SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA GESTOR ESCOLAR
CONHECIMENTOS GERAIS
1. Nos termos da Constituição Federal vigente, a
lei estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração decenal, com o objetivo de articular o
sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas
e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino em
seus diversos níveis, etapas e modalidades por
meio de ações integradas dos poderes públicos
das diferentes esferas federativas que conduzam
a:
I - erradicação da evasão escolar
II - promoção humanística, científica e tecnológica
do País.
III - melhoria da qualidade de vida.
IV - formação para o trabalho.
V - universalização do atendimento escolar.
Está correto o que se afirma APENAS em
A) I, II e IV.
B) I e III
C) II, IV e V
D) I e IV
E) II, III e IV
2. Nos termos da Constituição Federal vigente, O
dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 18 (dezoito) anos de idade, assegurada
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela
não tiveram acesso na idade própria.
II – educação infantil, em creche e pré-escola, às
crianças até 5 (cinco) anos de idade.
III - atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente em
salas especialmente adaptadas para os mesmos.
IV - regressiva universalização do ensino médio
gratuito.
V - oferta de ensino noturno regular, adequado às
condições do educando.
Está correto o que se afirma apenas em:
A) – I, II e IV.
B) – I e V.
C) – II e IV.
D) – II e V.
E) – II, III e V
3. De acordo com a LDB assinale a alternativa
INCORRETA:

Os Municípios incumbir-se-ão de:
A) - organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino,
integrando-os às políticas e planos educacionais da
União e dos Estados.
B) - exercer ação redistributiva em relação às suas
escolas.
C) - baixar normas complementares para o sistema
de ensino estadual e da união.
D) - autorizar, credenciar e supervisionar os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.
E) - oferecer a educação infantil em creches e préescolas, e, com prioridade, o ensino fundamental,
permitida a atuação em outros níveis de ensino
somente quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades de sua área de competência e com
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados
pela Constituição Federal à manutenção e
desenvolvimento do ensino.
4. Analise as proposições abaixo e assinale a
alternativa CORRETA, tendo por base o que
dispõe a LDB sobre o tema, Os sistemas de
ensino dos Estados e do Distrito Federal
compreendem:
I - as instituições de ensino mantidas,
respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo
Distrito Federal.
II - as instituições de educação superior mantidas
pelo Poder Público municipal.
III - as instituições de ensino fundamental e médio
criadas e mantidas pela iniciativa privada.
IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito
Federal, respectivamente.
A) – todos os itens estão corretos.
B) – somente os itens I e II estão corretas.
C) – os itens II, III e IV estão corretos.
D) – somente os itens III e IV estão corretos.
E) – somente os itens I e IV estão corretos.
5. Quanto ao estatuto da Criança e Adolescente
É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação,
ao
esporte,
ao
lazer,
à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária. A garantia de prioridade
compreende:
A) não primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias.
B) precedência de atendimento nos serviços
públicos ou de relevância pública.

C) preterição na formulação e na execução das
políticas sociais públicas.
D) destinação desprivilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.
E) todas estão incorretas.
6. Analise as proposições abaixo e assinale a
alternativa correta quanto à candidatura a
membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os
seguintes requisitos de acordo com o ECA:
I - reconhecida idoneidade moral.
II - idade superior a dezoito anos.
III - residir em qualquer município do estado.
A) - Todos os itens estão corretos.
B) - Somente os itens II e III estão corretos.
C) - Todos os itens estão incorretos.
D) - Somente o item I está correto.
E) - Somente o item III está correto.
7. Assinale a alternativa INCORRETA: No que
concerne à Lei do FUNDEB, o Ministério da
Educação atuará:
A) - no apoio técnico relacionado aos
procedimentos e critérios de aplicação dos recursos
dos Fundos, junto aos Estados, Distrito Federal e
Municípios e às instâncias responsáveis pelo
acompanhamento, fiscalização e controle interno e
externo.
B) - na capacitação dos Profissionais da Educação.
C) - na divulgação de orientações sobre a
operacionalização do Fundo e de dados sobre a
previsão, a realização e a utilização dos valores
financeiros repassados, por meio de publicação e
distribuição de documentos informativos e em meio
eletrônico de livre acesso público.
D) - na realização de estudos técnicos com vistas na
definição do valor referencial anual por aluno que
assegure padrão mínimo de qualidade do ensino.
E) - no monitoramento da aplicação dos recursos
dos Fundos, por meio de sistema de informações
orçamentárias e financeiras e de cooperação com os
Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal.
8. Analise as proposições abaixo e assinale a
alternativa correta no que tange à implantação
dos Planos de Carreira e remuneração dos
profissionais da educação básica pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios, devendo os
mesmos assegurar.
I - a remuneração condigna dos profissionais na
educação básica da rede pública.
II – fragmentação entre o trabalho individual e a
proposta pedagógica da escola.

