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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 Básica Conhecimentos 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):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

COORDENADOR 

PEDAGÓGICO   

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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

 

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 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de 4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e 8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não 9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa 15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que 26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o 32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são 33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio 40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que 

definem a capacidade de liberdade do ser 

humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o ser 

humano de sua ignorância e projetá-lo para a 

vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 

 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, 

Marx fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo no 

qual vivemos é construção nossa e, por isso, pode 

ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é: 

 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se 

abrem para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 
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13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla de 

possibilidades que caracteriza nossa espécie” 

(L.34/35), tem valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar alteração 

sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 

 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 

 

15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 

 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Com relação ao navegador Google Chrome 

analise os itens abaixo: 

 

I- Por ter seu código fonte aberto, qualquer 

desenvolvedor pode criar versões do Google 

Chrome. 

II- O Google Chrome é compatível com quase 

todos os sistemas operacionais usados 

atualmente, seja ele para desktops ou 

dispositivos móveis. 

III- Um dos recursos do Google Chrome é a opção 

de abrir Nova Janela Anônima pelo atalho 

Ctrl + Shift + N. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas os itens I e III são falsos. 

(C) Apenas o item II é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

17) Em relação aos protocolos do Correio 

Eletrônico analise os itens abaixo: 

 

I- O Protocolo SMTP é apenas para envio de 

emails. 

II- O Protocolo POP3 é apenas para recepção de 

emails, e transfere as mensagens para o 

computador do usuário e não mantém as 

mensagens na caixa de correio. 

III- O Protocolo IMAP é tanto para recepção de 

emails quanto para a saída de emails, 

geralmente é utilizado em websites, mantém 

as mensagens na caixa de correio. 

 

(A) Apenas os itens I e II são falsos. 

(B) Apenas os itens II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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18) Com relação ao BrOffice Calc versão 5, analise os 

itens abaixo: 

 

I- A opção Comparar Documento está localizado 

no menu Ferramentas. 

II- Opções de autocorreção... está localizado no 

menu Formatar. 

III- O atalho Ctrl + Shift + F4 abre a opção Fontes de 

dados. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas o item III está correto. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

19) Com relação ao Microsoft Word 2010 julgue os 

itens abaixo: 

 

I- Para Justificar o texto, alinhando o parágrafo 

tanto na margem esquerda quanto na direita, 

podemos utilizar o atalho CTRL + J. 

II- Para alinhar o texto na margem esquerda da 

página, podemos utilizar o atalho CTRL + G. 

III- Para alinhar o texto na margem direita da página, 

podemos utilizar o atalho CTRL + Q. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

20) Assinale a alternativa que seja um software 

classificado como Shareware: 

 

(A) Adobe Reader. 

(B) WinZip. 

(C) BrOffice 

(D) AVG Free 

 

 
 

 

 

 

 

21) O corpo é um tema que está presente em 
várias disciplinas mas não pertence a 
nenhuma ao mesmo tempo. Está na disciplina 
de Educação Física, na disciplina de Biologia, 
na disciplina de Artes cênicas, mas não está 
totalmente inserida em nenhuma disciplina. 
Não é possível inserir o tema “corpo” em 
apenas uma disciplina. A ideia de envolver 
não só os conteúdos disciplinares, mas 
também algo que vai entre, através e além das 
disciplinas é uma proposta de um currículo: 

 
(A) Transdisciplinar 
(B) Interdisciplinar 
(C) Pluridisciplinar 
(D) Tradicional 
 
22) Para acertar o foco, o coordenador precisa 

entender sua função na escola. A formação do 
coordenador pedagógico que ocorre já no 
exercício de suas atividades , é chamada de: 

 

(A) Formação Inicial 
(B) Formação Comparada 
(C) Formação Continuada 
(D)  Formação Final 
 
