretanto, nestas últimas duas décadas, é que as descobertas sobre a vida e o universo não se 24 

limitaram às revelações herméticas da Ciência, para as quais precisamos de uma alta dose de raciocínio lógico ou 25 

conhecimento matemático. No noticiário mais corriqueiro do dia-a-dia, vemos demonstrações de que pensávamos 26 

saber muito sobre muito, quando, na verdade, sabemos pouco sobre quase nada. 27 

......................................................................................................................................................... 28 

Afirma-se, com certeza, durante décadas, que o Universo está em expansão, que essa expansão irá 29 

terminar um dia, quando, então, ele irá se contrair e se transformar em algo como um buraco negro. De repente 30 

estudos acadêmicos levantam a hipótese contrária: a expansão é para sempre, é não haverá contração. 31 

Mesmo no terreno da História e de outras ciências sociais, vemos, todos os dias, a queda de uma antiga 32 

teoria e o aparecimento de novas possibilidades que nos levam a reescrever tudo aquilo que pensávamos ser 33 

verdade sobre a existência do homem na superfície do planeta.  34 

 
BORGONOVI, Eduardo Castor
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01) Com base na leitura do texto, pode-se afirmar: 

 

A) As tendências demonstradas no final do século 

dezenove se confirmam no fim do século vinte. 

B) O século XX, em relação ao anterior, 

demonstrou um retrocesso no campo do 

desenvolvimento cientifico. 

C) O conceito de irreversibilidade das teorias 

cientificas manteve-se durante o século XX. 

D) O homem, nas décadas finais do século vinte, 

desenvolveu um sentimento de humildade em 

relação ao conhecimento. 

 

02) De acordo com o conteúdo do texto, 

 

A) o ser humano, incondicionalmente, sempre 

acreditou em suas  próprias potencialidades. 

B) os limites da Ciência se opõem aos do 

pensamento humano. 

C) o homem, nos fins do século dezenove, tinha 

uma visão racionalista da vida. 

D) o estudo dos seres vivos é a base de todo o 

conhecimento científica 

 

03) A leitura do texto leva a inferir: 
 

A) O homem através dos recursos científicos de 

que dispõe, conseguiu promover a melhoria de 

vida da maior parte da população mundial. 

B) A Ciência, por seu caráter exato é inabalável, 

tem limites muito claros. 

C) A História, vista como uma ciência social, 

trabalha apenas com verdades incontestáveis 

sobre a existência do homem na Terra.  

D) O mundo, ao contrário do que muitos pensam, 

não vai acabar. 

 

04)  
 

A realidade comprova que, quanto mais 

envereda no campo do estudo e  da pesquisa, o 

homem percebe que ainda há muito mais a 

aprender e a descobrir. 
 

A ideia contida na frase em destaque encontra-se no 
 

A) primeiro parágrafo 

B) quarto parágrafo 

C) sétimo parágrafo 

D) oitavo parágrafo 

 

05) O último parágrafo do texto apresenta 

 

A) uma comprovação 

B) uma contestação 

C) um comentário 

D) uma justificativa 

 

06) O texto revela 

 

A) a ignorância do homem em relação a si mesmo 

B) a impenetrabilidade do conhecimento científico 

C) a infinidade da ciência 

D) a infalibilidade do ser humano 

 

07) Está contida no texto uma 

 

A) informação publicitária 

B) exposição de fatos 

C) descrição de ambientes 

D) interpretação de teses científicas 

 

08) A expressão "século do desmanche" (L.23), no 

texto, sugere 
 

A) alienação.   

B) atraso.  

C) mutação. 

D) devastação. 

 

09) Com relação à significação dos termos 

transcritos, é correto afirmar: 

 

A) "especulação" (L.12) e "ignorância" (L.16) 

denotam a mesma ideia. 

B) "possibilidade" (L.18) e "hipótese" (L.31) 

opõem-se quanto ao sentido. 

