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CONHECIMENTOS GERAIS – 12 QUESTÕES 

 

01. O Projeto Político Pedagógico deve retratar a identidade da escola. O PPP exige construção e reconstrução, além 

da participação de todos os envolvidos no trabalho escolar. Ao construir um PPP existem três grandes eixos 

norteadores, são eles:  

I. O eixo da flexibilidade está vinculado à autonomia, possibilitando que a escola se organize em seu 

trabalho pedagógico; 

II. O eixo de avaliação que fortalece um aspecto importante a ser notado nos diversos níveis do ensino 

público; 

III. O eixo da liberdade que se expressa na esfera da diversidade de ideias e concepções pedagógicas de 

ensino e da proposta de gestão democrática do ensino público, que será definida em cada sistema de 

ensino. 

 

Quanto aos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

02. A educação inclusiva visa transformar o ambiente escolar em um espaço onde todos possam frequentar sem 

nenhum impedimento. Na lógica inclusiva o aluno é valorizado em suas diferenças e nas formas com que 

estabelece as relações no contexto em que está inserido. O aluno pode demonstrar o seu conhecimento e utilizar-

se de recursos diferenciados para a sua construção.  

No trecho acima: 

a) Apenas a primeira frase está correta. 
b) Apenas a última frase está correta. 

c) Está totalmente correto. 
d) Está totalmente incorreto. 

 

03. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

a) Maus-tratos envolvendo seus alunos. 

b) Respeito desordenado diante aos professores. 
c) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 

d) Elevados níveis de repetência. 

 

04. Na Organização da Educação Nacional, incumbir-se aos decentes, exceto: 

a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 

b) Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 
c) Zelar pela aprendizagem dos alunos.  

d) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 

05. Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem: 

a) O primeiro nível de concretização curricular 
b) O segundo nível de concretização curricular 

c) O terceiro nível de concretização curricular 
d) O quarto nível de concretização curricular 

 

06. É uma proposta de educação centrada no professor, cuja função se define como a de vigiar e aconselhar os 

alunos, corrigir e ensinar a matéria. Trata-se de: 

a) Pedagogia intrínseca 

b) Pedagogia contemporânea 
c) Pedagogia tradicional 

d) Pedagogia renovada 
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07. A educação escolar compõe-se de educação básica que é formada: 

a) Pela educação infantil. 
b) Pelo ensino fundamental e ensino médio. 

c) Pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

d) Pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior. 
 

08. Julgue as afirmações a seguir: 

 

I- O desenvolvimento geral do individuo será resultado de suas potencialidades genéticas e, sobretudo, das 

habilidades aprendidas durante as várias fases da vida. A aprendizagem está diretamente relacionada com o 

desenvolvimento cognitivo. 

II- A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do indivíduo, desde a mais tenra 

infância até a mais avançada velhice. Normalmente uma criança deve aprender a andar e a falar; depois a ler e 

escrever, aprendizagens básicas para atingir a cidadania e a participação ativa na sociedade. 

 

Quanto a essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 
b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Somente a afirmação II está correta. 

 

09. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 

o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares corregedoras; 

III - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

 

Estão corretos os itens: 

a) Somente I e II 

b) Somente I e III 
c) Somente II e III 

d) I, II e III 
 

10. Quanto ao Plano Municipal de Educação de Otacílio Costa, com vigência de 2015 a 2024, estão corretas as metas 

abaixo, exceto: 

a) Universalizar a Educação Superior para toda a população maior de 18 (dezoito) anos de idade e garantir 

que pelo menos 90% (noventa por cento) dos estudantes concluam essa etapa até os 30 (trinta) anos, 

até o último ano de vigência deste Plano. 
b) Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 

anos de idade e elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a taxa líquida de matrículas no 
ensino médio para 90% (noventa por cento). 

c) Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, 
de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica. 

d) Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 

titulação de 7% como mestres e 3% como doutores durante a vigência deste Plano. 
 

 

11. Conforme Lei Municipal nº 134/2011, Capítulo VIII – DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, em seu Art. 40, estão corretos 

os incisos abaixo, exceto: 

 

O Poder Público dispensará especial atenção à oferta de educação básica para a população do campo, que será 

adaptada às suas peculiaridades mediante regulamentação específica e levará em conta: 
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a) I - O envolvimento dos órgãos municipais de educação, órgãos e entidades da agricultura, de pesquisa, 

assistência técnica e extensão rural, escolas, famílias e a comunidade na formulação de políticas 
educacionais específicas e na oferta de educação escolar. 

b) II – O mesmo currículo será elaborado para a educação do campo, idêntico ao currículo da educação 
básica urbana, em considerando que os conteúdos são apropriados para atender às necessidades e 

interesses destes alunos, não havendo necessidade de diferenciação na articulação entre a cultura local e 

as dimensões gerais do conhecimento e da aprendizagem. 
c) III - Adoção de metodologias, programas e ações voltados para a transformação das condições de vida 

do campo, proporcionando à população do campo a auto-sustentação e auto-determinação. 
d) V - Formação pedagógica dos docentes, buscando superar o isolamento do docente do campo, 

estabelecendo formas que reúnam docentes de diversas escolas para estudo, planejamento e avaliação 

das atividades pedagógicas. 
 

12. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

“A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, 

um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da 

necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, 

mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, 

talvez vários (BRASIL, 2002, p. 88-89)”. 

 

Dentro do que propõe a Proposta Curricular do Ensino Fundamental do Município de Otacílio Costa sobre 

interdisciplinaridade, analise as afirmativas abaixo e julgue-as com V para verdadeiras e F para falsas: 

 

(__) A partir das disciplinas escolares, as relações interdisciplinares se estabelecem quando conceitos, teorias ou 

práticas de uma disciplina são chamados à discussão e auxiliam a compreensão de um recorte de conteúdo qualquer 

de outra disciplina. 

(__) A partir das disciplinas escolares, as relações interdisciplinares se estabelecem quando, ao tratar do objeto de 

estudo de uma disciplina, buscam-se nos quadros conceituais de outras disciplinas referenciais teóricos que 

possibilitem uma abordagem mais abrangente desse objeto. 

(__) Estabelecer relações interdisciplinares é uma tarefa que se reduz a uma readequação metodológica curricular, 

como foi entendido, no passado, pela pedagogia dos projetos. 

(__) As disciplinas escolares não são herméticas, fechadas em si, mas, a partir de suas especialidades, chamam umas 

às outras e, em conjunto, ampliam a abordagem dos conteúdos, de modo que busquemos, cada vez mais a 

totalidade, numa prática pedagógica que leve em conta as dimensões científica, filosófica e artística do conhecimento. 

 

A alternativa que contém a ordem de preenchimento adequada e respectiva para as lacunas é: 

a) V – F – F – F 

b) F – V – V – V 
c) V – F – V – F 

d) V – V – F – V 
 

13. Pela Lei Complementar nº 134/2011 que cria e organiza o Sistema Municipal de Ensino do Município de Otacílio 

Costa e dá outras providências, são princípios da educação escolar, no município, exceto: 

a) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

b) Gestão democrática do ensino público em dissonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 
c) Promoção de propostas pedagógicas que transcendam o espaço físico da instituição educacional e 

estabeleçam um intercâmbio com as demais instituições da sociedade e as práticas sociais. 
d) Promoção da interação da escola com a comunidade e movimentos sociais, da justiça social, da igualdade 

e da solidariedade. 
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14. Segundo a LDB, os sistemas municipais de ensino compreendem, exceto: 

 

I. As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal;  

II. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

III. Os órgãos municipais de educação; 

 

Estão corretos os itens: 

a) Somente I e II 
b) Somente I e III 

c) Somente II e III 
d) I, II e III 

 

15. Os Parâmetros Curriculares Nacionais auxiliam o professor na tarefa de reflexão e discussão de aspectos do 

cotidiano da prática pedagógica, a serem transformados continuamente pelo professor. Algumas possibilidades 

para sua utilização são: 

 

I. Identificar, produzir ou solicitar novos materiais que possibilitem contextos mais significativos de 
aprendizagem. 

II. Refletir sobre a prática pedagógica, tendo em vista uma coerência com os objetivos propostos. 
 

Essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 

b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Somente a afirmação II está correta. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

16. É incorreto afirmar sobre Arte Primitiva: 
a) arcaico ou primitivo para alguns pode significar um momento histórico inicial no progresso evolutivo em 

direção ao classicismo. 
b) Alguns filósofos associam o termo às manifestações dos povos "selvagens", não europeus, que, estando 

mais próximos da natureza, conservam a força primordial ainda não dominada pelo refinamento cultural 

da civilização cultivada pelo controle da razão. 
c) Há, no decorrer dos séculos XVIII e XIX, momentos de revalorização da Idade Média e dos pintores 

primitivos pré-renascentistas. 
d) No século XX o termo passa a designar, na esteira de estudos etnológicos, a produção artística que não 

permanece isolada e que de alguma forma depende da cultura vigente. 

 
17. O movimento _____ , iniciado em meados do século XVIII e que se desenvolve em diversos países no século 

seguinte, pretende reviver, principalmente na arquitetura, o estilo _____ da Idade Média como forma de ruptura 
em relação às rígidas regras de desenho arquitetônico. Nazarenos, na Alemanha, e _____, na Inglaterra, 

apresentam certa afinidade de espírito ao tentar recriar a pureza e a simplicidade da pintura italiana anterior a 
Rafael.  

