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ESTADO DO MARANHÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

124 – SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
 

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.  
 

Português Conhecimentos Pedagógicos 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA 

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 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção. 

Abre-te Sésamo 

 A freira estava na fila uns bons 30 minutos. Sobraçava uma pasta de couro quase maior do que ela. O 

hábito lhe cobria o corpo miúdo, dos pés à cabeça. Deveria ter uns 80 anos. Quando chegou ao caixa, 

seu nariz mal tocava a superfície do guichê. Ela disse baixinho, como numa reza, o que pretendia, e o 

caixa estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, cheia de teclas, e sentenciou: “Digite a senha”. Ela ficou 

em silêncio, humilhada. Apertou a pasta ainda mais no braço miúdo e, sem revolta, mas com um olhar de 

impotência, fugiu dali. [...] 

 O homem é moderno na medida das senhas que ele é escravo para ter acesso à vida. Não é mais 

senhor de seu direito constitucional de ir-e-vir. A senha é a senhora absoluta. Sem senha, você fica sem 

seu próprio dinheiro ou até sem a vida. [...] No cofre do hotel, são quatro algarismos; no seu home bank, 

seis; mas para trabalhar no computador da empresa, você tem que digitar oito vezes, letras e algarismos. 

A porta do meu carro tem senha; o alarme do seu, também. Cada um de nossos cartões tem senha. Se 

você chamar o atendimento telefônico do seu banco, vai ter que dar a senha. No telefone do hotel, você 

só desvenda os recados se digitar a senha. Na Internet são dezenas de senhas. [...] 

Se for sensato, você percebe que sua memória não pode ser ocupada com tanta baboseira inútil. Seus 

neurônios precisam ter finalidade nobre. Têm que guardar, sim, os bons momentos da vida. Aquela noite 

maravilhosa, aquele pôr-do-sol único, aquele cheiro de chuva da infância, o perfume daquele vinho. [...]  

Então, desesperado, você descarrega tudo na sua agenda eletrônica, num lugar secreto que só senha 

abre. Agora só falta descobrir em que lugar secreto você vai guardar a senha do lugar secreto que você 

guarda as senhas. Numa caverna secreta, como as do Afeganistão, Ali Babá, com uma única senha, abria 

as portas de todos os seus tesouros. Bastava gritar “Abre-te Sésamo!” O homem antigo era mais prático. 

                           Alexandre Garcia (com adaptações) 

01) Em todas alternativas a palavra destacada 

está corretamente interpretada, de acordo 

com o seu sentido no texto, exceto em:  

 

(A) “Sobraçava uma pasta de couro quase 

maior do que ela. (= SEGURAVA) 

(B) “...estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, 

cheia de teclas, e sentenciou...” 

(=DETERMINOU) 

(C) “...na medida das senhas que ele é escravo 

para ter acesso à vida.”                 (= 

EGRESSO) 

(D) “No telefone do hotel, você só desvenda os 

recados...” (= DESCOBRE) 

 

02) De acordo com a leitura do texto, é 

incorreta a afirmação:  

 

(A) O autor do texto menciona com ironia um 

aspecto da modernidade: o excesso de 

senhas no dia-a-dia. 

(B) Com humor, o autor mostra que colocar 

todas as senhas em um único lugar, como 

na agenda eletrônica, não desobriga as 

pessoas de memorizar a senha que dá 

acesso a todas as outras. 

(C) O autor cita, no segundo parágrafo, muitos 

exemplos de situações do cotidiano em que 

se necessita de senha. 



 
 

 CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO                                                                                                            Página 4 de 10 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

(D) O autor, durante todo o texto, destaca a 

importância do uso de senhas para a 

segurança das pessoas. 

 

03) Todas as afirmações abaixo estão corretas, 

exceto: 

 

(A) Na frase “A freira estava na fila uns bons 30 

minutos” o verbo destacado encontra-se no 

pretérito imperfeito do modo indicativo. 