C) "expansão" (L.31) e "contração" (L.31) são 

palavras sinônimas. 

D) "terreno" (L.32) está empregada no sentido 

conotativo. 
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10) São   acentuados,  respectivamente,   pela   

mesma   razão   que "distâncias" (L. 19) e 

"período" (L. 22) as palavras 

 

A) "próprio" (L.21) e "herméticas" (L.25). 

B) "Ciência" (L.2) e "saúde" (L.3). 

C) "impenetrável" (L.11) e "acadêmicos" (L.31). 

D) "tendência" (L.15) e "agradável" (L.16). 

 

11) As vírgulas das linhas 19 e 20 isolam: 

 

A) uma oração adverbial intercalada. 

B) um adjunto adverbial deslocado. 

C) orações coordenadas. 

D) uma oração subordinada anteposta. 

 

12)  
 

"De repente, estudos acadêmicos levantam a 

hipótese contrária: a expansão é para 

sempre, e não haverá contração." (L.30/31) 

 

De referência ao período em destaque, pode-se 

afirmar:  

 

A) É formado por quatro orações.  

B) A última oração não tem sujeito. 

C) É composto apenas por subordinação. 

D) A segunda oração é principal em relação às 

outras. 

 

13) Têm o mesmo valor morfossintático os termos 

transcritos em   

 

A) "saúde" (L.3) / "o Universo" (L.29). 

B) "por todos os lados" (L.6)/ "de uma antiga 

teoria" (L.32/33). 

C) "inabalável" (L.2) / "do planeta" (L.34). 

D) "linear" (L.18) / "nova" (L.18).  

 

14) São termos pertencentes à mesma classe 

gramatical:   

 

A) "exploração" (L.3) e "transcorrer" (L.21). 

B) "a" (L.3) e "uma" (L.13). 

C) "sólida" (L.8) e "solidez" (L.20). 

D) "que" (L.22) e "que" (L.29). 

15) A alternativa cujas formas verbais transcritas 

pertencem à mesma conjugação e estão 

flexionadas no mesmo modo, tempo e pessoa, é 
 

A) "Entramos" (L.1) / "havíamos" (L.14). 

B) "termos" (L.6) / "vemos" (L.32). 

C) "determinaram" (L.9) / "levantam" (L.31). 

D) "tinha" (L.5) / "era" (L.11). 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Livre 
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16) Em relação a Criptografia Assimétrica 

podemos afirmar que está correta a 

alternativa: 

 

A) O Emissor usa a Chave Pública e o Receptor 

usa também uma Chave Pública. 

B) O Emissor e o Receptor são donos da Chave 

Pública. 

C) Somente o receptor conhece a Chave Pública. 

D) O receptor é o dono da Chave Pública e da 

Chave Privada. 

 

17) As extensões usadas para os modelos de 

documentos do Writer e do Calc. são:  

 

A) OTT e OTS 

B) ODT e ODS 

C) DOCX e XLSX 

D) ODP e OTP 

 

18) Em relação as fórmulas do Microsoft Excel, 

podemos destacar qual é a afirmativa abaixo 

que representa corretamente a Média das 

células B1, B3, B5: 

 

A) =Media(B1:B5) 

B) =Media(B1;B3; B5) 

C) =Media(B1:B3:B5) 

D) =Media (B1;B3;B5) 

 

19) Considere uma avenida onde nela só passam 

carros pretos e carros brancos, foi atribuído 

o seguinte algoritmo; quando passar um 

carro branco atribui-se 1, quando passar um 

carro preto atribui-se 0. Com base nestas 

informações, qual é o decimal da ordem 

Branco, Preto, Preto, Branco e Preto? 