23) A discussão sobre a temática da 

interdisciplinaridade tem sido tratada por 
dois grandes enfoques: o epistemológico e o 
pedagógico, ambos abarcando conceitos 
diversos e muitas vezes complementares. 
No campo da epistemologia, toma-se como 
categorias para seu estudo o conhecimento 
em seus aspectos de produção, 
reconstrução e socialização; a ciência e seus 
paradigmas; e o método como mediação 
entre o sujeito e a realidade. Pelo enfoque 
pedagógico, discutem-se 
fundamentalmente questões de natureza 
curricular, de ensino e de aprendizagem 
escolar. A prática interdisciplinar 
compreende: 

 
(A) A interação de conteúdos e disciplinas 
(B) A união entre ciências humanas e biológicas 
(C) Disciplinas compartimentadas 
(D) Ordem lógica na estruturação das 

disciplinas 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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24) O coordenador pedagógico possui muitas 

atribuições na instituição escolar. Além de lidar 

com os professores, ao contrário do que muitos 

pensam, ele também trabalha com os alunos e 

suas famílias, buscando permanentemente 

avanços, superações e o desenvolvimento da 

escola como um todo. Ele tem participação ativa 

e efetiva no cotidiano escolar, desempenhando 

várias funções, desde burocráticas ao cuidado 

com a formação em serviço dos professores. O 

principal objetivo no trabalho do coordenador é: 

 

(A) Garantir um processo de ensino-aprendizagem 

de qualidade, trabalhando em conjunto com os 

demais membros da equipe pedagógica. 

(B) Orientar os alunos no conhecimento pessoal, 

social e cultural, fazendo com que o mesmo 

interaja e intervenha no contexto onde está 

inserido. 

(C) Buscar o envolvimento de toda a comunidade – 

equipe administrativa, docentes, funcionários, 

alunos e pais – não somente na execução das 

atividades da esfera educacional, mas 

principalmente no planejamento e na avaliação 

das mesmas. 

(D) Planejar e implementar ações inerentes ao 

espaço escolar e comunidade. 

 

25) Analise os itens sobre a formação e identidade do 

coordenador pedagógico. 

 

I. A identidade funcional do coordenador 

pedagógico é construída a partir de sua 

identidade docente. 

II. O coordenador pedagógico constitui a sua 

identidade resultante de suas habilidades como 

docente negociada entre as múltiplas 

representações tecidas nas relações com o 

sistema escolar vindas dos discursos do que se 

entende por identidade do coordenador 

pedagógico. 

 

(A) Apenas o tem I é correto 

(B) Apenas o item II é correto 

(C) Os itens I e II são corretos 

(D) O que se afirma nos itens I e II é falso 

 

 

26) “O coordenador não sabe liderar as reuniões 

e ficamos sem propostas”. “ É perda de tempo 

... é Horário de Tempo  Perdido e não Horário 

de Trabalho Pedagógico”. 

 

As falas acima expressam  as inquietações dos 

professores sobre as reuniões e momentos de 

reflexões na escola. Sobre os momentos de 

reflexões analise os itens: 

 

I. Requerem tempo e metodologia para reflexão 

a fim de se constituírem em espaço de 

comunicação efetiva entre professores. 

II. Significam oportunidade para a construção 

do projeto de escola 

III. Significam oportunidade para formação 

pessoal e profissional 

IV. Significam espaço de autoria e compreensão 

da própria experiência  

 

(A) Todos os itens estão corretos 

(B) Apenas I, III e IV estão corretos 

(C) Apenas o item I é correto 

(D) Todos os itens estão errados 

 

27) Considerando as tecnologias no ambiente 

educativo marque o INCORRETO. 

 

(A) Para que novas tecnologias efetivamente 

viabilizem o novo, novas leituras do mundo 

serão necessárias, assim sendo, não faz 

sentido coloca-las a serviço dos velhos 

ideias de ensino. 

(B) Tecnologia é conhecimento aplicado, é 

saber humano embutido em um processo, 

seja esse processo automático ou não, 

implique artefato ou não. 

(C) Nova tecnologia é, antes, uma mudança no 

fazer que frequentemente embute uma 

correspondente mudança na concepção. 