III - a melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem.
A) - Todos os itens estão corretos.
B) - Somente os itens II e III estão corretos.
C) - Todos os itens estão incorretos.
D) - Somente o item II está incorreto.
E) - Somente o item III está correto.
9. Assinale a alternativa INCORRETA, a
execução do PNE e o cumprimento de suas metas
serão objeto de monitoramento contínuo e de
avaliações periódicas, realizados pelas seguintes
instâncias:
A) - Fórum Nacional de Educação.
B) - Secretaria Municipal de Educação.
C) - Conselho Nacional de Educação – CNE.
D) - Ministério da Educação – MEC.
E) - Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados e Comissão de Educação, Cultura e
Esporte do Senado Federal.
10. Quanto às férias, licenças e afastamentos no
PCCR, assinale a alternativa correta:
A) – Fica assegurado aos profissionais da
Educação, o direito ao gozo de férias anuais de 45
(quarenta e cinco) dias, acrescidas de um terço do
salário, conforme estabelecido na CF.
B) – será concedido ao profissional da educação
licença com vencimentos, para frequentar curso de
Mestrado, por prazo de 2 (dois) anos,
independentemente do curso ser ou não na área de
atuação do profissional.
C) – licença sem vencimento, para trato de interesse
particular, após cumprido o estágio probatório;
D) – a concessão de licença para frequentar curso
de formação priorizará os profissionais com menor
tempo de serviço no Sistema Municipal de Ensino,
sempre condicionando-se à ausência de prejuízo ao
serviço de ensino público municipal , reconhecida
pelo titular da Secretaria Municipal de Educação.
E) – todos os itens estão errados

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
11. A respeito do regimento escolar, leias as
afirmativas abaixo:
I - O Regimento deve estar de acordo com a
legislação e a ordem que é aplicada no país, estado
e município.
II - Ele deve estar de acordo com uma proposta de
gestão não democrática, assim ele possibilitará a
qualidade do ensino.
III – É um documento elaborado exclusivamente
pelo gestor escolar, devendo ser aceito e cumprido
por todos os funcionários da escola.

IV - Ele é um o documento administrativo e
normativo de uma unidade escolar que,
fundamentado na proposta pedagógica coordena o
funcionamento da escola.
Estão corretas, apenas:
A) I, II e III
B) II e III
C) II, III e IV
D) IV
E) I e IV
12. É atribuição da equipe gestora
A) organizar o espaço físico de escolas de grande
porte, valorizando a improvisação das atividades do
trabalho docente.
B) realizar a formação de professores e funcionários
efetivos recém empossados no serviço público.
C) facilitar a análise do material didático apenas
para os professores em início de carreira, com
pouca experiência.
D) contratar novos funcionário que venham atender
as necessidades da instituição.
E) orientar o trabalho docente, articulando as tarefas
da escola às exigências do contexto social e à
participação da equipe escolar.
13. Para obter sucesso escolar é importante,
EXCETO:
A) Estimular a produção dos alunos, limitando-lhes
sua curiosidade intelectual.
B) Articular informações sobre os alunos com as
metodologias e propostas pedagógicas.
C) Romper com a ossatura rígida da cultura escolar,
flexibilizando tempos e espaços de ensino e
aprendizagem.
D) Possibilitar aos alunos serem sujeitos e leitores
críticos e autores de seu próprio texto.
E) Desenvolver propostas pedagógicas que levem
em conta o processo de construção dos
conhecimentos dos alunos.
14. A diretora de uma escola programou uma
reunião para mostrar os resultados do IDEB de
2017, iniciou a conversa lembrando que esse
resultado expressa
A) um indicador que é calculado a partir do
desempenho dos alunos na Prova Brasil e da
frequência escolar.
B) o cálculo a partir do desempenho dos alunos em
testes de QI e do fluxo escolar –
aprovação/reprovação/evasão
C) um indicador que é calculado a partir do fluxo
escolar – aprovação/reprovação/evasão.

D) um indicador que é calculado a partir do
desempenho dos alunos na Prova Brasil e do fluxo
escolar – aprovação/reprovação/evasão
E) um indicador que é calculado a partir do
desempenho dos alunos na Prova Brasil.
15. O Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica (SAEB)constitui dos mais
amplos esforços para a coleta de dados sobrea
qualidade da Educação no Brasil. Dentre seus
objetivos, estão:
I. oferecer subsídios para a formulação,
reformulação e monitoramento de políticas
públicas.
II. identificar os problemas e as diferenças regionais
do ensino.
III. produzir informações sobre os fatores que
influenciam o desempenho dos alunos.
IV. desenvolver um sistema de classificação das
escolas com base no rendimento dos alunos.
Estão corretas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.
16. A construção do projeto político pedagógico
requer um planejamento participativo. Assinale
a opção que apresenta características próprias
desse tipo de planejamento.
I. participação ativa de alguns atores da comunidade
escolar no processo de construção do planejamento.
II. processo em realização dentro de um ciclo de
previsão, implementação e avaliação das ações.
III. levantamento dos problemas e das dificuldades
enfrentadas no ambiente escolar.
IV. alcance de um consenso sem confronto de ideias
e modos de soluções.
V. avaliações externas do planejamento, sem a
possibilidade de interpretações subjetivas.
Está(ão) correta(s):
A) I e IV
B) apenas a III
C) apenas a II
D) II e V
E) I e III
17. Acerca do projeto político-pedagógico (PPP)
da escola de educação infantil, assinale a opção
correta.
I. O PPP é um plano global da escola que define
claramente o tipo de ação educativa que se quer

