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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (18 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 0,14 (quatorze centésimos) cada, devendo o 
candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Desenvolvimento na Carreira do 
Magistério - Acesso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 08/05/2018, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 22/05/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 01, de 10/03/2018 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso para o Cargo de Especialista 
em Gestão Escolar – DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) A Base Nacional Comum Curricular, 
promulgada no dia 20 de dezembro de 
2017, tendo em vista os eixos 
estruturantes das práticas pedagógicas e 
as competências gerais propostas, define 
seis direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento que visam assegurar, 
na Educação Infantil, as condições para 
que as crianças aprendam em situações 
nas quais possam desempenhar um papel 
ativo em ambientes desafiadores que as 
possibilite construir significados sobre 
si, os outros, o mundo social e natural. 
Quais são esses direitos? 
 
A) Aprender, Conhecer-se, Conviver, 
Desenvolver-se, Explorar e Interagir. 
B) Brincar, Conhecer-se, Conviver, 
Explorar, Expressar e Participar. 
C) Aprender, Brincar, Conviver, 
Desenvolver-se, Interagir e Expressar. 
D) Brincar, Conviver, Explorar, 
Expressar, Interagir e Participar. 
 
 
02) Segundo a Base Comum Curricular 
Nacional (BRASIL, 2017), a transição 
da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental deve garantir:  
 
A) O acolhimento da criança pequena e 
o reconhecimento de suas 
especificidades de aprendizagem, 
reconhecendo suas múltiplas 
inteligências e sua capacidade de leitura 
e escrita, estimulando-as por meio dos 
diferentes conteúdos trabalhados no 
Ensino Fundamental. 
B) A continuidade do reconhecimento da 
criança enquanto um ser em 
desenvolvimento que tem seu tempo 
próprio para aprender, sendo necessário 

que o professor aguarde a maturação de 
algumas habilidades e competências 
antes de ensinar determinados 
conteúdos.  
C) O equilíbrio entre as mudanças 
introduzidas, garantindo integração e 
continuidade dos processos de 
aprendizagem das crianças, respeitando 
suas singularidades e as diferentes 
relações que elas estabelecem com os 
conhecimentos, assim como a natureza 
das mediações de cada etapa. 
D) A aprendizagem e o desenvolvimento 
da criança por meio de uma pedagogia 
diretiva, que considere o professor como 
centro do processo educativo, sendo 
necessário planejamento rígido nessa 
nova etapa educativa. 
 
 
03) Segundo a Proposta Pedagógica para 
Educação Infantil do município de 
Bauru, cuidar e educar são ações 
indissociáveis na Educação Infantil. 
Nesse sentido, o cuidar: 
 
A) Não é algo apartado do educar, mas 
parte do próprio processo educativo. A 
construção da autonomia da criança tem 
como ponto de partida os cuidados 
recebidos do outro. 
B) É necessário, mas não deve ser 
confundido com o educar, que tem 
características próprias e é considerada 
uma ação mais importante na Educação 
Infantil. 
C) Pode ser realizado pelo auxiliar de 
classe, uma vez que não demanda 
conhecimentos pedagógicos. 
D) Faz parte do processo educativo, mas 
deve ser planejado de forma 
independente, uma vez que certas ações, 
como trocar fraldas, não possuem caráter 
pedagógico. 
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04) Na Educação Infantil, segundo a 
Proposta Pedagógica para a Educação 
Infantil no município de Bauru, o espaço 
escolar ocupa um lugar de destaque, uma 
vez que as ações educativas se 
concretizam em determinado tempo e 
lugar, por meio das relações da criança 
com seus pares, com os adultos e com as 
experiências escolares. Podemos afirmar 
que:  
 
A) Há espaços escolares que, pela sua 
própria natureza, se fazem mais 
importantes do que outros, tais como 
aqueles reservados para o aprendizado 
de determinados conteúdos 
historicamente construídos pela 
humanidade que assumem posição de 
destaque na vida cotidiana, tal como a 
matemática e a língua portuguesa. 
B) O espaço escolar deve ser cuidado 
como ambiente que proporciona (ou 
limita) possibilidades de 
desenvolvimento e, por isso, os adultos 
observam e registram as relações ali 
estabelecidas e intervêm 
intencionalmente para proporcionar a 
apropriação destes objetos de 
conhecimento – este é papel da escola e 
tarefa do professor infantil. 
C) O espaço da sala de aula é de extrema 
importância sendo necessário aumentar, 
gradativamente, as atividades nos 
espaços internos conforme as crianças 
forem avançando nas etapas da 
Educação Infantil e se aproximando da 
transição para o Ensino Fundamental. 
D) O espaço escolar deve ser 
organizado, sobretudo, visando a 
integridade física das crianças e 
facilitando o trabalho do professor no 
que se refere às situações cotidianas de 
cuidado, tais como, trocar as fraldas e 
dar banho no maior número de crianças 
no menor tempo possível. 
 