  

(A) 16 

(B) 17 

(C) 18 

(D) 10010 

 

20) Se um usuário executar um triplo clique em 

um corpo do documento do Microsoft Word, 

e logo após acionar as teclas CTRL+S, 

acontecerá:  
 

A) A palavra será sublinhada 

B) O texto será sublinhado 

C) O período será sublinhado 

D) O parágrafo será sublinhado 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                      QUESTÕES DE 16 A 20 



 

 

CONCURSO PÚBLICO DE AMAPÁ DO MARANHÃO - MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 
  CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR 

 

 

 

 

 
21) São marcos evolutivos da supervisão 

educacional: 
 

I. Ação supervisora voltada para o ensino primário 
– no primeiro momento de sua história, a 
supervisão escolar era voltada unicamente para o 
Ensino Primário. Possuía a competência de 
inspeção, sendo encarregada de fiscalizar o 
prédio escolar e a frequência de alunos e 
professores. 

II. Ação supervisora industrial – trazendo 
referências da primeira fase da Revolução 
Industrial, esse segundo momento surge com o 
crescimento da população, que indica a 
necessidade de mais professores. As escolas 
tornam-se instituições complexas e 
hierarquizadas, assemelhando-se às empresas. 
Em decorrência disso, a supervisão realizada no 
trabalho da indústria e do comércio estendeu-se 
para outros segmentos da sociedade, chegando 
ao âmbito da educação escolar. 

III. Ação supervisora como forma de treinamento e 
orientação – nesse momento, a supervisão sofre a 
influência das teorias administrativas e 
organizacionais, o que marca uma importante 
etapa na história da supervisão escolar no Brasil. 
Surgem novas literaturas que ainda hoje são 
utilizadas pelos supervisores quando se referem 
ao desenvolvimento de suas ações. O supervisor 
solidifica o vínculo com o poder administrativo 
das escolas. Agora, além de assegurar o sucesso 
das atividades docentes de seus colegas – 
professores regentes de classe –, o profissional 
deve também “controlar” suas atividades. 

IV. Ação supervisora como questionamento – esse 
momento coincide com o final da década de 1970 
e início dos anos 1980. A sociedade brasileira 
começa a ser questionada e a escola sofre a 
influência dos trabalhos de autores nacionais e 
estrangeiros, que representam um novo 
movimento a respeito da escola e de sua função 
na sociedade. Surgem indagações a respeito do 
papel da escola como um todo e da ação de seu 
especialista, principalmente do supervisor – 
profissional criticado por alguns professores, que 
delegam a ele as ações de “impedimento” e de 
“fiscalização” do seu trabalho. Dessa forma, o 
supervisor não consegue enfrentar o conflito, 
pelo fato de estar acostumado ao pensamento 
linear e doutrinário, e tenta justificar sua 
permanência na escola refugiando-se em 
atividades burocráticas. 

 

 
 
 
 
V. Ação supervisora e conceito repensado de escola 

– momento final da década de 1980 e início dos 
anos 1990. Agora, muitos autores enfatizam a 
escola como local de trabalho no qual o sucesso 
do aluno não depende exclusivamente do 
conhecimento de conteúdos, métodos e técnicas. 
A escola torna-se um espaço em que todos 
aprendem e ensinam, cada um ocupando sua 
posição, e onde o supervisor tem uma 
contribuição específica e importante para dar no 
processo de ensino e aprendizagem. Esse 
profissional ganha um perfil de pesquisador 
dentro da escola e da comunidade, devendo 
compreender o movimento que envolve as 
relações entre professor, aluno e o próprio 
supervisor, de forma simultânea. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 
 

A) 5 
B) 1 
C) 4 
D) 3 
 

22) A respeito da tendência liberal tradicional, 
assinale a opção ERRADA. 

 

A) A tendência tradicional está no Brasil, desde 
os jesuítas. O principal objetivo da escola era 
preparar os alunos para assumir papéis na 
sociedade, já que quem tinha acesso às escolas 
eram os filhos dos burgueses e a escola 
tomava como seu papel principal, fazer o 
repasse do conhecimento moral e intelectual 
porque através deste estaria garantida a 
ascensão dos burgueses e, consequentemente, 
a manutenção do modelo social e político 
vigente. 