(B) Em “Ela disse baixinho, como numa reza, o 

que pretendia...” o temo destacado introduz 

a ideia de comparação. 

(C) No fragmento “...e, sem revolta, mas com 

um olhar de impotência, fugiu dali...” a 

relação de sentido estabelecida pela 

conjunção destacada é de oposição. 

(D) Em “Sem senha, você fica sem seu próprio 

dinheiro ou até sem a vida”, o sentido 

expresso pela preposição destacada é de 

finalidade. 

 

04) Assinale a alternativa em que NÃO há 

presença de voz passiva sintética. 

 

(A) Neste local, vendem-se objetos de madeira. 

(B) Os jogadores cumprimentaram-se após a 

partida de futebol. 

(C) Descobriram-se novas provas contra o 

Deputado. 

(D) Não se noticiaram as verdadeiras causas do 

desabamento do prédio. 

 

05) Na frase “Se for sensato, você percebe que 

sua memória não pode ser ocupada com 

tanta baboseira inútil” o emprego da vírgula 

se justifica por: 

 

(A) separar o aposto. 

(B) separar adjunto adverbial deslocado. 

(C) separar oração adverbial. 

(D) indicar a elipse de um termo. 

 

 

 

 

06) Assinale a opção em que há concordância 

inadequada, de acordo com a norma culta:  

 

(A) Antigamente, nas grandes cidades, havia 

bondes. 

(B) Estados Unidos anunciou sua participação 

no projeto. 

(C) Os amigos, os vizinhos, os colegas, 

ninguém nos ajudaram. 

(D) No baile de formatura, não foi permitido 

entrada de crianças. 

 

07) Em todas alternativas o significado 

contextual do termo destacado está correto, 

exceto em:  

 

(A) O técnico estava na iminência de ser 

demitido pelo clube. 

(B) A seção com o psicólogo durou mais do 

que o planejado. 

(C) De acordo com o censo realizado pelo 

governo, a população brasileira já passou 

dos 200 milhões de habitantes. 

(D) O oficial de justiça cumpriu dois mandados 

pela manhã. 

 

08) Leia o fragmento abaixo: 

 

“No passado, os alimentos eram mais saudáveis 

e mais difíceis de encontrar. Hoje, é possível 

achar comida em qualquer esquina, a preços 

módicos. Já se provou que as pessoas ingerem 

uma quantidade significativamente maior de 

calorias.” 

 

O vocábulo destacado no texto têm como 

antônimo: 

(A) baixos. 

(B) razoáveis. 

(C) altos. 

(D) modestos. 
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09) Assinale a alternativa incorreta em relação 

ao emprego dos pronomes, de acordo com 

a norma culta vigente. 

 

(A) Vossa Reverendíssima viaja no final do 

mês para a Itália? 

(B) Sua Santidade passou por entre os fiéis no 

papamóvel. 

(C) Para mim, corrigir os textos será fácil. 

(D) Não há mais nada entre eu e ela há muitos 

anos. 

 

10) Assinale a alternativa em que a palavra 

está escrita incorretamente: 

 

(A) Acetinado 

(B) Facinante 

(C) Pretensioso 

(D) Procissão 

 

11) De acordo com a posição da sílaba tônica, 

classificam-se como paroxítonas as duas 

palavras da opção: 

 

(A)  saci / crochê. 

(B)  ângulo / matemática. 

(C)  rapidamente/ pezinho. 

(D)  algum / dúvida. 

 

12) Assinale a opção em que há erro na 

identificação do elemento mórfico grifado: 

 

(A) aborrecido: desinência de masculino. 

(B) imaginar: radical. 

(C) saberia: tema 

(D) pretendeu: vogal temática 

 

13) Assinale a alternativa em que a frase 

encontra-se na voz verbal ativa: 

 

(A) A igreja será reformada. 

(B) Ele fez o trabalho. 

(C) O menino feriu-se 

(D) O trabalho foi feito por ele. 