 
05) Na escola de Educação Infantil o 
tempo é um elemento importante, sendo 
necessário um planejamento do mesmo 

que considere, além de outros aspectos, 
o tempo da criança que é diferente do 
tempo do adulto.  Para a Proposta 
Pedagógica para a Educação Infantil do 
município de Bauru, uma questão 
fundamental quando se fala em 
organização do tempo diz respeito ao 
atendimento no período integral. Em 
relação ao tempo na escola de educação 
infantil, de período integral, é importante 
que o professor entenda que: 
 
A) Não se deve separar tempo de educar 
e tempo de cuidar.  Cuidar e educar são 
atividades indissociáveis, igualmente 
educativas e formadoras das crianças 
pequenas. É preciso que cada atividade 
tenha seu necessário tempo, para que 
uma não “atropele” a outra, sendo 
indicado um cuidadoso planejamento do 
tempo nos diferentes períodos do dia. 
B) A criança da escola infantil de tempo 
integral permanece muito tempo na 
escola, sendo necessário que o professor, 
muitas vezes, assuma a postura de 
mãe/pai, para que a crianças não se 
sintam abandonadas pela família. 
C) É preciso reservar tempo para o 
cuidar e tempo para o educar, uma vez 
que cada uma dessas ações ocorrem em 
espaço e tempo separados e precisam de 
atenção e intervenção diferenciada por 
parte dos professores. 
D) O tempo de cada criança precisa se 
adequar a um tempo coletivo, uma vez 
que não é possível pensar em 
atendimentos individuais na Educação 
Infantil. A hora do sono, por exemplo, 
deve ser organizada de certa forma que 
possibilite, ao longo dos meses, que 
todas as crianças durmam e acordem no 
mesmo horário, não atrapalhando a 
rotina escolar. 
 
 
06) Atualmente, os serviços de Educação 
Especial, no município de Bauru, são 
realizados por meio do atendimento em 
salas de recurso. No que se refere à 
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Educação Infantil, esse serviço poderá 
ser desenvolvido:  
 
A) Pelo próprio professor de classe que, 
ao receber uma criança com 
necessidades educacionais especiais e/ou 
deficiências, deverá se especializar na 
área da deficiência, em cursos de 
formação oferecidos pela Secretaria 
Municipal de Educação, uma vez que 
apenas o professor de classe poderá 
efetivamente intervir junto às crianças. 
B) Por professor especialista que deve 
pertencer ao quadro efetivo da escola e 
manter relações cotidianas e diretas com 
as crianças e a equipe pedagógica, 
realizando planos diários para o 
desenvolvimento de atividades que 
possibilitem o desenvolvimento e a 
aprendizagem das crianças que 
apresentam necessidades educacionais 
especiais e/ou deficiências. 
C) Por especialistas, de preferência da 
área médica, vinculados ao serviço 
público e/ou privado que podem prestar 
atendimento voluntário ou remunerado, 
dependendo das possibilidades de cada 
escola e de cada família.  
D) Por professor itinerante especializado 
em educação especial e infantil, que 
participará da observação e do 
acompanhamento do processo de 
desenvolvimento e aprendizagem nas 
atividades escolares, avaliará e ajudará a 
elaborar objetivos, a delinear os 
conteúdos, as estratégias e 
procedimentos relativos à dinâmica da 
sala de aula e de toda a rotina escolar. 
 
 
07) A Associação Americana sobre 
Deficiência Intelectual do 
Desenvolvimento ( AAIDD)  ressalta a 
importância dos apoios como 
mediadores entre o funcionamento da 
pessoa com Deficiência Intelectual e o 
ambiente no qual está inserido. O 
paradigma de apoio proposto enfatiza a 
natureza e a intensidade dos apoios e sua 
influência na funcionalidade do sujeito. 

De acordo com sua intensidade, os 
apoios podem ser classificados em: 
 
A) Especializado (individual), 
Especializado (coletivo), Interno (equipe 
escolar), Externo (Equipe especializada) 
e Grupal (Equipe escolar e 
especializada). 
B) Episódico (ocasional), Ilimitado 
(Frequente), Extensivo (ao longo da 
vida) e Permanente (Constante). 
C) Especializado (individual), 
Especializado (coletivo), Ilimitado 
(Frequente), Permanente (ao longo da 
vida) e Localizado (diário e individual). 
D) Intermitente (Episódico), Limitado 
(Consistente), Extensivo (Contínuo) e 
Permanente (Constante). 
 
 
08) A boa relação entre as escolas e as 
famílias é fundamental para o sucesso do 
trabalho realizado pela escola.  Não 
basta apenas ter a intenção de estreitar as 
relações com as famílias. Faz-se 
necessário elaborar projetos intencionais 
baseados no conhecimento mais 
aprofundado sobre a realidade dos 
familiares e das crianças. Tendo como 
base a Proposta Pedagógica para a 
Educação Infantil do município de 
Bauru, marque a alternativa que 
apresenta algumas possibilidades já 
concretizadas com sucesso nessa área: 
 
A) Construção de rituais de acolhimento 
para crianças e famílias no início do ano 
letivo.  Convite aos pais participativos 
para que auxiliem na criação do vínculo 
com outras famílias. Criação de murais 
informativos. Manter horários de 
atendimento individual aos pais que 
sentirem alguma necessidade de 
conversar com a escola. Acompanhar e 
encaminhar casos mais problemáticos.  
Realizar visitas domiciliares previamente 
agendadas.  
B) Acolher as crianças no início do ano 
letivo. Manter um canal de comunicação 
aberta com os pais por meio das redes 
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sociais. Elaborar regras claras que 
devem ser respeitadas pelas famílias. 
Oferecer informativos por escrito 
semanalmente, solicitando assinatura dos 
pais para comprovar a leitura. Visitar as 
famílias aos finais de semana. 
C) Manter uma relação de amizade com 
as famílias. Convidar os pais para 
auxiliar no desenvolvimento do 
planejamento pedagógico. Agendar 
horários individuais de atendimento às 
famílias. Marcar reuniões mensais e 
convocar as famílias por meio de ofícios. 
Disponibilizar o contato direto do 
professor para os pais. 
D) Convidar os pais mais participativos 
para participarem do planejamento 
escolar. Manter um canal de 
comunicação aberta com os pais por 
meio das redes sociais. Realizar visitas 
domiciliares previamente agendadas. 
Disponibilizar os contatos da direção e 
do professor de sala para os pais. Criar 
murais informativos. 
 