B) A proposta de educação era absolutamente 
centrada no professor, figura incontestável, 
único detentor do saber que deveria ser 
repassado para os alunos. 

C) Nessa concepção de ensino, o processo de 
avaliação carregava em seu bojo o caráter de 
punição, muitas vezes, de redução de notas em 
função do comportamento do aluno em sala de 
aula. 

D) O papel do professor estava focado em vigiar 
os alunos, aconselhar, ensinar a matéria ou 
conteúdo, que deveria ser denso e livresco, e 
corrigir. Suas aulas deveriam ser expositivas, 
organizada de acordo com uma sequência 
aleatória, sem na repetição dos conteúdos. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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23) Observe os itens a seguir relacionados à 

tendência liberal renovada: 

 

I. A tendência liberal renovada manifesta-se por 

várias versões: a renovada progressista ou 

pragmática, que tem em Jonh Dewey e Anísio 

Teixeira seu representantes mais significativos. 

II. Do ponto de vista da Escola Nova, os 

conhecimentos já obtidos pela ciência e acumulados 

pela humanidade não precisariam ser transmitidos 

aos alunos, pois acreditava-se que, passando por 

esses métodos, eles seriam naturalmente 

encontrados e organizados. 

III. O papel da escola era adequar necessidades 

individuais ao meio, propiciar experiências, cujo 

centro é o aluno. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

A) I 

B) I e III 

C) I, II e III 

D) II 

 

24) A respeito da escola inclusiva, marque a opção 

INCORRETA. 

 

A) Escola inclusiva é aquela que garante a 

qualidade de ensino educacional a cada um de 

seus alunos, reconhecendo e respeitando a 

diversidade e respondendo a cada um de acordo 

com suas potencialidades e necessidades. 

B) Uma escola somente poderá ser considerada 

inclusiva quando estiver organizada para 

favorecer a cada aluno, dependendo da etnia, 

sexo, idade, deficiência, condição social ou 

qualquer outra situação. 

C) A escola inclusiva é aquela que conhece cada 

aluno, respeita suas potencialidades e 

necessidades, e a elas responde, com qualidade 

pedagógica. 

D) Numa escola inclusiva, o aluno é sujeito de 

direito e foco central de toda ação educacional; 

garantir a sua caminhada no processo de 

aprendizagem e de construção das 

competências necessárias para o exercício 

pleno da cidadania é, por outro lado, objetivo 

primeiro de toda ação educacional. 

25) Acerca da tendência liberal tecnicista, assinale a 

opção correta. 

 

A) Tendo como principal objetivo atender aos 

interesses da sociedade capitalista, inspirada 

especialmente na teoria behaviorista, 

corrente comportamentalista organizada por 

Skinner que traz como verdade inquestionável 

a neutralidade científica e a transposição dos 

acontecimentos naturais à sociedade 

B) A Tendência Liberal Tecnicista começa a se 

destacar no final dos anos 60, quando do 

desprestígio da Escola Renovada, momento 

em que mais uma vez, sob a força do regime 

militar no país, as elites dão destaque a um 

outro tipo de educação direcionada às grandes 

massas, a fim de se manterem na posição de 

dominação. 

C) O chamado “tecnicismo educacional”, 

inspirado nas teorias da aprendizagem e da 

abordagem do ensino de forma sistêmica, 

constituiu-se numa prática pedagógica 

fortemente controladora das ações dos alunos 

e, até, dos professores, direcionadas por 

atividades repetitivas, sem reflexão e 

absolutamente programadas, com riqueza de 

detalhes. 

D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas. 
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26) Acerca dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

assinale a opção FALSA. 

 

A) Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

constituem um referencial de qualidade para a 

educação no Ensino Fundamental em todo o 

País.  