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

a) Surrealismo – Abstrato – Pós-Rafaelistas 
b) Neogótico – Gótico – Pré-Rafaelitas 

c) Concretistas – Gótico – Modernistas 
d) Abstracionistas – Concreto – Modernistas 
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18. O Brasil recebe forte influência cultural européia, intensificada ainda mais com a chegada de um grupo de artistas 

franceses encarregado da fundação da Academia de Belas Artes, na qual os alunos poderiam aprender as artes e 
ofícios artísticos. Esse grupo ficou conhecido como: 

a) Academia de Paris 
b) Moulin Rouge 

c) Missão Artística Francesa 

d) Modernistas de 22  
 

19. Leia com atenção: 

 

I. Debret organiza a primeira exposição de arte no Brasil; 

II. Fundação da Academia de Belas-Artes.  

III. Semana de Arte Moderna.  

 

A sequência de eventos acima obedecem à seguinte ordem cronológica: 

a) II – I – III 
b) I – II – III 

c) III – I – II 
d) III – II – I 

 

20. Movimento que propunha a volta aos padrões da arte clássica Greco romana da Antiguidade:    
a) Cubismo 

b) Arianismo 
c) Neoclássico 

d) Arcadismo 

 

21. No Brasil, na segunda metade do século XIX, surge o Choro ou Chorinho, a partir da mistura: 

a) Da valsa e dos tangos argentino e uruguaio. 
b) Da valsa vienense, do tango argentino e da valsa sincopada. 

c) Da polca e da mazurca. 

d) Do lundu, da modinha e da dança de salão européia. 
 

22. Leia com atenção 
 

I. O ano de 1930 é um marco, pois Ernesto dos Santos, o Donga, compõe o primeiro samba que se tem 
notícia : Pelo Telefone. Neste mesmo ano, aparece a primeira gravação de Pixinguinha, importante cantor 
e compositor da MPB do início do século XIX. 

II. Com o crescimento e popularização do rádio nas décadas de 1920 e 1930, a música popular brasileira 
cresce ainda mais. Nesta época inicial do rádio brasileiro, destacam-se os seguintes cantores e 
compositores : Ary Barroso, Lamartine Babo (criador de O teu cabelo não nega), Dorival Caymmi, 
Lupicínio Rodrigues e Noel Rosa.  

 

Quanto aos itens acima: 
a) Ambos estão corretos. 

b) Apenas II estão corretos. 
c) Apenas I está correto. 

d) Ambos estão incorretos. 
 

23. Na década de 1940 destaca-se, no cenário musical brasileiro, Luis Gonzaga, o "rei do Baião". Falando do cenário 

da seca nordestina, Luis Gonzaga faz sucesso com clássicos como: 
a) Asa Branca e Assum Preto. 

b) Carinhoso e Alegria, Alegria. 
c) As Rosas Não Falam e O Mundo é um Moinho. 

d) Chega de Saudade e Domingo no Parque. 

  
24. Não corresponde ao autor e uma de suas obras primas: 

a) Delacroix – A Liberdade Guiando o Povo. 
b) Lasar Segall – Paisagem Brasileira. 
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c) Michelangelo – Mona Lisa. 

d) Nicolas-Antoine Taunay – Largo da Carioca. 
 

25. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) estabeleceu, em seu artigo 26, 
parágrafo 2º, que: 

 

I. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, 

de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos; 

II. A arte é um patrimônio cultural da humanidade, e todo ser humano tem direito ao acesso a esse saber. 

 

Quanto aos itens acima: 

a) Apenas I está correto. 

b) Ambos estão corretos. 
c) Apenas II está correto. 

d) Ambos estão incorretos. 
 

26. Ainda no século XIX, a busca de padrões alternativos à _____ , leva Eugène Delacroix (1798 - 1863), o principal 

pintor do _____, ao norte da África a fim de estudar as cores e roupagens do mundo árabe. 
Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

a) Renascença – Empirismo. 
b) Impressionismo – Expressionismo. 

c) Expressionismo – Impressionismo. 

d) Academia – Romantismo. 
 

27. Viveu entre 1844 e 1923 e pôs o Brasil no circuito das turnês internacionais. Numa de suas apresentações no Rio 

de Janeiro, em cena quebrou a perna e posteriormente teve de amputá-la: 
a) Sarah Bernhardt 

b) Donga 
c) Tia Ciata 

d) Marlene Dietrich 
 

28. Assim como Debret, ele também retratou a paisagem e os costumes do povo brasileiro. No período em que 

esteve aqui, publicou em 1935, Viagem Pitoresca Através do Brasil, uma coletânea de cem trabalhos de sua 
autoria: 

a) Van Gogh 
b) Thomas Ender 

c) Johann Moritz Rugendas 

d) Charles Darwin 
 

29. É a obra máxima de Ariano Suassuna: 
a) Navalha na Carne 

b) Auto da compadecida 

c) Vestido de Noiva 
d) Álbum de Família 

 

30. Ciência dos acordes com a sua sonoridade global e encadeamentos: 

a) Harmonia 

b) Timbre 
c) Ritmo 

d) Cadência 
 

 

 
 

DESTAQUE AQUI 

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

 

Tendo como embasamento teórico as diretrizes, os princípios e os pressupostos metodológicos que regem a 

Proposta Curricular do Ensino Fundamental da Rede Pública do Município de Otacílio Costa, elabore um Plano de 

Aula. 

 O Plano deverá conter todos os elementos do quadro organizacional do planejamento e do modelo de plano de aula 

proposto pela Secretaria Municipal de Educação do Município. O conteúdo é de livre escolha do candidato e deverá 

estar em consonância com o cargo/área ou disciplina para o qual está concorrendo.  

 

CONCEITO: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CONTEÚDO: 
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AÇÃO/OPERAÇÃO: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

AVALIAÇÃO: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