 
09) A elaboração de um currículo tem 
como objetivo oferecer diretrizes ao 
trabalho pedagógico, orientar e organizar 
as ações docentes no cotidiano escolar. 
Neste sentido, não deve limitar-se a 
enunciar uma série de intenções, 
princípios e orientações gerais muitas 
vezes distantes da realidade das salas de 
aula, nem listar programas conteúdos 
desarticulados com fim nele mesmo. 
Com base na Proposta Pedagógica para a 
Educação Infantil do município de 
Bauru, é CORRETO afirmar: 
 
A) O currículo atende à necessidade de 
organização, por parte da escola e do 
professor, no que se refere a oferecer 
matrizes que direcionem o trabalho 
pedagógico para alguns conteúdos 
considerados de extrema importância 
àquela etapa educativa. 
B) O currículo expressa unidade entre os 
princípios de orientação e os princípios 
de execução, entre o planejamento e a 

ação, entre teoria e prática. Essa unidade 
deve nortear todo o trabalho pedagógico 
desenvolvido na educação infantil.  
C) O currículo, representado pelas 
atividades a serem desenvolvidas, 
depende de cada instituição e de cada 
professor, que poderá propor que tais 
atividades se desenvolvam por meio de 
datas comemorativas, projetos e/ou 
temas geradores. 
D) O currículo precisa ser alterado 
sempre que alguma orientação teórica se 
hegemonize, uma vez que as pesquisas 
acadêmicas demonstram qual o melhor 
paradigma para se orientar a prática 
pedagógica. 
 
 
10) No livro “Uma Didática para a 
Pedagogia Histórico-Crítica”, de João 
Luiz Gasparin, são propostos cinco 
passos para a construção do 
conhecimento, embasados nas três fases 
do método dialético, a saber, ação-
reflexão-ação. São eles: 
 
A) Prática Inicial; Formulação de 
Hipóteses, Direcionamento; Elaboração 
e Ação. 
B) Reflexão Inicial; Desenvolvimento de 
Hipóteses; Descoberta por parte dos 
alunos; Organização por parte do 
professor e Ação Final. 
C) Prática Social Inicial do Conteúdo; 
Problematização; Instrumentalização; 
Catarse e Prática Social Final do 
Conteúdo. 
D) Realidade Social Inicial do Conteúdo; 
Conteúdo resumido; Revisão Coletiva; 
Instrumentalização e Devolutiva. 
 

GESTÃO ESCOLAR 
 
11) Carlos Roberto Jamil Cury no texto 
denominado “Os Conselhos de Educação 
e a gestão dos sistemas” afirma que a 
educação brasileira conta, atualmente, 
com um circuito normativo, em 
diferentes níveis administrativos, que 
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regula desde as diretrizes curriculares até 
financiamento e fontes de recursos. 
Neste circuito, destacam-se os Conselhos 
que têm atribuições variadas, 
convergindo, porém, para um fim.  Para 
o autor: 
A) As atribuições dos Conselhos são 
normativas, consultivas e deliberativas, 
visando garantir o acesso e a 
permanência de todas as crianças, de 
todos os adolescentes, jovens e adultos 
em escolas de qualidade. E, sendo a 
educação escolar um serviço público e 
de finalidade universal, é no ensino 
público que a oferta de ensino deve ser 
cuidadosamente gerida afim de que a 
igualdade perante a lei, a igualdade de 
condições e de oportunidades tenham 
vigência para todos, sem distinções.  
B) As atribuições dos Conselhos são 
normativas e consultivas, visando 
garantir o acesso e a permanência de 
todas as crianças, de todos os 
adolescentes, jovens e adultos em 
escolas de qualidade. E, sendo a 
educação escolar um serviço público e 
de finalidade universal, devem os 
Conselhos gerir os interesses individuais 
e garantir que o ensino escolar seja 
ofertado tanto na rede pública como 
privada.  
C) Os Conselhos têm como atribuição 
publicar normativas que visam garantir o 
acesso e a permanência de todas as 
crianças, de todos os adolescentes, 
jovens e adultos em escolas públicas e 
privadas. Os Conselhos não podem 
deliberar sobre demandas específicas 
advindas da comunidade, uma vez que, 
no âmbito do federalismo hierárquico, as 
demandas do poder público se 
sobrepõem às da comunidade escolar.  
D) Os Conselhos têm natureza 
consultiva, respondendo exclusivamente 
às demandas advindas do poder público 
que visam garantir o acesso e a 
permanência de todas as crianças, de 
todos os adolescentes, jovens e adultos 
em escolas de qualidade. E, sendo a 
educação escolar um serviço público, 

devem os Conselhos gerir, unicamente, 
os interesses do legislativo e executivo 
de modo a garantir a plena aprendizagem 
daqueles que tiverem acesso garantido às 
escolas. 
 