B) Sua função é orientar e garantir a coerência 

dos investimentos no sistema educacional, 

socializando discussões, pesquisas e 

recomendações, subsidiando a participação 

de técnicos e professores brasileiros, 

principalmente daqueles que se encontram 

mais isolados, com menor contato com a 

produção pedagógica atual. 

C) Por sua natureza aberta, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais configuram uma 

proposta flexível, a ser concretizada nas 

decisões regionais e locais sobre currículos e 

sobre programas de transformação da 

realidade educacional empreendidos pelas 

autoridades governamentais, pelas escolas e 

pelos professores. 

D) Os Parâmetros Curriculares Nacionais se 

configuram como um modelo curricular 

homogêneo e impositivo, que se sobreporia à 

competência político-executiva dos Estados e 

Municípios, à diversidade sociocultural das 

diferentes regiões do País ou à autonomia de 

professores e equipes pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27) Sobre os princípios e fundamentos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, assinale a 

alternativa FALSA. 

 

A) Na sociedade democrática, ao contrário do 

que ocorre nos regimes autoritários, o 

processo educacional não pode ser 

instrumento para a imposição, por parte do 

governo, de um projeto de sociedade e de 

nação. Tal projeto deve resultar do próprio 

processo democrático, nas suas dimensões 

mais amplas, envolvendo a contraposição de 

diferentes interesses e a negociação política 

necessária para encontrar soluções para os 

conflitos sociais. 

B) O ensino de qualidade que a sociedade 

demanda atualmente expressa-se aqui como a 

possibilidade de o sistema educacional vir a 

propor uma prática educativa adequada às 

necessidades sociais, políticas, econômicas e 

culturais da realidade brasileira, que 

considere os interesses e as motivações dos 

alunos e garanta as aprendizagens essenciais 

para a formação de cidadãos autônomos, 

críticos e participativos, capazes de atuar com 

competência, dignidade e responsabilidade na 

sociedade em que vivem. 

C) O exercício da cidadania não exige o acesso de 

todos à totalidade dos recursos culturais 

relevantes para a intervenção e a participação 

responsável na vida social 

D) O domínio da língua falada e escrita, os 

princípios da reflexão matemática, as 

coordenadas espaciais e temporais que 

organizam a percepção do mundo, os 

princípios da explicação científica, as 

condições de fruição da arte e das mensagens 

estéticas, domínios de saber tradicionalmente 

presentes nas diferentes concepções do papel 

da educação no mundo democrático, até 

outras tantas exigências que se impõem no 

mundo contemporâneo. 
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28) Observe os itens a seguir relacionados à 
natureza e função dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 

 
I. O estabelecimento de uma referência curricular 

comum para todo o País, ao mesmo tempo que 

fortalece a unidade nacional e responsabilidade 

do Governo Federal com a educação, busca 

garantir, também, o respeito à diversidade que 

é marca cultural do País, mediante a 

possibilidade de adaptações que integrem as 

diferentes dimensões da prática educacional. 

II. Para compreender a natureza dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, é necessário situá-los 

em relação a quatro níveis de concretização 

curricular considerando a estrutura do sistema 

educacional brasileiro. Tais níveis não 

representam etapas seqüenciais, mas sim 

amplitudes distintas da elaboração de 

propostas curriculares, com responsabilidades 

diferentes, que devem buscar uma integração e, 

ao mesmo tempo, autonomia. 

III. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

constituem o primeiro nível de concretização 

curricular. São uma referência nacional para o 

ensino fundamental; estabelecem uma meta 

educacional para a qual devem convergir as 

ações políticas do Ministério da Educação e do 

Desporto, tais como os projetos ligados à sua 

competência na formação inicial e continuada 

de professores, à análise e compra de livros e 

outros materiais didáticos e à avaliação 

nacional. 

É certo o que se afirma em: 
 
A) II 
B) I, II e III 
C) I 
D) I e III 

 
 

29) Sobre a tradição pedagógica brasileira, indique 

a opção correta. 