realizar naquela instituição e, por isso, deve ser
construído coletivamente.
II. As escolas de educação infantil situadas dentro
de um mesmo município podem ter o mesmo PPP,
porque os conteúdos nelas ensinados são iguais.
III. Como a construção do PPP é de
responsabilidade dos professores, o processo de
elaboração desse documento deve ser coordenado
pelos gestores da escola.
IV. O PPP é um documento que sistematiza as
ações educativas que compõem o planejamento da
escola.
V. O intuito da construção do PPP é cumprir as
regras da burocracia das escolas de educação
infantil, com a elaboração de planos e documentos.
Está(ão) correta(s):
A) II e V
B) I e IV
C) III e V
D) II e IV
E) apenas a III
18. Referente à educação inclusiva, avalie as
afirmativas abaixo.
I. A educação inclusiva é fundamentada nos
princípios de que todos são iguais e precisam do
mesmo tratamento.
II. A educação inclusiva é fundamental para
garantia de mão de obra qualificada de deficientes
para o trabalho produtivo.
III. As ações afirmativas são medidas especiais
voltadas para promover a inclusão de grupos
discriminados e vitimados pela exclusão social.
IV. O princípio da educação inclusiva é a garantia
de educação de qualidade para todos, a depender de
características físicas, mentais, psíquicas, culturais e
sociais.
V. A educação inclusiva é baseada no papel do
professor, sendo este o responsável pelo sucesso ou
fracasso escolar dos estudantes.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Estão corretas somente as afirmativas II e IV.
b) Estão corretas somente as afirmativas I, e II.
c) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV.
d) Está correta somente a afirmativa III.
e) Está correta somente a afirmativa IV.
19. Quanto aos alunos atendidos pela educação
especial segundo Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial, são educandos que
apresentam
dificuldades
acentuadas
de
aprendizagem ou limitações no processo de
desenvolvimento
que
dificultem
o

acompanhamento das atividades curriculares,
compreendidas em dois grupos:
I. aquelas não vinculadas a uma causa orgânica
específica.
II. aquelas relacionadas a condições, disfunções,
limitações ou deficiências.
III. aquelas vinculadas a uma causa orgânica
específica.
IV. aquelas relacionadas a dificuldades específicas
de aprendizagem.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
B) Apenas as alternativas III e IV estão corretas.
C) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
D) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
E) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
20. O Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica) procura aferir a proficiência
do aluno, entendida como um conjunto de
competências e habilidades evidenciadas pelo
rendimento
apresentado
nas
disciplinas
avaliadas, e é aplicado
A) no 2.º e 5.º ano do ensino fundamental.
B) no 2.º, 5.º e 8.º ano do ensino fundamental.
C) no 2.º e 6.º ano do ensino fundamental.
D) no 5.º e 9.º ano do ensino fundamental e no 3.º
ano do ensino médio.
E) no 3.º ano do ensino médio.

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA COORDENADOR ESCOLAR
CONHECIMENTOS GERAIS
1. Nos termos da Constituição Federal vigente, a
lei estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração decenal, com o objetivo de articular o
sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas
e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino em
seus diversos níveis, etapas e modalidades por
meio de ações integradas dos poderes públicos
das diferentes esferas federativas que conduzam
a:
I - erradicação da evasão escolar
II - promoção humanística, científica e tecnológica
do País.
III - melhoria da qualidade de vida.
IV - formação para o trabalho.
V - universalização do atendimento escolar.
Está correto o que se afirma APENAS em
A) I, II e IV.
B) I e III
C) II, IV e V
D) I e IV
E) II, III e IV
2. Nos termos da Constituição Federal vigente, O
dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 18 (dezoito) anos de idade, assegurada
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela
não tiveram acesso na idade própria.
II – educação infantil, em creche e pré-escola, às
crianças até 5 (cinco) anos de idade.
III - atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente em
salas especialmente adaptadas para os mesmos.
IV - regressiva universalização do ensino médio
gratuito.
V - oferta de ensino noturno regular, adequado às
condições do educando.
Está correto o que se afirma apenas em:
A) – I, II e IV.
B) – I e V.
C) – II e IV.
D) – II e V.
E) – II, III e V