12) A educação brasileira foi marcada, 
especialmente após a segunda metade da 
década de 1990, quando ocorre a 
reforma do Estado, por medidas 
educacionais ocorridas tanto no âmbito 
pedagógico como administrativo. Boa 
parte das medidas vivenciadas apresenta 
a marca da racionalidade dos processos 
que, de forma contraditória, combina a 
descentralização e a responsabilização 
das escolas, em seus diferentes níveis e 
modalidades. De acordo com Dalila 
Andrade Oliveira, no artigo denominado 
“A gestão democrática da educação no 
contexto da reforma do Estado”, a 
autonomia pode ser compreendida como: 
 
A) A possibilidade das escolas e seus 
professores construírem seus projetos 
pedagógicos, definindo o que e como 
ensinar a partir das necessidades de cada 
comunidade. Em função da 
descentralização, não é necessário aos 
gestores responderem pelas escolhas 
feitas e pelos processos realizados, 
bastando a responsabilidade pelos 
resultados apresentados no âmbito 
escolar.  
B) A liberdade de cada escola construir 
seu projeto pedagógico, porém, com 
caráter limitado, já que, em muitos 
casos, os projetos serão elaborados de 
acordo com critérios de produtividade 
definidos previamente pelos órgãos 
centrais e garantidos pelos processos de 
avaliação, apresentando-se, portanto, de 
forma contraditória.   
C) A plena possibilidade de definir o 
currículo e os objetivos para o ensino 
escolar, uma vez que, dada a 
centralidade e o poder de decisão às 
escolas, não é necessário atentar-se para 
diretrizes estabelecidas de forma 
centralizada.  
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D) A incondicionalidade das escolas e 
professores de cumprirem os objetivos e 
as determinações emanadas dos órgãos 
centrais que, por terem equipes técnicas, 
realizam as melhores escolhas e 
elaboram projetos adequados destinados 
ao cumprimento das redes de ensino.  
 
 
13) A organização pedagógica da escola, 
na qual a equipe gestora tem grande 
importância, depende de uma série de 
ações, no rumo da finalidade a ser 
atingida, de forma a superar o modelo 
burocrático de administração. Neste 
sentido, algumas etapas interligadas e 
complementares ao Projeto Político 
Pedagógico são fundamentais. As três 
etapas, apresentadas no artigo “Gestão 
da educação: o município e a escola”, 
por Genuino Bordignon e Regina 
Vinhaes Gracindo, são: 
 
A) A implantação de um modelo 
definido pela Secretaria e adaptável às 
escolas a partir de suas finalidades; o 
controle periódico e sistemático das 
ações; e a avaliação de resultados.  
B) A elaboração de ações a partir de um 
quadro diagnóstico levantado e 
apresentado pela equipe gestora; a 
implantação das ações definidas por um 
grupo de pessoas que têm maior 
conhecimento e autoridade no âmbito da 
escola; e a avaliação contínua e 
processual.  
C) A elaboração considerando a 
finalidade e o ambiente organizacional; o 
acompanhamento a partir da implantação 
do plano na realidade; e a avaliação 
diagnóstica voltada à tomada de 
decisões, à correção de rumos e 
transformação da realidade.  
D) A implantação de ações sistêmicas 
definidas a partir de dados objetivos e 
censitários que devem direcionar as 
práticas; a elaboração de projetos de 
curto prazo voltados ao cumprimento das 
finalidades definidas externamente; e a 

avaliação diagnóstica voltada à 
transformação da realidade escolar.   
 
 
14) A literatura educacional revela 
profunda relação entre o caráter 
qualitativo das escolas e o financiamento 
público a elas destinado. Walter E. 
Garcia no artigo “Tecnocratas, 
educadores e dilemas da gestão” defende 
que em relação ao financiamento 
educativo deve-se: 
 
A) Ampliar o percentual destinado à 
educação, a exemplo do que fazem 
outros países da América do Norte e 
Europa, afinal, não há nenhum país que 
tenha transformado seu sistema de 
educação sem um esforço continuado e 
persistente de elevados investimentos.  
B) Aumentar a arrecadação com a 
criação de novos impostos, criando 
fundos específicos para educação e 
transferindo as despesas às famílias a 
quem cabe legalmente a 
responsabilidade pela educação dos 
filhos. 
C) Não é necessário ampliar o valor do 
investimento, pois, segundo os 
economistas, já temos um bom 
percentual destinado à educação pública, 
bastando, apenas, redistribuir o 
percentual do PIB e gastar melhor.  
D) O financiamento público deve ser 
redirecionado, transferindo parte da 
demanda da educação básica pública 
para o setor privado, que deverá 
organizar os sistemas de ensino de forma 
mais racional e eficiente.  
 
 
15) Nos últimos anos, os gestores 
escolares têm assumido, dentre as ações 
de natureza técnico-administrativa, a 
gestão dos recursos financeiros, tais 
como os advindos de recursos públicos 
federais decorrentes da descentralização 
da educação. Segundo Libâneo, Oliveira 
e Toschi (2012), a utilização desses 
recursos deve: 
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A) Ser feita de forma planejada pelo 
diretor e Secretaria Municipal de 
Educação a partir de um plano de 
despesas. 
B) Ser feita a partir de um plano 
financeiro que envolva receitas e 
despesas, sendo discutido pela equipe 
escolar quando da formulação do projeto 
pedagógico.  
C) Ser feita pelo diretor a quem compete 
as tarefas de acompanhar e implementar 
as rotinas organizacionais e 
administrativas da escola. 
D) Ser feita pela Secretaria Municipal de 
Educação a partir das necessidades 
indicadas pelos diretores.  
 