  

 

14) De acordo com a divisão da palavra em 

sílabas, marque a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Abd-ô-men 

(B) Fi-lan-tro-po 

(C) Pa-ra-noi-a 

(D) Re-vól-ver 

 

15) De acordo com a divisão da palavra em 

sílabas, marque a alternativa CORRETA. 

 

(A) Apa-re-lho 

(B) Cre-scer 

(C) La-re-i-ra 

(D) Pneu-má-ti-co 

 

 

 

 

 

 

 

16) A educação de jovens e adultos constituirá 

instrumento para a educação e a 

aprendizagem ao longo da vida e será 

destinada a: 

 

(A) Apenas aqueles que não deram 

continuidade aos estudos no ensino 

fundamental na idade própria.  

(B) Aqueles que não tiveram acesso aos 

estudos apenas no ensino médio na idade 

própria.  

(C) Aqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos nos ensinos 

fundamental e médio na idade própria.  

(D) Maiores de 21 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                                                                

QUESTÕES DE 16 A 20 
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17) Consideram-se profissionais da educação 

escolar básica os que, nela estando em 

efetivo exercício e tendo sido formados em 

cursos reconhecidos, são, exceto:    

 

(A) Professores habilitados em nível médio ou 

superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio.  

(B) Profissionais com notório saber reconhecido 

pelos respectivos sistemas de ensino, 

(C) Profissionais graduados que tenham feito 

complementação pedagógica, conforme 

disposto pelo Conselho Nacional de 

Educação.  

(D) Trabalhadores em educação portadores de 

diploma de pedagogia, com habilitação em 

supervisão e orientação educacional, bem 

como com títulos de mestrado ou doutorado 

áreas diferentes. 

 

18) Analise as afirmativas. 

 

Os conteúdos curriculares da educação básica 

deverão observar as seguintes diretrizes: 

 

I. a difusão de valores fundamentais ao 

interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à 

ordem democrática. 

II. consideração das condições de 

escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento. 

III. expedição de documentação que permita 

atestar os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança.   

IV. promoção do desporto educacional e apoio 

às práticas desportivas não-formais. 

 

Estão corretas: 

(A) Apenas  II e IV 

(B) Apenas  III e IV 

(C) Apenas I, II e IV 

(D) I, II, III e IV 

 

 

 

 

19) De acordo com o disposto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica, analise as afirmativas. 

 

São elementos básicos para a organização, a 

estrutura e o funcionamento da escola indígena: 

I. localização em terras habitadas por 

comunidades indígenas, ainda que se 

estendam por territórios de diversos Estados 

ou Municípios contíguos. 

II. exclusividade de atendimento a 

comunidades indígenas.  

III. ensino ministrado nas línguas maternas das 

comunidades atendidas, como uma das 

formas de preservação da realidade 

sociolinguística de cada povo. 

 

Estão corretas: 

(A) Apenas  I e II 

(B) Apenas  II e III 

(C) Apenas I e III 

(D) I, II, III  

 

20) De acordo com o disposto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica, complete as lacunas. 

 

“O projeto político-pedagógico, nomeado na LDB 

como proposta ou projeto pedagógico, 

representa mais do que um documento. É um 

dos meios de viabilizar a escola __________ e 

__________ para todos, com qualidade social.” 

 

(A) contemporânea- autônoma 

(B) democrática – autônoma 

(C) democrática - dependente 

(D) tradicional - subordinada 
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21) Pode-se corretamente considerar como 

desenvolvimento escolar no requisito 

“comunicação frequente entre corpo docente 

e pais” a seguinte característica: 
 

(A) Cada profissional da escola sabe medir e 

avaliar o resultado de seu trabalho. 

(B) Os dados necessários ao gerenciamento da 

escola são levantados de forma competente. 

(C) Os pais comparecem e participam das 

reuniões para as quais são convidados. 

(D) As atividades e processos desenvolvidos na 

escola são documentados e otimizados. 