 

A) As tendências pedagógicas que se firmam nas 

escolas brasileiras, públicas e privadas, na 

maioria dos casos não aparecem em forma 

pura, mas com características particulares, 

muitas vezes mesclando aspectos de mais de 

uma linha pedagógica. 

B) A análise das tendências pedagógicas no Brasil 
deixa evidente a influência dos grandes 
movimentos educacionais internacionais, da 
mesma forma que expressam as 
especificidades de nossa história política, 
social e cultural, a cada período em que são 
consideradas. Pode-se identificar, na tradição 
pedagógica brasileira, a presença de quatro 
grandes tendências: a tradicional, a renovada, 
a tecnicista e aquelas marcadas centralmente 
por preocupações sociais e políticas. 

C) A “pedagogia tradicional” é uma proposta de 
educação centrada no professor, cuja função 
se define como a de vigiar e aconselhar os 
alunos, corrigir e ensinar a matéria. 

D) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas. 

 

30) A respeito da importância da escola e 
constituição da cidadania, assinale a opção 
FALSA. 

 

A) A escola, por ser uma instituição social com 
propósito explicitamente educativo, tem o 
compromisso de intervir efetivamente para 
promover o desenvolvimento e a socialização 
de seus alunos. 

B) A importância dada aos conteúdos revela um 
compromisso da instituição escolar em 
garantir o acesso aos saberes elaborados 
socialmente,  pois estes se constituem como 
instrumentos para o desenvolvimento, a 
socialização, o exercício da cidadania 
democrática e a atuação no sentido de refutar 
ou reformular as deformações dos 
conhecimentos, as imposições de crenças 
dogmáticas e a petrificação de valores. 

C) No contexto da proposta dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais se concebe a educação 
escolar como uma prática que tem a 
possibilidade de criar condições para que 
todos os alunos desenvolvam suas 
capacidades e aprendam os conteúdos 
necessários para construir instrumentos de 
compreensão da realidade e de participação 
em relações sociais, políticas e culturais 
diversificadas e cada vez mais amplas, 
condições estas fundamentais para o exercício 
da cidadania na construção de uma sociedade 
democrática e excludente. 

D) A prática escolar distingue-se de outras 
práticas educativas, como as que acontecem 
na família, no trabalho, na mídia, no lazer e nas 
demais formas de convívio social, por 
constituir-se uma ação intencional, 
sistemática, planejada e continuada para 
crianças e jovens durante um período 
contínuo e extenso de tempo. 
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31) Acerca da identidade coletiva dos professores, 
observe os itens a seguir: 

 
I. A adesão dos professores ao projeto pedagógico 
envolve a identificação com seus princípios e 
objetivos. 
II. Preservar o projeto pedagógico significa 
preservar a identidade coletiva, envolvendo tensão 
entre permanência e mudança, articulação de 
processos individuais  e coletivos e um jeito de ser 
escola e de ser professor. 
III. A identidade coletiva dos professores tem as 
marcas da comunidade e da rede Municipal de 
Ensino. 
IV. A identidade coletiva se conforma no processo da 
ação, formalizada no projeto pedagógico da escola, 
através da gestão administrativa e pedagógica, do 
trabalho coletivo e da formação docente. 
A quantidade de assertivas corretas é: 
 
A) 1 

B) 4 

C) 2 

D) 3 

 
32) Em relação ao papel do supervisor escolar, 

assinale a opção FALSA: 
 

A) O papel da supervisão escolar não é promover a 
formação continuada de professores. 

B) O trabalho do supervisor escolar é reconhecido 
como ação de suporte para o professor na 
prática, potencializa seu trabalho de forma a 
conectar-se efetivamente com o contexto 
escolar, aonde vem configurando-se 
historicamente como um desafio para os novos 
profissionais da educação em supervisão 
escolar.  