 
16) O Artigo 6º da Deliberação CME nº 
1, de 21 de novembro de 2013, dispõe 
sobre a implantação de Conselhos 
Escolares nas unidades de ensino do 
Sistema Municipal de Ensino de Bauru. 
Considerando o princípio da 
representatividade que abrange toda 
comunidade escolar e a comunidade 
local, os Conselhos Escolares, nas 
escolas de Educação Infantil, devem ser 
compostos da seguinte forma: 
 
A) o(a) Secretário(a) Municipal de 
Educação, membro nato; 1 representante 
do corpo docente e mais 01 (um) 
suplente deste segmento; 1 representante 
dos funcionários de apoio e mais 01 
(um) suplente deste segmento; 2 pais de 
alunos e mais 01 (um) suplente deste 
segmento; 2 alunos regularmente 
matriculados, representados por seus 
responsáveis legais e mais 01 (um) 
suplente deste segmento;  1 
representante da comunidade local e 
mais 01 (um) suplente deste segmento. 
B) o Diretor da Unidade Escolar, 
membro nato; 1 representante dos 
funcionários de apoio e mais 01 (um) 
suplente deste segmento; 2 pais de 
alunos e mais 01 (um) suplente deste 
segmento; 2 alunos regularmente 
matriculados, representados por seus 

responsáveis legais e mais 01 (um) 
suplente deste segmento. 
C) o Diretor da Unidade Escolar, 
membro nato; 1 representante da 
Secretaria Municipal de Educação; 3 
representantes do corpo docente e mais 
01 (um) suplente deste segmento; 1 
representante dos funcionários de apoio 
e mais 01 (um) suplente deste segmento; 
1 representante da comunidade local e 
mais 01 (um) suplente deste segmento. 
D) o Diretor da Unidade Escolar, 
membro nato; 3 representantes do corpo 
docente e mais 01 (um) suplente deste 
segmento; 1 representante dos 
funcionários de apoio e mais 01 (um) 
suplente deste segmento; 2 pais de 
alunos e mais 01 (um) suplente deste 
segmento; 2 alunos regularmente 
matriculados, representados por seus 
responsáveis legais e mais 01 (um) 
suplente deste segmento;  1 
representante da comunidade local e 
mais 01 (um) suplente deste segmento. 
 
 
17) José Carlos Libâneo, João Ferreira 
de Oliveira e Mirza Seabra Toschi 
(2012) detalham os diferentes estilos de 
gestão adotados nas escolas. Para os 
autores, a gestão democrática-
participativa acentua tanto a necessidade 
de estabelecer objetivos e metas quanto a 
de prever formas organizativas e 
procedimentos mais explícitos de gestão 
e de articulação das relações humanas. 
Neste sentido: 
 
A) Os objetivos e metas devem ser 
estabelecidos pelos órgãos superiores 
responsáveis pela organização das 
escolas. A gestão democrática-
participativa deve ater-se unicamente ao 
cumprimento do solicitado e à gestão 
dos recursos financeiros, não sendo 
atribuição efetiva propiciar condições de 
participação nas decisões.  
B) Há objetivos e processos de decisão 
compartilhados, mas não há ausência de 
direção, ao contrário, busca-se 
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coletivamente a realização das tarefas, o 
cumprimento dos objetivos, a obtenção 
de resultados e a realização de 
avaliações que devem voltar-se ao bom 
funcionamento da organização escolar, 
além de ser necessário ao diretor 
coordenar e assegurar um bom clima de 
trabalho, propiciando a participação de 
todos nas decisões.  
C) A gestão democrática-participativa 
estabelece seus objetivos e metas a partir 
de decisões coletivas (assembleias, 
reuniões) visando a eliminação de todas 
as formas de exercício de autoridade e de 
poder. Recusa as normas e sistemas de 
controle, acentuando a responsabilidade 
coletiva. Sendo assim, não há um papel 
específico a ser desempenhado pelo 
diretor escolar.  
D) As formas organizativas devem 
pautar-se em normas e regras 
estabelecidas numa comunicação linear, 
forma mais correta e neutra de 
articulação das relações humanas. Os 
objetivos e metas, uma vez definidos 
pela direção, devem ser rigorosamente 
cumpridos, colocando-se ênfase nas 
tarefas realizadas.  
 
 
18) As concepções de gestão escolar 
refletem diferentes posições políticas. 
Portanto, o modo como uma escola se 
organiza e se estrutura expressa não 
apenas a dimensão didático-pedagógica, 
mas, também a dimensão política 
relacionada aos objetivos mais amplos 
que podem voltar-se tanto à conservação 
como à transformação social. Desta 
forma, Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) 
definem quatro concepções de 
organização e gestão escolar, a saber: 
 
A) Técnico-Científica, Autogestionária, 
Interpretativa e Racional-Burocrata. 
B) Tecnológica, Autocentrada, 
Interpretativa e Democrático-
Participativa.  

C) Técnico-Científica, Autogestionária, 
Interpretativa e Democrático-
Participativa. 
D) Técnico-Política, Autogestionária, 
Compreensiva e Democrático-Racional.  
 