 

22) Leia com atenção as afirmativas a seguir: 
 

Afirmativa I 
 

Os métodos educativos da Pedagogia Liberal 

Tradicional geralmente ocorrem por meio de 

exposição e demonstração verbal da matéria e / 

ou por meios de modelos. 

 

Afirmativa II 
 

A relação professor – aluno na Pedagogia 

Liberal Tradicional é caracterizada pela 

autoridade do professor que exige atitude 

receptiva do aluno. 
 

Considerando as afirmativas acima e firmados na 

abordagem da Pedagogia Liberal Tradicional, é 

correto afirmar que: 

(A) As afirmativas I e II são falsas. 

(B) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

(C) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

(D) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
 

23) No contexto do acesso, permanência e 

sucesso na escola, é importante que a 

escola adote alguma medida para trazer de 

volta alunos que se evadiram ou 

abandonaram a escola e essas medidas têm 

gerado bons resultados. Tal medida pode 

sinalizar qualidade na educação, o que pode 

ser corretamente associado ao seguinte 

indicador: 

 

 

 

(A) Abandono e evasão. 

(B) Proposta pedagógica definida e conhecida 

por todos. 

(C) Variedade das estratégias e dos recursos de 

ensino-aprendizagem. 

(D) Incentivo à autonomia e ao trabalho coletivo. 

 

24) Pode-se corretamente considerar como 

desenvolvimento escolar no requisito 

“estratégias de ensino diferenciadas” a 

seguinte característica pedagógica: 

 

(A) A interrupção de aula devido à ausência de 

professores, reuniões, recessos etc. é 

mínima. 

(B) Os professores utilizam material de uso 

social nas práticas pedagógicas, 

estimulando os alunos a perceberem o 

vínculo entre as atividades escolares e 

extra-escolares. 

(C) Os professores dispõem de um plano de 

aula pronto quando os alunos entram na sala 

de aula. 

(D) A transição entre atividades desenvolvidas 

em sala de aula é rápida. 

 

25) Os Parâmetros Curriculares Nacionais 1ª a 

4ª Séries sinalizam que o Professor poderá 

desenvolver a “identificação e 

desenvolvimento de alternativas de 

cooperação na melhoria da vida cotidiana, 

na escola, na comunidade, na família” com 

os alunos dos primeiro e segundo ciclos do 

Ensino Fundamental.  Na perspectiva do 

núcleo temático transversal “Pluralidade 

cultural e cidadania”, este conteúdo pode ser 

corretamente associado ao seguinte bloco 

de conteúdos: 

 

(A) Organização política e pluralidade. 

(B) Pluralidade e direitos. 

(C) Situações urgentes no Brasil em relação aos 

direitos da criança. 

(D) Fortalecendo a cidadania. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Para desenvolvimento da escola é 

importante que os professores saibam qual 

o conteúdo trabalhado no ano anterior por 

outro professor.  No contexto do “ensino e 

aprendizagem” essa caracterização pode 

ser corretamente associada ao seguinte 

requisito: 

 

(A) Currículo organizado e articulado. 

(B) Comunicação frequente entre corpo docente 

e pais. 

(C) Participação da comunidade na gestão da 

escola. 

(D) Envolvimento dos pais na aprendizagem dos 

alunos. 

 

27) Pode-se corretamente considerar como 

desenvolvimento escolar no requisito 

“conselho/ Colegiado escolar atuante” a 

seguinte característica pedagógica: 

 

(A) Os pais acompanham os deveres de casa 

dos filhos. 

(B) Os pais participam de reuniões de avaliação 

na escola. 

(C) A escola dispõe de um Colegiado ou 

Conselho Escolar com funções e atribuições 

bem definidas. 

(D) Os pais acompanham os deveres de casa 

dos filhos. 

 

28) No contexto da formação e condições de 

trabalho dos profissionais da escola, é 

importante que todas as pessoas que 

trabalham na escola tenham oportunidades 

de se atualizar e participar de cursos e ações 

de formação. Tal oportunidade pode 

sinalizar qualidade na educação, o que pode 

ser corretamente associado ao seguinte 

indicador: 

 

(A) Formação continuada. 

