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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) Pele 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-se-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) I e II 

b) I e III 
c) 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. Analise as alternativas abaixo colocando V para verdadeiro e F para falso: 

“Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente, segundo a Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente”, as seguintes medidas:  

(__) Obrigação de reparar o dano.  

(__) Prestação de serviços à comunidade. 

(__) Inserção em regime de semiliberdade. 

(__) Internação em estabelecimento educacional. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de preenchimento: 

a) V, F, V,  F 

b) V, V, V, V 

c) F, F, F, F, 

d) V, V, V, F 
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14. 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. 

 

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. Preparar um planejamento que possa de fato orientar o trabalho em sala de aula. 
II. Discutir com a equipe de trabalho as razões que levam os alunos a terem maior ou menor participação nas 

atividades escolares. 
 

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. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

16. “O processo histórico, ao qual, nosso aluno está sujeito, é intrínseco à aquisição de valores (sem ideologismos ou 

tendencionismos) e ao entendimento mútuo da temporalidade. (Sendo que) Deste modo, não nos detenhamos ao 

contraste da temporalidade, mas sim ao fato de que o próprio passado ainda se faz presente em relações sócio-

culturais, em um conjunto de hábitos, costumes, e práticas cotidianas.” 
(Proposta da Rede Pública Municipal de Ensino – Otacílio Costa). 

 

Para alcançar este objetivo, o professor deverá: 

a) Trabalhar com textos que identifiquem os heróis nacionais. 

b) Elaborar, muitas atividades para que ele possa fixar o conteúdo. 

c) Trabalhar com textos e documentos que possibilitem várias interpretações sobre o conteúdo trabalhado. 

d)  Trabalhar com a fixação de datas. 

 

17. Leia com atenção: 

 

I. Com relação à educação infantil deve ser grande a preocupação com o planejamento; 

II. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade. 

 

Quanto aos itens citados: 

a) Apenas I está correto. 
b) Ambos estão corretos. 

c) Apenas II está correto. 
d) Ambos estão incorretos. 
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18. Quando as crianças não estabelecem relação entre a escrita e a pauta sonora das palavras, escrevendo com 

letras aleatórias ou outros símbolos elas estão na fase: 

a) Pré-silábico 
b) Silábico 

c) Silábico quantitativo 
d) Silábico qualitativo 

 
19. Sistemas silábicos também podem ser chamados de: 

a) Abugidos 

b) Logográficos 
c) Silabários 

d) Referenciais 
 

20. Os sistemas de escrita distinguem-se de outros possíveis sistemas simbólicos de comunicação pelo fato de que 

normalmente devemos entender alguma coisa da língua falada em questão para poder ler e compreender o texto 

com sucesso. Contrapõem-se a isso outros sistemas simbólicos como sinais de informação, pintura, mapas, 

e fórmulas matemáticas, que não necessariamente exigem conhecimento prévio de uma dada língua para permitir 

extrair deles o significado associado. 

Sobre o trecho acima: 

a) Apenas a última frase está correta. 

b) Apenas a primeira frase está correta. 
c) Está completamente incorreto. 

d) Está completamente correto. 

 
21. Todos os sistemas de escritas requerem: 

 
(__) Um conjunto de elementos básicos definidos ou símbolos (caracteres ou grafemas); 

(__) Um conjunto de regras e convenções entendidas e partilhadas pela comunidade, a qual arbitrariamente 

designa significados para os elementos básicos, seu ordenamento e relações um com os outros; 

(__) Uma linguagem (geralmente uma língua falada) cujas construções estão representadas e aptas a serem 

recuperadas pela interpretação desses elementos e regras; 

(__) Alguns meios físicos de representar distintamente seus símbolos pela aplicação a um meio permanente 

ou semi-permanente, de tal forma que eles possam ser interpretados (normalmente de forma visual, mas 

sistemas tácteis também têm sido criados). 

 

Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F significa Falso, a sequencia correta das 

proposições acima é: 

a) F – F – F – F 
b) V – V – V – V 

c) V – F – V – F 
d) F – V – F – V 

 

22. Algumas perguntas podem sugerir exemplos de atividades e possibilidades de exploração sistemática, em sala de 

aula, das especificidades dos suportes e instrumentos de escrita usuais na escola. Não é uma dessas perguntas: 

a) Nos livros e nos cadernos, como se faz a sequenciação do texto nas páginas (frente e verso, página da 

esquerda e página da direita, numeração)? 
b) Como se alhear do universo da leitura de modo a fugir durante o processo? 

c) Como se dispõe o escrito na página (margens, parágrafos, espaçamento entre as partes, títulos, 
cabeçalhos)? 

d) Como se relacionam o escrito e as ilustrações? 