 
19) A gestão da escola requer 
planejamento, tal qual o trabalho do 
professor em sala de aula, qualquer que 
seja o nível ou a modalidade de ensino. 
No caso da gestão, destaca-se a 
elaboração do projeto pedagógico, 
instrumento que confere maior 
amplitude à ideia de um planejamento 
abrangente de todo o conjunto das 
atividades escolares. Para Libâneo, 
Oliveira e Toschi (2012), o projeto 
pedagógico: 
 
A) Surgiu na década de 1960 e 
disseminou-se nos anos 70, 
consolidando-se como instrumento de 
organização técnico-racional do processo 
ensino-aprendizagem. É um documento 
que detalha e reflete intenções, objetivos, 
aspirações e ideais registrados no projeto 
de educação definido para o município, 
sendo a escola uma das unidades de 
implementação e acompanhamento das 
ações gerais.  
B) É um instrumento legal elaborado 
pelas escolas para um período de dez 
anos, correspondendo, portanto, à 
unidade temporal do Plano Nacional de 
Educação (PNE). Elaborado por toda a 
equipe da escola, deve refletir intenções 
e objetivos preconizados nos 
documentos oficiais, detalhando as 
formas de adaptação e implantação no 
espaço escolar por meio das práticas 
docentes.  
C) É um instrumento que ganhou 
relevância no contexto da aprovação da 
Lei nº 9.394/96. Representa uma 
possibilidade concreta de discussão no 
espaço escolar de uma proposta pensada 
e elaborada pela equipe gestora a quem 
cabe também a organização de reuniões 
para conhecimento do instrumento, bem 



 

Cargo: Especialista Gestão Escolar – DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
(Edital nº 01/2018)      9 
 

como o acompanhamento e avaliação de 
sua implementação. Tais reuniões devem 
contar obrigatoriamente com a presença 
de toda a equipe escolar.  
D) Disseminou-se com as práticas de 
gestão participativa, mais 
especificamente após a aprovação da 
LDB, consolidando-se o entendimento 
de que deveria ser pensado, discutido e 
formulado coletivamente, expressando a 
autonomia da escola por meio da qual 
toda a equipe é envolvida nos processos 
de tomada de decisões sobre aspectos da 
organização escolar e pedagógico-
curricular. É, pois, um documento que 
reflete intenções, objetivos, aspirações e 
ideais da equipe escolar, tendo em vista 
um processo de escolarização que atenda 
a todos os alunos.  
 
 
20) A gestão escolar atua em diferentes 
áreas voltadas à melhor aprendizagem 
dos alunos, seja na Educação Infantil, 
Ensino Fundamental ou Ensino Médio. 
As atividades e as formas de organização 
e gestão da escola podem favorecer ou 
prejudicar o alcance dos objetivos 
pedagógicos. Por essa razão, as áreas de 
ação ou de atividades são organizadas e 
geridas para dar apoio pedagógico ao 
trabalho escolar, especialmente naquilo 
que auxilia os professores em seu 
exercício profissional. Sendo assim, 
Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) 
sugerem como áreas de atuação e 
organização da escola: 
 
A) O planejamento e o projeto 
pedagógico-curricular, a organização e o 
desenvolvimento do currículo, a 
organização e o desenvolvimento do 
ensino, as práticas de gestão técnico-
administrativas e pedagógico-
curriculares, o desenvolvimento 
profissional e a avaliação institucional e 
da aprendizagem. 
B) O planejamento e o projeto 
pedagógico-curricular, a organização e o 
desenvolvimento do currículo, a 

organização e o desenvolvimento do 
ensino, o acompanhamento e controle 
das práticas em sala de aula, a avaliação 
de resultados de aprendizagem e a 
formação contínua dos professores. 
C) As práticas de gestão técnico-
administrativas e pedagógico-
curriculares, o desenvolvimento 
profissional, a avaliação da 
aprendizagem com foco nos alunos, o 
planejamento e desenvolvimento de 
projetos inovadores, a implantação do 
currículo oficial e o controle das práticas 
escolares. 
D) O planejamento e o projeto 
pedagógico-curricular, a organização e o 
acompanhamento das práticas de ensino 
em sala de aula, as práticas de gestão 
técnico-administrativas e financeiras, o 
desenvolvimento profissional e a 
avaliação docente. 
 

LEGISLAÇÃO 
 

21) Certa vez, Margarida, professora de 
uma Escola de Educação Infantil, 
recebeu o desconto de duas faltas aulas, 
às quais gostaria de questionar, pois 
segundo ela não havia faltado ao 
trabalho. Para tanto, solicitou à diretora 
da escola cópia de sua folha de ponto do 
mês onde estavam apontadas as referidas 
faltas. Como a diretora estava receosa de 
fornecer a cópia de sua folha de ponto, 
Margarida apelou para a Constituição 
Brasileira e, inseriu em seu requerimento 
o inciso XXXIII do artigo 5º que prevê 
que: 
 
A) A autoridade responsável por 
estabelecimento público tem o dever de 
ceder quaisquer documentos aos 
requerentes, desde que solicite por 
escrito. 
B) Qualquer pessoa poderá requerer 
documentos para sua defesa, inclusive os 
documentos sigilosos que garantem a 
segurança da sociedade e do Estado. 
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C) Todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 
D) O direito de petição é assegurado a 
todos os cidadãos mediante recolhimento 
de taxas para cobertura de custos. 
 