(B) Atenção aos alunos com alguma defasagem 

de aprendizagem. 

(C) Atenção às necessidades educativas da 

comunidade. 

(D) Suficiência no ambiente escolar. 

29) Pode-se corretamente considerar como 

desenvolvimento escolar no requisito 

“práticas efetivas dentro de sala de aula” a 

seguinte característica pedagógica: 
 

(A) Os professores definem com o diretor e 

supervisor/orientador pedagógico a 

metodologia de ensino a ser seguida na 

escola. 

(B) Os professores explicam aos alunos os 

objetivos das lições e da matéria numa 

linguagem simples e clara. 

(C) Os conteúdos para cada disciplina e para 

cada série ou ciclo são organizados de forma 

sequencial. 

(D) Os professores sabem qual o conteúdo a ser 

trabalhado em cada série ou ciclo e em cada 

disciplina. 

 

30) No âmbito da gestão educacional, para 

descrever e analisar o cenário educacional 

da gestão democrática: articulação e 

desenvolvimento dos sistemas ou redes de 

ensino, um gestor municipal de educação 

deve utilizar o seguinte indicador: 
 

(A) Existência de plano de carreira para o 

magistério e para os profissionais de serviço 

e apoio escolar. 

(B) Quantidade de profissionais de serviço e 

apoio escolar. 

(C) Cálculo anual/semestral do número de 

remoções e substituições, especialmente de 

professores. 

(D) Avaliação de desempenho dos professores 

e dos trabalhadores da educação. 
 

31) Na construção do Regimento Escolar, a 

competência de participar de todas as 

atividades curriculares programadas e 

desenvolvidas pelo estabelecimento de 

ensino pode ser prevista ao aluno. De tal 

forma, essa medida pode ser configurada 

como: 
 

(A) Um direito do conselho tutelar. 

(B) Uma proibição ao aluno. 

(C) Uma sanção aos docentes. 

(D) Um dever do aluno. 
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32) É importante que a comunidade escolar 

possa apreciar e emitir parecer sobre 

desligamento de um ou mais membros do 

Conselho Escolar quando do não-

cumprimento das normas estabelecidas no 

Regimento Escolar, neste Estatuto, e/ou 

procedimento incompatível com a dignidade 

da função, encaminhado para a Secretaria 

da Educação. No âmbito da gestão 

democrática escolar, essa atribuição: 

 

(A) Compete ao Conselho Escolar. 

(B) Cabe exclusivamente ao grupo discente. 

(C) Constitui prerrogativa única da Secretaria 

Municipal de Educação. 

(D) Compete apenas ao Gestor Escolar. 

 

33) Considerando os marcos de 

desenvolvimento infantil e, guardadas as 

proporções, é preocupante uma criança que 

anda sempre na ponta dos pés. Este fato 

constitui um sinal de alarme no 

desenvolvimento infantil da seguinte 

dimensão: 

 

(A) Na visuomotricidade de uma criança de 

quatro dias de vida. 

(B) Na audição e linguagem de uma criança de 

oito anos. 

(C) Na postura e motricidade global de uma 

criança com dezoito meses. 

(D) No comportamento e adaptação social de 

uma criança de onze anos. 

 

34) Tendo como referência aspectos da 

filosofia da educação, leia e analise os 

itens abaixo: 

 

Item I – A relação entre professores, direção e 

demais funcionários exige respeito e cuidado, 

pois a educação implica exemplos para aqueles 

aos quais o processo educativo se destina: os 

alunos. 

Item II – Na relação com os alunos, o respeito e 

o cuidado na formação a longo prazo são 

fundamentais, uma vez que é preciso educar 

para a autonomia e para a heteronomia. 

Item III – O professor deve tratar seus alunos 

como pessoas a respeitar a autonomia destes, 

pretar-lhes ajuda sem pretender manipulá-los e 

oferecer-lhes toda atenção que quereria para si 

mesmo. 