(D) A entrada das novas tecnologias nas escolas 

deve ser encarada como a continuidade um 

pouco sofisticada do quadro pedagógico 

existente. 
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28)  A observação do trabalho dos educandos pode 

também revelar ao professor processos de 

raciocínio usados pelos alunos que dificilmente 

seriam detectados por meio de atividades 

escritas. A observação sistemática deve, 

EXCETO: 

 

(A) Definir objetivos específicos, com previsão do 

que se vai observar e com que finalidades. 

(B) Diferenciar entre fatores essenciais e acidentais. 

(C) Ter objetividade, descrevendo os fenômenos de 

acordo com o observado. 

(D) Possibilitar sempre o registro dos fatos após a 

ocorrência. 

  

29) Na observação é necessário tomar alguns 

cuidados. Não condiz com a atitude do professor 

como observador. 

 

(A) Deve ser prudente 

(B) Deve evitar generalizações 

(C) Não manter diálogo com o observado 

(D) Deve evitar emitir juízos subjetivos 

 

30) Consiste em levar o educando a estudar um tema, 

individualmente, com base em roteiro elaborado 

pelo professor. Oferece condições de 

participação ativa do aluno, ao solicitar dele a 

busca de respostas a questionamentos 

direcionados à aprendizagem. Pode ser aplicado 

em qualquer disciplina, introduzindo um 

conteúdo novo ou reforçando um assunto já 

trabalhado. A aprendizagem se processa pelo 

próprio esforço do aluno.  

 
 

O texto acima caracteriza qual procedimento de 

ensino? 

 

(A) Estudo de caso 

(B) Estudo dirigido 

(C) Painel integrado 

(D) Debate 

 

 

31) O ensino só tem sentido se o conhecimento 

construído puder ser elaborado pelo 

estudante e aplicado por ele. Nesse sentido, os 

procedimentos de ensino podem ser: 
 

(A) Individuais e grupais 

(B) Discursivas 

(C) Descritivas 

(D) Alternativas 

  

32) Os recursos desempenham uma função num 

momento determinado da atividade docente. 

Na seleção dos recursos deve-se considerar, 

EXCETO: 

 

(A) Examinar previamente o funcionamento de 

aparelhos 

(B) Integrar o recurso com o conteúdo trabalhado 

(C) Estudar fontes que expliquem maneiras 

efetivas e eficientes de utilização  

(D) O contexto sócio-cultural do aluno 

 

33) Compõem-se de um conjunto de questões ou 

temas que devem ser respondidos pelos 

alunos com suas próprias palavras. Não 

servem apenas para verificar conhecimentos 

e habilidades, mas também para avaliar 

atitudes. Permitindo, assim, que sejam 

avaliados, hábitos não só de organização de 

pensamento, mas também aqueles 

necessários para o trabalho escolar como 

caligrafia, ordem etc. 

 

O texto caracteriza qual instrumento de avaliação? 
 

(A) Provas objetivas 

(B) Relatórios 

(C) Provas Subjetivas 

(D) Provas orais 

 

34) São características da avaliação da 

aprendizagem, EXCETO: 
 

(A) Reflete a unidade objetivos – conteúdos – 

métodos 

(B) Possibilita o replanejamento do ensino 

(C) Deve voltar-se essencialmente para as 

atividades de ensino 

(D) Ajuda a desenvolver capacidades e 

habilidades 
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35) A primeira etapa da elaboração do plano de 
ensino é: 

 
(A) Estabelecimento de objetivos 
(B) Estabelecimento de estratégias 
(C) Estabelecimento de conteúdos 
(D) Estabelecimento de avaliação  

 
36) Considerando o Projeto Político Pedagógico é 

INCORRETO: 
 

(A) Cada instituição deve buscar sua identidade, de 
modo a contemplar sua realidade e sua 
especificidade no PPP. 

(B) A elaboração e a vivência do PPP devem refletir 
o pensamento e a identidade de seu gestor.  

(C) Deve ser um processo participativo de decisões 
(D) Deve ser exequível e prever as condições 

necessárias ao desenvolvimento e à avaliação. 
 