 
22) Como diretora de uma escola de 
educação infantil, Ester precisou 
consultar a Lei nº 9394, de 20 de 
dezembro de 1996, que dispõe sobre as 
diretrizes e bases da educação nacional, 
para esclarecer aos pais como a 
Educação Infantil está organizada. No 
artigo 31 da referida lei, encontrou as 
regras básicas de organização dessa 
etapa de ensino. Dessa maneira, está 
CORRETO afirmar que a educação 
infantil será organizada de acordo com 
as seguintes regras comuns:  
      
I - avaliação mediante acompanhamento 
e registro do desenvolvimento das 
crianças, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental;             
II -  carga horária mínima anual de 800 
(oitocentas) horas, distribuída por um 
mínimo de 200 (duzentos) dias de 
trabalho educacional;   
III -  atendimento à criança de, no 
mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o 
turno parcial e de 7 (sete) horas para a 
jornada integral;    
IV -  controle de frequência pela 
instituição de educação pré-escolar, 
exigida a frequência mínima de 60% 
(sessenta por cento) do total de horas;     
V - expedição de documentação que 
permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da 
criança. 
 
É CORRETO afirmar que: 

A) Somente as alternativas I, III e V 
estão corretas. 
B) Somente as alternativas II e IV estão 
corretas. 
C) Somente as alternativas I, II, III e V 
estão corretas. 
D) As alternativas I, II, III, IV e V estão 
corretas.  
 
 
23) A Professora Coordenadora de uma 
escola no início do ano letivo, promoveu 
um debate com os professores da escola 
sobre o currículo de Educação Infantil. 
Apresentou textos e documentos legais 
acerca do tema. Chamou a atenção dos 
professores para Resolução nº 5, de 17 
de dezembro de 2009 que fixa as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil. No artigo 3º dessa 
resolução está previsto que o currículo 
da Educação Infantil é: 
 
A) entendido como um conjunto de 
práticas que envolvem somente a 
articulação das experiências domésticas, 
escolares com os saberes discentes e 
envolve apenas as artes e o brincar. 
B) concebido como um conjunto de 
práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças 
com os conhecimentos que fazem parte 
do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de 
modo a promover o desenvolvimento 
integral de crianças de 0 a 5 anos de 
idade. 
C) configurado pela existência de uma 
base comum e uma parte diversificada, 
sendo nesta última contemplado os 
conhecimentos artísticos e tecnológicos. 
D) compreendido como o conjunto de 
competências e habilidades a serem 
desenvolvidas com vistas a adentrar ao 
ensino fundamental. 
 
 
24) Numa das reuniões de Atividade de 
Trabalho Pedagógico Coletiva, a 
Coordenadora Pedagógica realizou um 
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estudo coletivo sobre Educação Especial. 
Para esse estudo utilizou a Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 
2001 que institui as Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação 
Básica. Para dirimir as dúvidas de alguns 
professores sobre quais alunos possuem 
necessidades educacionais especiais, 
explicou que, com base no artigo 5º do 
documento legal, são os estudantes que 
durante o processo educacional, 
apresentam:  
 
I – dificuldades acentuadas de 
aprendizagem ou limitações no processo 
de desenvolvimento que dificultem o 
acompanhamento das atividades 
curriculares. 
II –  dificuldades de comunicação e 
sinalização diferenciadas dos demais 
alunos, demandando a utilização de 
linguagens e códigos aplicáveis; 
III –  altas habilidades/superdotação, 
grande facilidade de aprendizagem que 
os leve a dominar rapidamente 
conceitos, procedimentos e atitudes. 
 
Com base no artigo 5º da Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 
2001 estão CORRETAS: 
 
A) As alternativas I e II somente. 
B) As alternativas I e III somente. 
C) As alternativas II e III somente. 
D) As alternativas I, II e III. 
 
 
25)  Com base no artigo 9º da Resolução 
nº 4, de 13 de julho de 2010 que define 
as Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica, a escola 
de qualidade social adota como 
centralidade: 
 
A) o estudante e a aprendizagem. 
B) o estudante e a proposta pedagógica. 
C) somente o estudante. 
D) o estudante, a proposta pedagógica e 
o regimento escolar. 
 

26) Nos termos do artigo 29 da Lei nº 
9394, de 20 de dezembro de 1996, que 
dispõe sobre as diretrizes e bases da 
educação nacional, a educação infantil 
tem como finalidade: 
 
A) o cuidado para com a criança de até 
06 (seis) anos, sua iniciação para o 
convício em sociedade e sua preparação 
para o ensino fundamental e médio.  
B) o desenvolvimento das crianças de 
até 04 (quatro) anos somente. 
C) o desenvolvimento integral da criança 
de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da 
comunidade.           
D) o brincar e o cuidar integral da 
criança de até 05 (cinco) anos e meio, 
sua preparação para a cidadania e para o 
trabalho e vida em sociedade. 
 
 
27) Os princípios básicos fundamentais 
contido nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil 
presentes no Parecer CNE/CEB nº 20, de 
11 de novembro de 2009, continuam 
atuais e são eles: 
 
A) Princípios éticos, princípios sociais e 
princípios educacionais. 
B) Princípios éticos, princípios políticos 
e princípios estéticos. 
C) Princípios educacionais, princípios de 
cidadania e princípios estéticos. 
D) Princípios sociais, princípios políticos 
e princípios de cidadania. 
 