3. De acordo com a LDB assinale a alternativa
INCORRETA:
Os Municípios incumbir-se-ão de:
A) - organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino,
integrando-os às políticas e planos educacionais da
União e dos Estados.
B) - exercer ação redistributiva em relação às suas
escolas.
C) - baixar normas complementares para o sistema
de ensino estadual e da união.
D) - autorizar, credenciar e supervisionar os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.
E) - oferecer a educação infantil em creches e préescolas, e, com prioridade, o ensino fundamental,
permitida a atuação em outros níveis de ensino
somente quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades de sua área de competência e com
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados
pela Constituição Federal à manutenção e
desenvolvimento do ensino.
4. Analise as proposições abaixo e assinale a
alternativa CORRETA, tendo por base o que
dispõe a LDB sobre o tema, Os sistemas de
ensino dos Estados e do Distrito Federal
compreendem:
I - as instituições de ensino mantidas,
respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo
Distrito Federal.
II - as instituições de educação superior mantidas
pelo Poder Público municipal.
III - as instituições de ensino fundamental e médio
criadas e mantidas pela iniciativa privada.
IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito
Federal, respectivamente.
A) – todos os itens estão corretos.
B) – somente os itens I e II estão corretas.
C) – os itens II, III e IV estão corretos.
D) – somente os itens III e IV estão corretos.
E) – somente os itens I e IV estão corretos.
5. Quanto ao estatuto da Criança e Adolescente
É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação,
ao
esporte,
ao
lazer,
à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária. A garantia de prioridade
compreende:

A) não primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias.
B) precedência de atendimento nos serviços
públicos ou de relevância pública.
C) preterição na formulação e na execução das
políticas sociais públicas.
D) destinação desprivilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.
E) todas estão incorretas.
6. Analise as proposições abaixo e assinale a
alternativa correta quanto à candidatura a
membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os
seguintes requisitos de acordo com o ECA:
I - reconhecida idoneidade moral.
II - idade superior a dezoito anos.
III - residir em qualquer município do estado.
A) - Todos os itens estão corretos.
B) - Somente os itens II e III estão corretos.
C) - Todos os itens estão incorretos.
D) - Somente o item I está correto.
E) - Somente o item III está correto.
7. Assinale a alternativa INCORRETA: No que
concerne à Lei do FUNDEB, o Ministério da
Educação atuará:
A) - no apoio técnico relacionado aos
procedimentos e critérios de aplicação dos recursos
dos Fundos, junto aos Estados, Distrito Federal e
Municípios e às instâncias responsáveis pelo
acompanhamento, fiscalização e controle interno e
externo.
B) - na capacitação dos Profissionais da Educação.
C) - na divulgação de orientações sobre a
operacionalização do Fundo e de dados sobre a
previsão, a realização e a utilização dos valores
financeiros repassados, por meio de publicação e
distribuição de documentos informativos e em meio
eletrônico de livre acesso público.
D) - na realização de estudos técnicos com vistas na
definição do valor referencial anual por aluno que
assegure padrão mínimo de qualidade do ensino.
E) - no monitoramento da aplicação dos recursos
dos Fundos, por meio de sistema de informações
orçamentárias e financeiras e de cooperação com os
Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal.
8. Analise as proposições abaixo e assinale a
alternativa correta no que tange à implantação
dos Planos de Carreira e remuneração dos
profissionais da educação básica pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios, devendo os
mesmos assegurar.

I - a remuneração condigna dos profissionais na
educação básica da rede pública.
II – fragmentação entre o trabalho individual e a
proposta pedagógica da escola.
III - a melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem.
A) - Todos os itens estão corretos.
B) - Somente os itens II e III estão corretos.
C) - Todos os itens estão incorretos.
D) - Somente o item II está incorreto.
E) - Somente o item III está correto.
9. Assinale a alternativa INCORRETA, a
execução do PNE e o cumprimento de suas metas
serão objeto de monitoramento contínuo e de
avaliações periódicas, realizados pelas seguintes
instâncias:
A) - Fórum Nacional de Educação.
B) - Secretaria Municipal de Educação.
C) - Conselho Nacional de Educação – CNE.
D) - Ministério da Educação – MEC.
E) - Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados e Comissão de Educação, Cultura e
Esporte do Senado Federal.
10. Quanto às férias, licenças e afastamentos no
PCCR, assinale a alternativa correta:
A) – Fica assegurado aos profissionais da
Educação, o direito ao gozo de férias anuais de 45
(quarenta e cinco) dias, acrescidas de um terço do
salário, conforme estabelecido na CF.
B) – será concedido ao profissional da educação
licença com vencimentos, para frequentar curso de
Mestrado, por prazo de 2 (dois) anos,
independentemente do curso ser ou não na área de
atuação do profissional.
C) – licença sem vencimento, para trato de interesse
particular, após cumprido o estágio probatório;
D) – a concessão de licença para frequentar curso
de formação priorizará os profissionais com menor
tempo de serviço no Sistema Municipal de Ensino,
sempre condicionando-se à ausência de prejuízo ao
serviço de ensino público municipal , reconhecida
pelo titular da Secretaria Municipal de Educação.
E) – todos os itens estão errados

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
11. Na Tendência Liberal Tecnicista, a:
A) educação é centralizada no aluno; o professor
deve garantir um clima de relacionamento pessoal e
autêntico, baseado no respeito.
B) a relação professor/aluno é de igual para igual,
horizontalmente.