37) O conceito de competências se difundiu no 

ensino de maneira muito acelerada. Como 
muitas outras ideias, encontrou, no mundo 
educacional, terreno fértil para seu 
desenvolvimento. A alternativa que melhor 
expressa a noção de competência é: 

 
(A) Habilitação 
(B) Capacidade de adaptação  
(C) Capacidade de mobilizar diversos recursos 

cognitivos para enfrentar situações 
(D) Conhecimento de mundo 
 
38) O planejamento participativo é o processo de 

organização do trabalho coletivo da escola. 
Podemos identificar três fases desse processo: 

 
I. _____________ do plano, entendido como o registro 

sistematizado e  justificado das decisões 
tomadas pelos agentes educacionais que 
vivenciam o dia a dia da escola. 

II. _____________ da execução das operações pensadas 
no Plano Escolar. 

III. _____________ de todo o caminhar, avaliando as 
operações que favoreceram o alcance dos 
objetivos e aquelas operações que pouca 
influência tiveram sobre o mesmo. 

 
Preenchem corretamente as lacunas I, II e III, 
respectivamente: 
 
(A) Diagnóstico ; levantamento; avaliação 
(B) Preparação ; acompanhamento; revisão 
(C) Acompanhamento; execução; avaliação 
(D) Preparação; execução; avaliação 
 

39) Definir o termo “alfabetização” parece ser 

algo desnecessário, visto que se trata de um 

conceito conhecido e familiar. Qualquer 

pessoa responderia que alfabetizar 

corresponde à ação de ensinar a ler e a 

escrever. No entanto, o que significa ler e 

escrever? Ao longo da nossa história, essas 

ações foram tornando-se mais complexas, e 

suas definições se ampliaram.  Sobre 

alfabetização  é INCORRETO. 
 

(A) A alfabetização considerada como o ensino 

das habilidades de “codificação” e 

“decodificação” foi transposta para a sala de 

aula, no final do século XIX. 

(B) As cartilhas relacionadas aos métodos 

sintéticos (silábicos ou fônicos) x métodos 

analíticos (global) passaram a ser 

amplamente utilizadas como livro didático 

para o ensino nessa área. 

(C) A partir da década de 1990, o ensino da 

leitura e da escrita centrado no 

desenvolvimento das referidas habilidades, 

desenvolvido com o apoio de material 

pedagógico que priorizava a memorização de 

sílabas e/ou palavras e/ou frases soltas, 

passou a ser amplamente criticado. 

(D) No campo da Psicologia, foram muito 

importantes as contribui- ções dos estudos 

sobre a psicogênese da língua escrita, 

desenvolvidos por Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky . Rompendo com a concepção de 

língua escrita como código, o qual se 

aprenderia considerando atividades de 

memorização, as autoras defenderam uma 

concepção de língua escrita como um sistema 

de notação que, no nosso caso, é alfabético. 
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40) Nos últimos vinte anos, principalmente a partir 

da década de 1990, o conceito de alfabetização 

passou a ser vinculado a outro fenômeno: o 

letramento. É INCORRETO sobre letramento e 

alfabetização. 

 

(A) No Brasil, o termo letramento substituiu a 

palavra alfabetização, pois aparece associada a 

ela. 

(B) Embora a escola, nas sociedades 

contemporâneas, represente a instituição 

responsável por promover oficialmente o 

letramento, pesquisas têm apontado para o fato 

de as práticas de letramento na escola serem 

bem diferenciadas daquelas que ocorrem em 

contextos exteriores a ela. 

(C) O ensino tradicional de alfabetização em que 

primeiro se aprende a “decifrar um código”6 a 

partir de uma seqüência de passos/etapas, para 

só depois se ler efetivamente, não garante a 

formação de leitores/escritores. 

(D) A escola deve garantir, desde cedo, que as 

crianças se apropriem do sistema de escrita 

alfabético, e essa apropriação não se dá, pelo 

menos para a maioria das pessoas, 

espontaneamente, valendo-se do contato com 

textos diversos. É preciso o desenvolvimento de 

um trabalho sistemático de reflexão sobre as 

características do nosso sistema de escrita 

alfabético. 

 

 

 