 
23. Sobre a apropriação de sistema de escrita em incorreto afirmar: 

a) A humanidade inventou importantes sistemas notacionais, como o de numeração decimal e a escrita 
alfabética. 

b) A escrita alfabética é uma econômica e complexa representação da fala. 
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c) A escrita alfabética foi inventada antes que fossem criados outros sistemas de escrita (ideográficos, 

silábicos). 
d) Para poder se apropriar da escrita alfabética, o aprendiz precisará compreender como ele funciona e 

aprender suas convenções. 
 

24. O aprendizado dos aspectos convencionais envolve a memorização das relações fonema-grafema, a separação 

das palavras na linha, a escrita da direita para a esquerda e de cima para baixo. Hoje sabemos que o ensino 

_____ das correspondências som-grafia é fundamental para que o aprendiz adquira cedo _____ na leitura e na 

produção de textos. Afinal, a maioria dos educadores já defende que os indivíduos se apropriem do Sistema 

Alfabético ao mesmo tempo em que participam de práticas letradas com os gêneros _____ que circulam na 

sociedade. 

 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

a) Sistemático – Autonomia – Textuais 
b) Sistemático – Dependência – Cabais 

c) Assistemático – Dependência – Venais 
d) Assistemático – Autonomia – Reais 

 

25. A habilidade de manejar explicitamente as estruturas internas das palavras, e em consequência não ter 

dificuldades para operar com ela. Trata-se de uma sensibilidade especial para conhecer as estruturas lógicas das 

palavras na linguagem. Tem relação com a capacidade de o ser humano refletir conscientemente sobre os sons 

que compõem a fala. Falamos aqui de: 

a) Hermenêutica hipotética 

b) Consistência atávica 
c) Epistemologia mental 

d) Consciência fonológica 

 

26. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos elementos de uma sistematização possível do sistema 

alfabético de escrita: 

a) As letras notam a pauta sonora e não as características físicas ou funcionais dos referentes que 
substituem. 

b) Todas as sílabas do Português contêm uma vogal. 
c) As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes, vogais e semivogais (CV, CCV, CVSv, 

CSvV, V, CCVCC...), mas a estrutura predominante é a CV (consoantevogal). 

d) As letras notam segmentos sonoros bem maiores que as sílabas orais que pronunciamos. 
 

27. Sobre o conceito de infância é correto afirmar: 

a) Com as modificações nas relações sociais que se estabelece na Idade Moderna, a criança passa a ter um 
papel central nas preocupações da família e da sociedade. 

b) A fase da infância é caracterizada pela ausência da fala e de comportamentos esperados, considerados 
como manifestações irracionais. 

c) A infância se contrapõe à vida adulta, pois os comportamentos racionais ou providos da razão são 
encontrados apenas no indivíduo adulto. 

d) A criança deve ser vista como substituível, como ser produtivo com função utilitária para a sociedade. 

 

28. Aparecem as primeiras instituições educacionais, sugerindo que os adultos compreenderam a particularidade da 

infância e a importância, tanto moral como social e metódica, de as crianças frequentarem instituições especiais, 

adaptadas a tais finalidades. Com isso a criança passa a ter um papel central nas preocupações da família na 

sociedade. A nova organização social e da família é fruto da evolução política e econômica da época moderna. 

Neste período um pensador promove uma revolução na pedagogia, centrando os interesses pedagógicos no aluno 

e não mais no professor. Afirma que a criança não é um adulto em miniatura e destaca ainda que a criança é um 

ser com características próprias em suas ideias e interesses. Formulou princípios educacionais que permanecem 

até nossos dias, principalmente quando afirmava que a verdadeira finalidade da educação era ensinar a criança a 

viver e a aprender a exercer a liberdade. 

Trata-se de: 
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a) Luis Carlos Cagliari 

b) Jean-Jacques Rousseau 

c) Lev Vygotsky 

d) Jean Piaget 
 

29. Na atividade lúdica, o que importa não é apenas o produto da atividade, o que dela resulta, mas a própria ação, o 

momento vivido. Possibilita a quem a vivencia momentos de: 

a) Cuidar de si 

b) Olhar para o outro 
c) Desvario e desatino 

d) Vida, de expressividade 

 

30. Sobre a ludicidade é incorreto afirmar: 

a) Uma aula com características lúdicas não precisa ter jogos ou brinquedos. 
b) O que traz ludicidade para a sala de aula é muito mais uma “atitude” lúdica do educador e dos 

educandos. 

c) Assumir postura em prol da ludicidade implica sensibilidade, envolvimento, uma mudança interna, e não 
apenas externa. 

d) Não exige uma predisposição interna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