C) autoridade é do professor que exige atitude
receptiva do aluno.
D) relação docente/discente é objetiva em que o
professor transmite informações e o aluno deve
fixá-las.
E) A educação tem como objetivo formar cidadãos
críticos e socialmente participativos.
12. O currículo integrado tem sido utilizado
como tentativa de:
1) ressaltar a unidade que deve existir entre as
diferentes disciplinas e formas de conhecimento nas
instituições escolares.
2) contemplar uma compreensão global do
conhecimento.
3) possibilitar um trabalho mais eficiente de todo
corpo docente.
4) reduzir a taxa de retenção e abandono escolar.
5)
promover
maiores
parcelas
de
interdisciplinaridade na sua construção.
Estão corretas, apenas:
A) 1, 2 e 3
B) 1, 2 e 5.
C) 1,2, 3 e 4.
D) 1 e 2.
E) 5 e 4
13. A respeito da a avaliação na educação
infantil, leia as afirmativas abaixo
I. Os registros das observações não são uma
importante ferramenta para ajudar na elaboração do
planejamento docente.
II. Na pré-escola os registros das observações sobre
o desenvolvimento das crianças devem possibilitar
a compreensão das experiências vividas tanto pela
turma quanto pela criança individualmente.
III. Na Educação Infantil, a avaliação está pautada
em acompanhar e analisar o desenvolvimento das
crianças em relação as práticas de pedagógicas
adotadas.
IV. Os pais não devem ter acesso aos registros das
observações realizadas pelos professores.

Marque a alternativa CORRETA:
A) As quatro afirmativas são verdadeiras.
B) As quatro afirmativas são falsas.
C) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
D) Apenas afirmativa III é falsa.
E) As afirmativas I e IV são falsas.
14. O percurso que a criança faz entre o que ela
sabe e o que precisa aprender através do auxílio
de um adulto é denominada por Vygotsky de:
A) Zona de desenvolvimento mental.

B) Zona de desenvolvimento potencial.
C) Zona de desenvolvimento exponencial.
D) Zona de desenvolvimento proximal.
E) Zona de desenvolvimento essencial.
15. Ao tratar do conceito de currículo escolar, as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica, entendem este como:
A) Conjunto de valores e práticas que proporcionam
a produção e a socialização de significados no
espaço social, contribuindo para a construção de
identidades sociais e culturais.
B) Todo conhecimento produzido nos diversos
espaços da sociedade mundial e que devem ser
assimilados por todos os estudantes para a inclusão
destes na sociedade.
C) Experimentos pedagógicos historicamente bem
sucedidas que devem ser incorporadas ao
planejamento docente.
D) Manual normativo que formaliza a metodologia
de ensino do docente.
E) Os conteúdos e objetivos impostos pela escola
que devem ser transmitidos aos estudantes.
16. Dadas as afirmativas em relação à avaliação
da aprendizagem,
I. A avaliação envolve necessariamente uma ação
que promova a melhoria da aprendizagem.
II. Na avaliação, o professor assume o papel de
investigador, de esclarecedor e de organizador de
experiências, com intuito quantitativo.
III. A avaliação mediadora confronta os objetivos
pretendidos e os alcançados com o objetivo de
classificar os estudantes.
Verifica-se que está(ão) correta(s)
A. I, apenas.
B. III, apenas.
C. I e II, apenas.
D. II e III, apenas.
E. I, II e III.
17. São funções do planejamento escolar,
EXCETO:
a) explicitar princípios, diretrizes e procedimentos
do trabalho docente que assegurem a articulação
entre as tarefas da escola e as exigências do
contexto social e do processo de participação
democrática.
b) expressar os vínculos entre o posicionamento
filosófico, político pedagógico e profissional e as
ações efetivas que o professor irá realizar na sala de
aula, através de objetivos, métodos e formas
organizativas do ensino.
c) assegurar a racionalização, organização e
coordenação do trabalho docente, de modo que a

previsão das ações docentes possibilite ao professor
a realização de um ensino de qualidade e evite a
improvisação.
d) atualizar o conteúdo do plano sempre que for
revisto, aperfeiçoando-o em relação aos progressos
feitos no campo de conhecimentos, adequando-os às
condições de aprendizagem dos alunos, aos
métodos, técnicas e recursos de ensino que irão
sendo incorporados na experiência cotidiana.
e) facilitar a preparação de aulas, de forma a manter
a unidade dos conteúdos, com vistas à formação de
turmas homogêneas, possibilitando a exclusão de
alunos que não acompanhem as aulas propostas.