C) Pensar na supervisão escolar é uma tarefa que 
merece ser vista e vivenciada por todos aqueles 
que têm compromisso na formação continuada 
de professores numa sociedade onde prevalece 
a exclusão e a falta de cidadania, e nesse 
contexto o papel do supervisor escolar é peça 
fundamental para promover e estimular o 
professor a participar de formação continuada 
na escola. Também precisa ser uma pessoa 
presente, atenta, participativa e motivadora no 
ambiente escolar.  

D) O supervisor escolar dentro da escola deve ser 
inovador, criativo, ousado e  dinâmico além de 
buscar alternativas, caminhos e soluções para 
avançar, e um de seus grandes desafios é a 
formação continuada dos professores, e ainda 
precisa ter iniciativas e coragem para  
solucionar os problemas relacionados a 
autoconfiança da equipe.  

33) Observe os itens a seguir sobre o histórico da 

supervisão escolar no Brasil. 

 

I. Em 1549 começou-se a organizar as atividades 

educativas no Brasil, no plano de ensino enviado por 

Manuel da Nóbrega, a idéia de supervisão não se 

manifesta apesar da função da supervisão estar 

presente na escola. O plano de instrução estava 

fundamentado, cuja ideia era formação do homem 

universal, humanista e cristão e nesse período, a 

educação era restrita aos filhos da elite. 

II. Com a Independência do Brasil, é formulada a 

primeira instrução pública (15/10/1827) que 

instituiu as escolas de primeiras letras baseadas no 

“Ensino Mútuo”, método que concentra no professor 

as funções de docência e coordenação, ou seja, 

instruir os monitores e coordenadores, as atividades 

de ensino e aprendizagem dos alunos. 

III. O regulamento educacional do período imperial 

estabelecia que a função coordenadora devesse ser 

exercida por agentes específicos para a coordenação 

permanente, essa missão  foi atribuída ao Inspetor 

Geral que supervisionava todas as escolas, colégios, 

casa de  educação pública e privada. 

É certo o que se afirma em: 

 

A) I, II e III 

B) I 

C) I e III 

D) II 

 

34) É proibida a venda à criança ou ao adolescente 

de: 

 

I. Bilhetes lotéricos e equivalentes. 

II. Produtos cujos componentes possam causar 

dependência física ou psíquica ainda que por 

utilização indevida. 

III. Armas, munições e explosivos. 

IV. Bebidas alcoólicas. 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 3 

B) 1 

C) 2 

D) 4 
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35) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 

assistido em entidade governamental ou não-

governamental, é vedado trabalho: 

 

I. Realizado em horários e locais que não permitam a 

frequência à escola. 

II. Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de 

um dia e as cinco horas do dia seguinte. 

III. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e 

ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e 

social. 

IV. Perigoso, insalubre ou penoso. 
 

É certo o que se afirma em: 
 

A) III e IV 
B) I, II e III 
C) I, II, III e IV 
D) I, III e IV 
 

36)  Sobre a supervisão escolar como coordenação 

pedagógica, marque a opção FALSA. 
 

A) A coordenação pedagógica deve ser lembrada 

como um produto genuíno da pedagogia nova, 

por onde se formalizou sua conotação de 

mentora na escola, do enfoque psicológico 

estrito da educação.  

B) Para desenvolver um bom trabalho o 

coordenador escolar precisa ser um constante 

pesquisador, é necessário que ele antecipe 

conhecimento para os professores para que 

estes fiquem motivados a participarem da 

formação continuada.  

C) Dentro das categorias de sustentação o diálogo 

franco e aberto tendo como referência o Projeto 

Político Pedagógico da Escola (PPP), a 

coordenação pedagógica precisa preocupar-se 

em legitimar as falas, as perguntas, as dúvidas 

incentivando os professores. A coordenação 

tem um papel muito importante na direção de 

resgatar o valor e o sentido do ensino como 

espaço de transformação. 

