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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. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui 

disciplina: 
a) Dos horários paralelos das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado coibida a diversidade 

cultural religiosa do Brasil. 
b) Dos horários paralelos das escolas públicas de ensino fundamental, coibida a diversidade cultural religiosa 

do Brasil. 
c) Dos horários extraordinários das escolas públicas de ensino fundamental, desconsiderado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil. 

d) Dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade 
cultural religiosa do Brasil. 

 

17. No ensino religioso: 
a) Devem ser mantidas com parcimônia as formas de proselitismo. 

b) São vedadas quaisquer formas de proselitismo. 
c) São garantidas as formas de proselitismo. 

d) Devem ser periciadas as formas de proselitismo. 
 

18. Leia com atenção e marque a opção coerente: 

 

I - Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino 

religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores; 

II - Os sistemas de ensino não necessitarão ouvir entidade civil, constituída pelas diferentes denominações 

religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. 
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a) Apenas II está correto. 

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

d) Ambos estão incorretos. 
 

19. Institucionalização das religiões segue lado a lado com a institucionalização das culturas, ou seja, tem relação 

com capacidade dos grupos de codificar significados culturais e fixar papéis sociais. Essa capacidade remonta às 
primeiras formas de organização social da humanidade, quando cria os primeiros códigos de comunicação, a 

começar pelo código linguístico que propicia a formulação dos mitos de origem e das tradições e, ao mesmo 

tempo, introduz diferenciações entre membros. 
Sobre o trecho acima: 

a) Está completamente correto. 
b) Está completamente incorreto. 

c) Apenas a primeira frase está correta. 

d) Apenas a última frase está correta.  
 

20. É incorreto afirmar sobre o Hinduísmo: 
a) É o conjunto de religiões da Índia que tem como característica a diversidade de líderes em sua história, 

sem nenhum fundador específico. 

b) Para seus seguidores, acredita-se que o líder nasce da experiência humana. 
c) No Hinduísmo, os Sadhus são respeitados e são denominados “santos vivos, videntes e sábios”. 

d) Seus demônios, na acepção cristã do termo, são Shiva, Vishnu, Durga, entre outros. 
 

21. A religião muçulmana foi fundada pelo profeta: 

a) Moisés 
b) Esequias 

c) Muhammad 
d) Zoroastro 

 

22. São os grupos muçulmanos mais conhecidos: 
a) Sunitas e selenitas 

b) Sunitas e xiitas 
c) Selenitas e xiitas 

d) Idiches e selenitas 

 

23. Em qual das alternativas não há correspondência entre um personagem e sua crença:  

a) Siddartha Gautama – Budismo 
b) Kung-Fu-Tse – Islamismo 

c) Allan Kardec – Espiritismo 

d) Mãe Menininha do Gantois – Candomblé 
 

24. É incorreto afirmar sobre animismo: 
a) Seus seguidores jamais invocam os espíritos. 

b) Tudo no universo estaria animado por uma força espiritual, pode-se dizer que tudo no mundo possui um 

espírito para os animistas. 
c) Assim, as árvores, as pedras, os astros, todos os animais, insetos e também os objetos, podem 

relacionar-se com as pessoas em um campo mais emocional, transcendente. 
d) Para os seguidores do animismo, os espíritos animam o mundo, protegem a saúde e permitem boas 

colheitas, velam pelas pessoas e, sobretudo, pelos espíritos dos mortos - se as pessoas forem más podem 
ser castigadas por meio de catástrofes e doenças enviadas por eles.  

25. Leia com atenção: 

(__) O cristianismo compreende diversas instituições religiosas, que se separaram até os dias de hoje, por terem 

visões diferenciadas de doutrinas; 

(__) São formas de cristianismo que surgiram ao longo da história: os católicos romanos, os ortodoxos e os 

protestantes; 

(__) Aos domingos, os católicos se reúnem para celebrar a missa; os protestantes participam do culto e os 

ortodoxos celebram a divina liturgia; 
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(__) Os guias religiosos dos católicos são o Papa, os bispos e os padres. Dos protestantes são os pastores e dos 

ortodoxos são os patriarcas, os bispos e os padres; 

(__) Os católicos romanos, os protestantes e os ortodoxos celebram o nascimento de Jesus no dia 25 de 

dezembro. 

 

Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F significa Falso: 

a) V – F – F – V – V 

b) F – F – V – V – F 
c) V – V – V – V – F 

d) F – V – F – V - V 

 

26. É um dos lugares que mais recebe peregrinos no mundo. Isso porque foi lá onde Buda alcançou a iluminação: 

a) Bizâncio 
b) Constantinopla 

c) Bodh Gaya 

d) Taj Mahal 
 

27. Toda semana, os judeus celebram o Sabath em família: 
a) Aos domingos 

b) Às sextas feiras 

c) Desde a tarde de sábado até a tarde de domingo 
d) Desde a tarde da sexta-feira até a tarde de sábado 

 

28. Nas crenças afro-brasileiras é o Caçador solitário e infeliz, mas orgulhoso. Era um caçador pretensioso e 

ganancioso, e muitos o bajulavam pela sua formosura. Certo dia Oxalá o conheceu e o levou para viver em sua 

casa sob sua proteção, dando a ele companhia, sabedoria e compreensão: 
a) Logun Edé 

b) Exum Erê 
c) Pomba Gira 

d) Tranca Rua das Almas 

 

29. O resgate do sagrado feminino tem o propósito de promover a integração de forma justa e saudável do papel da 

mulher e do homem na religião, política, ciência, arte, entre outras instâncias, visando: 
a) Um equilíbrio patriarcal 

b) A complementaridade dos opostos 

c) A prevalência feminina 
d) A interação do desequilíbrio 

 

30. Segundo o hinduísmo, o rio Ganges se origina nos céus. A Kumbh Mela, o grande festival que ocorre ao redor do 

Ganges, é uma celebração em homenagem: 

a) À Criação 
b) Ao Conhecimento da ciência revelada 

c) Ao Cristo 
d) À água 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
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: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