18. Baseando-se nesta concepção de ensino
aprendizagem e no texto abaixo, depreende-se
que a prática docente crítica.
A professora que acredita saber como melhor
ensinar, já que domina o método, se limitando a
planejar e executar o que planeja, sem buscar
explicações para o sucesso de uns e o fracasso de
outros, se limitando a aprovar os que revelam ter
aprendido o que ela ensinou, e reprovar os que não
mostram ter aprendido o ensinado, decididamente
nada aprendeu ao ensinar.
a) proporciona o reconhecimento de quais
conteúdos foram assimilados pelos alunos.
b) exige uma dinâmica pedagógica de perguntas e
respostas, com o intuito de aperfeiçoar as práticas
pedagógicas.
c) possibilita a escolha de métodos de ensino que
garantam o aprendizado dos alunos, refletindo sobre
a prática pedagógica.
d) permite um desempenho mais seguro no
processo de ensino.
e) não envolve um movimento dinâmico entre o
fazer e o pensar sobre o fazer.
19. Uma proposta metodológica tem como
objetivo
a) prescrever um conjunto de técnicas de
aprendizagem a serem aplicadas de maneira
sistemática para se atingir os resultados esperados
nesse processo.
b) determinar os caminhos a serem percorridos na
aprendizagem de competências e habilidades
voltadas à eficiência de um trabalho.
c) a constituição de um espaço de interação e
reflexão na elaboração e aprofundamento de
conhecimentos, em um permanente movimento que
se volta a práticas educativas.

d) estabelecer um conjunto de abordagens para um
ensino que especifique, com precisão, os produtos
esperados.
e) definir, no início do processo de aprendizagem,
os conteúdos curriculares que deverão ser
desenvolvidos para se alcançar um determinado
resultado.
20. A construção do projeto político pedagógico
requer um planejamento participativo. Assinale
a opção que apresenta características próprias
desse tipo de planejamento.
I. participação ativa de alguns atores da comunidade
escolar no processo de construção do planejamento.
II. processo em realização dentro de um ciclo de
previsão, implementação e avaliação das ações.
III. levantamento dos problemas e das dificuldades
enfrentadas no ambiente escolar.
IV. alcance de um consenso sem confronto de ideias
e modos de soluções.
V. avaliações externas do planejamento, sem a
possibilidade de interpretações subjetivas.
Está(ão) correta(s):
A) I e IV
B) apenas a III
C) apenas a II
D) II e V
E) I e III

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA SECRETÁRIO ESCOLAR
CONHECIMENTOS GERAIS
1. Nos termos da Constituição Federal vigente, a
lei estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração decenal, com o objetivo de articular o
sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas
e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino em
seus diversos níveis, etapas e modalidades por
meio de ações integradas dos poderes públicos
das diferentes esferas federativas que conduzam
a:
I - erradicação da evasão escolar
II - promoção humanística, científica e tecnológica
do País.
III - melhoria da qualidade de vida.
IV - formação para o trabalho.
V - universalização do atendimento escolar.
Está correto o que se afirma APENAS em
A) I, II e IV.
B) I e III
C) II, IV e V
D) I e IV
E) II, III e IV
2. Nos termos da Constituição Federal vigente, O
dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 18 (dezoito) anos de idade, assegurada
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela
não tiveram acesso na idade própria.
II – educação infantil, em creche e pré-escola, às
crianças até 5 (cinco) anos de idade.
III - atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente em
salas especialmente adaptadas para os mesmos.
IV - regressiva universalização do ensino médio
gratuito.
V - oferta de ensino noturno regular, adequado às
condições do educando.
Está correto o que se afirma apenas em:
A) – I, II e IV.
B) – I e V.
C) – II e IV.
D) – II e V.

E) – II, III e V
3. De acordo com a LDB assinale a alternativa
INCORRETA:
Os Municípios incumbir-se-ão de:
A) - organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino,
integrando-os às políticas e planos educacionais da
União e dos Estados.
B) - exercer ação redistributiva em relação às suas
escolas.
C) - baixar normas complementares para o sistema
de ensino estadual e da união.
D) - autorizar, credenciar e supervisionar os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.
E) - oferecer a educação infantil em creches e préescolas, e, com prioridade, o ensino fundamental,
permitida a atuação em outros níveis de ensino
somente quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades de sua área de competência e com
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados
pela Constituição Federal à manutenção e
desenvolvimento do ensino.
4. Analise as proposições abaixo e assinale a
alternativa CORRETA, tendo por base o que
dispõe a LDB sobre o tema, Os sistemas de
ensino dos Estados e do Distrito Federal
compreendem:
I - as instituições de ensino mantidas,
respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo
Distrito Federal.
II - as instituições de educação superior mantidas
pelo Poder Público municipal.
III - as instituições de ensino fundamental e médio
criadas e mantidas pela iniciativa privada.
IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito
Federal, respectivamente.
A) – todos os itens estão corretos.
B) – somente os itens I e II estão corretas.
C) – os itens II, III e IV estão corretos.
D) – somente os itens III e IV estão corretos.
E) – somente os itens I e IV estão corretos.
5. Quanto ao estatuto da Criança e Adolescente
É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação,
ao
esporte,
ao
lazer,
à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária. A garantia de prioridade
compreende:
A) não primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias.
B) precedência de atendimento nos serviços
públicos ou de relevância pública.
C) preterição na formulação e na execução das
políticas sociais públicas.
D) destinação desprivilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.
E) todas estão incorretas.