D) O papel do coordenador pedagógico escolar 

constitui-se na somatória de esforços e ações 

desencadeadas com o sentido de restringir a 

construção e cumprimento do projeto político 

pedagógico da escola, bem como promover a 

melhoria  no processo ensino aprendizagem no 

resgate de valores no desempenho do professor 

como transformador das práticas pedagógicas. 

37) É tarefa do supervisor escolar: 

 

I. Atentar para as dificuldades apresentadas pelos 

professores, criando mecanismos que permitam a 

consulta e a discussão do assunto.  

II. Conhecer a legislação, seus limites e brechas, 

otimizando seu uso em proveito da escola e dos 

objetivos educacionais, preocupando-se sempre com 

a renovação da escola e das práticas pedagógicas, 

criando laços com a comunidade. 

III. Estimular o desenvolvimento de experiências e 

seu compartilhamento com o grupo. 

 

É correto o que se identifica em: 

 

A) I 

B) II e III 

C) I, II e III 

D) II 

 

38) O supervisor escolar deve: 

 

I. Coordenar o processo de articulação das 

discussões do currículo com a comunidade 

educativa, sendo o mediador da ação docente, 

considerando a realidade do aluno como foco 

permanente de reflexão redirecionador do currículo. 

II. Realizar e/ou promover pesquisas e estudos 

emitindo pareceres e informações técnicas na área 

de supervisão escolar. 

III. Desenvolver o trabalho de supervisão escolar, 

considerando a ética profissional. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

A) II 

B) I, II e III 

C) I 

D) I e III 
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39) A concepção de avaliação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais vai além da visão 

tradicional, que focaliza o controle externo do 

aluno mediante notas ou conceitos, para ser 

compreendida como parte integrante e 

intrínseca ao processo educacional. A respeito 

disso, assinale a opção ERRADA. 

 

A) A avaliação, ao não se restringir ao julgamento 

sobre sucessos ou fracassos do aluno, é 

compreendida como um conjunto de atuações 

que tem a função de alimentar, sustentar e 

orientar a intervenção pedagógica. 

B) O acompanhamento e a reorganização do 

processo de ensino e aprendizagem na escola 

inclui, necessariamente, uma avaliação inicial, 

para o planejamento do professor, e uma 

avaliação ao final de uma etapa de trabalho. 

C) Um sistema educacional comprometido com o 

desenvolvimento das capacidades dos alunos, 

que se expressam pela qualidade das relações 

que estabelecem e pela profundidade dos 

saberes constituídos, encontra, na avaliação, 

uma referência à análise de seus propósitos, 

que lhe permite redimensionar investimentos, 

a fim de que os alunos aprendam cada vez 

mais e melhor e atinjam os objetivos 

propostos. 

D) A avaliação subsidia o professor com 

elementos para uma reflexão contínua sobre a 

sua prática, sobre a criação de novos 

instrumentos de trabalho e a retomada de 

aspectos que devem ser revistos, ajustados ou 

reconhecidos como adequados para o 

processo de aprendizagem exclusivamente 

individual. 

 

 

40) São atribuições do supervisor escolar: 

I. Participar de cursos, seminários, encontros e 

outros, buscando a fundamentação, atualização e 

redimensionamento da ação específica do 

Supervisor Escolar. 

II. Participar junto com a comunidade escolar no 

processo de elaboração, atualização do Regimento 

Escolar e utilização como instrumento de suporte 

pedagógico. 

III. Participar da elaboração, execução, 

acompanhamento e avaliação de projetos, planos, 

programas e outros, objetivando o atendimento e 

acompanhamento do aluno, no que se refere ao 

processo ensino-aprendizagem, bem como ao 

encaminhamento de aluno à outros profissionais 

quando a situação o exigir. 

IV. Participar da articulação, elaboração e 

reelaboração de dados da comunidade escolar como 

suporte necessário ao dinamismo do Projeto Político 

Pedagógico. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

A) 1 

B) 4 

C) 3 

D) 2 

 