 

Dos itens supra apresentados, pode-se 

CORRETAMENTE julgar que: 

(A) Apenas o item II é falso. 

(B) Os itens I e III são falsos. 

(C) Somente o item I é verdadeiro. 

(D) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

 

35) Os Parâmetros Curriculares Nacionais 1ª a 

4ª séries sinalizam que o Professor poderá 

desenvolver a temática “constituição de 

1988 como instrumento jurídico fundamental 

do País: direitos e deveres individuais e 

coletivos; discriminação e racismo como 

crime; direitos culturais” com os alunos dos 

primeiro e segundo ciclos do Ensino 

Fundamental.  Na perspectiva do núcleo 

temático transversal “Pluralidade cultural e 

cidadania”, este conteúdo pode ser 

corretamente associado ao seguinte bloco 

de conteúdos: 

 

(A) Organização política e pluralidade. 

(B) Pluralidade e direitos. 

(C) Situações urgentes no Brasil em relação aos 

direitos da criança. 

(D) Fortalecendo a cidadania. 

 

36) Pode-se corretamente considerar como 

desenvolvimento escolar no requisito 

“avaliação contínua do rendimento dos 

alunos” a seguinte característica 

pedagógica: 

 

(A) Os eventos escolares e os assuntos 

administrativos são organizados e tratados 

com um mínimo de interrupção das aulas. 

(B) O tempo previsto para cada matéria é 

claramente definido e seguido pelos 

professores. 
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(C) A avaliação do desempenho dos alunos em 

todos os níveis está adequada aos objetivos 

de ensino. 

(D) Os professores começam e terminam as 

aulas pontualmente. 

 

37) Tendo como referência aspectos da filosofia 

da educação, leia e analise os itens abaixo: 

 

Item I – Há uma necessidade intrínseca de 

educar para a vida, sem fugir do conflito, mas 

transformando-o em elemento positivo. 

Item II – A convivência com o outro implica 

reciprocidade, de modo que o conflito está 

subjacente ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

Item III –  O educando, ao interiorizar as normas 

morais, decide sobre sua aceitação ou recusa, 

instaurando dentro de si um processo de avaliar 

a decisão a ser tomada. 

 

Dos itens supra apresentados, pode-se 

CORRETAMENTE julgar que: 

(A) Apenas o item II é falso. 

(B) Os itens I e III são falsos. 

(C) Somente o item I é verdadeiro. 

(D) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

 

38) Considerando os marcos de 

desenvolvimento infantil e, guardadas as 

proporções, é preocupante uma criança que 

discurso em grande parte ininteligível. Este 

fato constitui um sinal de alarme no 

desenvolvimento infantil da seguinte 

dimensão: 

 

(A) Na postura e motricidade global de uma 

criança com seis meses. 

(B) Na visuomotricidade de uma criança com 

dez anos. 

(C) Na audição e linguagem de uma criança com 

trinta e seis meses. 

(D) No comportamento e adaptação social de 

uma criança de onze dias. 

 

 

39) Em que tendência pedagógica as escolas 

que adotam filosofias humanistas clássicas 

ou científicas melhor expõe suas 

concepções sobre a temática educação? 

 

(A) Tendência Liberal Renovadora Progressiva. 

(B) Tendência Liberal Renovadora não-diretiva. 

(C) Pedagogia Liberal Tradicional. 

(D) Tendência Progressista Libertadora. 

 

40) Pode-se corretamente considerar como 

desenvolvimento escolar no requisito “rotina 

organizada” a seguinte característica: 

 

(A) Os problemas que surgem na escola são 

comunicados à direção. 

(B) Os professores passam dever de casa 

sempre que necessário 

(C) Os alunos fazem o dever de casa 

regularmente. 

(D) O conteúdo e a frequência do dever de casa 

são adequados à idade e ao ambiente 

familiar dos alunos 
 