profissionais da educação básica pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios, devendo os
mesmos assegurar.
I - a remuneração condigna dos profissionais na
educação básica da rede pública.
II – fragmentação entre o trabalho individual e a
proposta pedagógica da escola.
III - a melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem.
A) - Todos os itens estão corretos.
B) - Somente os itens II e III estão corretos.
C) - Todos os itens estão incorretos.
D) - Somente o item II está incorreto.
E) - Somente o item III está correto.

6. Analise as proposições abaixo e assinale a
alternativa correta quanto à candidatura a
membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os
seguintes requisitos de acordo com o ECA:
I - reconhecida idoneidade moral.
II - idade superior a dezoito anos.
III - residir em qualquer município do estado.
A) - Todos os itens estão corretos.
B) - Somente os itens II e III estão corretos.
C) - Todos os itens estão incorretos.
D) - Somente o item I está correto.
E) - Somente o item III está correto.

9. Assinale a alternativa INCORRETA, a
execução do PNE e o cumprimento de suas metas
serão objeto de monitoramento contínuo e de
avaliações periódicas, realizados pelas seguintes
instâncias:
A) - Fórum Nacional de Educação.
B) - Secretaria Municipal de Educação.
C) - Conselho Nacional de Educação – CNE.
D) - Ministério da Educação – MEC.
E) - Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados e Comissão de Educação, Cultura e
Esporte do Senado Federal.

7. Assinale a alternativa INCORRETA: No que
concerne à Lei do FUNDEB, o Ministério da
Educação atuará:
A) - no apoio técnico relacionado aos
procedimentos e critérios de aplicação dos recursos
dos Fundos, junto aos Estados, Distrito Federal e
Municípios e às instâncias responsáveis pelo
acompanhamento, fiscalização e controle interno e
externo.
B) - na capacitação dos Profissionais da Educação.
C) - na divulgação de orientações sobre a
operacionalização do Fundo e de dados sobre a
previsão, a realização e a utilização dos valores
financeiros repassados, por meio de publicação e
distribuição de documentos informativos e em meio
eletrônico de livre acesso público.
D) - na realização de estudos técnicos com vistas na
definição do valor referencial anual por aluno que
assegure padrão mínimo de qualidade do ensino.
E) - no monitoramento da aplicação dos recursos
dos Fundos, por meio de sistema de informações
orçamentárias e financeiras e de cooperação com os
Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal.

10. Quanto às férias, licenças e afastamentos no
PCCR, assinale a alternativa correta:
A) – Fica assegurado aos profissionais da
Educação, o direito ao gozo de férias anuais de 45
(quarenta e cinco) dias, acrescidas de um terço do
salário, conforme estabelecido na CF.
B) – será concedido ao profissional da educação
licença com vencimentos, para frequentar curso de
Mestrado, por prazo de 2 (dois) anos,
independentemente do curso ser ou não na área de
atuação do profissional.
C) – licença sem vencimento, para trato de interesse
particular, após cumprido o estágio probatório;
D) – a concessão de licença para frequentar curso
de formação priorizará os profissionais com menor
tempo de serviço no Sistema Municipal de Ensino,
sempre condicionando-se à ausência de prejuízo ao
serviço de ensino público municipal , reconhecida
pelo titular da Secretaria Municipal de Educação.
E) – todos os itens estão errados

8. Analise as proposições abaixo e assinale a
alternativa correta no que tange à implantação
dos Planos de Carreira e remuneração dos

11. A construção do projeto político pedagógico
requer um planejamento participativo. Assinale
a opção que apresenta características próprias
desse tipo de planejamento.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

I. participação ativa de alguns atores da comunidade
escolar no processo de construção do planejamento
II. processo em realização dentro de um ciclo de
previsão, implementação e avaliação das ações
III. levantamento dos problemas e das dificuldades
enfrentadas no ambiente escolar
IV. alcance de um consenso sem confronto de ideias
e modos de soluções
V. avaliações externas do planejamento, sem a
possibilidade de interpretações subjetivas
Está(ão) correta(s):
A) I e IV
B) apenas a III
C) apenas a II
D) II e V
E) I e III
12. Leia as afirmativas a respeito do PPP:
I. Se o PPP for construído coletivamente, com
certeza expressará o compromisso exclusivo dos
professores com a qualidade do ensino.
II. É de fundamental importância que os educadores
tenham clareza sobre aspectos legais e conceituais
que servem de base para a elaboração e execução do
PPP.
III. Seu desenvolvimento requer reflexão,
organização de ações e a participação apenas dos
professores.
Marque a alternativa CORRETA:
A) As três afirmativas são verdadeiras.
B) As afirmativas I e II são verdadeiras.
C) A afirmativa III é verdadeira.
D) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
E) As três afirmativas são falsas.
13. Com relação ao currículo leia as afirmativas:
I. A história e as culturas indígena e afro-brasileira
deverão ser apresentadas obrigatoriamente nas
disciplinas de História e Arte do Ensino Médio.
II. Os currículos para os ensinos fundamental e
médio devem ser compostos por uma base comum e
uma parte diversificada.
III. A Educação física é obrigatória a partir do 6º
ano do ensino fundamental.
Marque a alternativa CORRETA:
A) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
B) A afirmativa I e II são verdadeiras.
C) As três afirmativas são verdadeiras.
D) A afirmativa III é verdadeira.
E) As três afirmativas são falsas.

14. O Secretário Escolar é um profissional
essencial para o estabelecimento de ensino. No
cumprimento de suas atribuições, deve:
A) atuar na gestão de registros e documentos
escolares, sendo desnecessário seu auxílio na gestão
escolar.
B) manter articulação com os setores técnicopedagógicos da instituição escolar, mesmo não
participando do planejamento geral da escola.
C) organizar os arquivos com racionalidade,
garantindo a segurança, a facilidade de acesso e o
sigilo profissional.
D) ser inflexível quanto à acessibilidade da
comunidade escolar ao ambiente interno da
Secretaria, zelando por sua organização.
E) delegar a seus auxiliares administrativos a
gerência do funcionamento da Secretaria Escolar, os
quais precisam manter os registros atualizados.
15. O Conselho de Classe é um dos mecanismos
que possibilitam a gestão democrática na escola.
Com relação a esse tema, assinale a alternativa
correta.
A) Visa possibilitar a educação continuada dos
educadores com vista à melhoria da aprendizagem
dos educandos.
B) É o responsável pela elaboração do Projeto
Político Pedagógico (PPP) e a delineação de todas
as ações pedagógicas da escola.
C) Sua função primordial não é pedagógica, mas,
principalmente, administrativa e técnica com
estruturação das ações de gestão na escola.
D) Como órgão colegiado, tem por objetivo
fortalecer a supremacia dos professores nas
decisões por eles tomadas.
E) A finalidade primeira dos conselhos é
diagnosticar problemas e apontar soluções tanto em
relação aos alunos e turmas quanto aos docentes.
16. Avalie se as afirmativas a seguir, relativas à
redação oficial, são falsas (F) ou verdadeiras (V)
(
)A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, pelo uso do padrão culto de
linguagem, pela clareza, pela concisão, pela
formalidade e pela uniformidade.
(
)Sua finalidade básica é comunicar com
impessoalidade e máxima clareza.
( )A redação oficial deve ser isenta da interferência
da individualidade que a elabora.
As afirmativas são respectivamente:
A) F, F e F.
B) F, V e V.
C) V, V e V.
D) V, V e F.
E) V, F e V.

17. A impessoalidade na redação oficial garante
a
A) precisão no uso da linguagem textual e do uso
do padrão culto da linguagem.
B) atuação do servidor público cuja identificação é
facultativa nas comunicações.
C) concisão e a clareza ao transmitir um máximo de
informações com pouco texto.
D) isenção da influência da individualidade de
quem elabora e recebe a mensagem.
E) padronização e a formalidade com o uso dos
pronomes formais de tratamento.

18.
[...]
Com o crescimento e evolução da escrita e da vida
social, o ser humano passou a compreender melhor
o valor da informação e, por conseguinte, o valor
dos documentos. A partir daí, começou-se a agrupar
documentos sistematizando em diferentes formas de
acordo com as necessidades de suas atividades
cotidianas.
Disponível em:
<https://inspecaoescolarrj.files.wordpress.com/2011/05/i_jornda_ad
ministrativa_mc3b3duloiii_2009.pdf>.

A guarda e a conservação de documentos na
escola estão associados especificamente
A) ao arquivamento escolar.
B) ao planejamento escolar.
C) à administração escolar.
D) à escrituração escolar.
E) ao conselho escolar.
19. Uma diretora escolar solicita a um secretário
escolar que arquive um documento que lhe
apresenta a nomeação do Conselho Municipal de
Educação, devidamente assinado pelo Prefeito.
Nesse caso, o secretário deve arquivar o
documento nos arquivos de
A) ofícios.
B) decretos.
C) portarias.
D) atestados.
E) resoluções.
20. Em caso de arquivamento informatizado, o
arquivo requer como protocolo:
A) ser arquivado em pasta individual do
computador da unidade escolar.
B) ser arquivado em pen drive ou CD-Rom que fica
sob guarda do aluno.
C) ser arquivado em lugar seguro.
D) ser arquivado em pen drive em duas vias, sendo
uma cópia de segurança.

E) ser arquivado em pen drive ou outros meios
eletrônicos, em duas vias, sendo uma cópia de
segurança para uso exclusivo da secretaria escolar.