 
28) Considerando o ingresso de novos 
professores numa determinada rede 
municipal de ensino, a respectiva 
Secretaria de Educação promoveu uma 
formação de professores com temas 
diversificados. Um deles dizia respeito à 
Educação Especial. Com base nas 
Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica instituída 
pela Resolução CNE/CEB nº 02, de 11 
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de setembro de 2001, a Supervisora de 
Ensino, especialista no assunto, 
informou à todos que o atendimento aos 
alunos com necessidades educacionais 
especiais deve ser realizado:  
 
A) em classes específicas para alunos de 
educação especial, separadas por 
especialidades.  
B) em classes comuns do ensino regular, 
somente a partir do ensino fundamental. 
C) em escolas de educação especial, 
criadas para atender todos os alunos 
dessa modalidade, durante a educação 
infantil. 
D) em classes comuns do ensino regular, 
em qualquer etapa ou modalidade da 
Educação Básica. 
 
 
29) Cristina prestou um concurso para 
Professor de Educação Básica e ficou em 
dúvida sobre quais etapas a educação 
básica compreende. Dessa forma, foi 
consultar a Lei nº 9394, de 20 de 
dezembro de 1996, que dispõe sobre as 
diretrizes e bases da educação nacional, 
para certificar-se da composição. No 
inciso I do artigo 21 da referida lei, 
estava descrito que a Educação Básica é 
formada: 
 
A) somente pela educação infantil e 
ensino fundamental. 
B) somente pelo ensino fundamental, 
ensino médio e ensino superior. 
C) somente pela educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio.  
D) somente pelo ensino fundamental, 
ensino médio e educação profissional 
técnica. 
 

PSICOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO 

 
30) De acordo com Leontiev, no texto 
“Uma contribuição à teoria do 
desenvolvimento da psique infantil”, 

sobre a atividade principal, assinale a 
alternativa INCORRETA : 
 
A) É definida pela frequência que 
ocorre. 
B) É a partir da atividade principal que 
se estruturam as relações do indivíduo 
com a realidade social. 
C) Dela dependem as principais 
mudanças psicológicas da personalidade. 
D) É aquela na qual processos psíquicos 
são reorganizados ou tomam forma. 
 
 
31) O conceito de mediação é 
fundamental na psicologia histórico-
cultural, pois caracteriza a relação do 
homem com o mundo e com os outros 
homens e permite compreender a 
constituição das funções psicológicas 
superiores. Vigotski distingue elementos 
básicos responsáveis por essa mediação. 
Assinale a alternativa INCORRETA . 
 
A) O instrumento tem a função de 
regular as ações sobre os objetos. 
B) A linguagem é o sistema de signos 
mediatizador por excelência das funções 
psíquicas, pois é através dela que os 
indivíduos organizam, transmitem e 
apropriam-se das experiências 
individuais e coletivas. 
C) O signo constitui um meio da 
atividade interna dirigido para o controle 
do próprio indivíduo; é orientado 
internamente. 
D) O signo modifica o objeto da 
operação psicológica e produz 
transformações na natureza externa ao 
homem.  
 
 
32) A proposta pedagógica da educação 
infantil do município de Bauru está 
fundamentada teoricamente na 
articulação entre a psicologia histórico-
cultural e a pedagogia histórico-crítica, 
que comungam dos mesmos princípios 
em sua concepção de homem. Das 
alternativas abaixo assinale qual NÃO é 
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um dos princípios destas teorias: 
 
A) O caráter ontológico do trabalho na 
constituição humana. 
B) O caráter mediado do psiquismo 
humano. 
C) A natureza histórica do 
desenvolvimento humano. 
D) A primazia do desenvolvimento 
natural sobre o social. 
 
 
33) Vigotski defendeu a necessidade de 
distinguirmos as funções psíquicas 
elementares, comuns a homens e 
animais, das funções psíquicas 
superiores. Sobre as funções psíquicas 
superiores assinale a alternativa 
CORRETA : 
 
A) Desenvolvem - se como produto da 
vida social, e não biológica.  
B) Animais e humanos são capazes de 
focalizar a atenção em um determinado 
estímulo do meio da mesma maneira. 
C) O traço essencial dos processos 
psíquicos superiores é seu caráter 
imediato.  
D) A mediação dos signos é o ponto em 
comum entre as formas inferiores/ 
simples e superiores/complexas de 
conduta. 
 
 
34) De acordo com Vigotski, há uma lei 
geral do desenvolvimento psíquico, 
segundo a qual toda _______________ 
existe antes no plano externo, 
____________, como relação social, 
para então converter - se em “órgão da 
individualidade da criança”, ou seja, 
firmar - se como conquista _________ 
de seu psiquismo.  
 
As palavras que completam a frase são: 
 
A) Função psíquica elementar; 
interpsíquico; interna. 
B) Função psíquica superior; 
interpsíquico; interna. 

C) Função psíquica superior; 
intrapsíquico; interna. 
D) Função psíquica superior; 
interpsíquico; externa. 
 
 
35) Assinale a alternativa que tenha a 
sequencia verdadeiro (V) ou falso (F)  
para as afirmações abaixo: 
 
I - A atividade de jogo de papéis é a 
atividade principal (ou dominante) em 
idade pré-escolar.  
II - A brincadeira surge como solução da 
contradição entre a necessidade da 
criança de conhecer e agir sobre os 
objetos do mundo externo e a 
impossibilidade de efetivamente realizar 
tal empreitada, já que não tem ainda 
condições físicas e psíquicas para tanto.  
III  - A brincadeira caracteriza-se por seu 
caráter produtivo, por estar voltada a 
resultados objetivos. 
IV  - O fundamental no jogo consiste em 
reconstruir e imitar as relações naturais 
do mundo.  
 
A sequência CORRETA  de respostas é: 
 
A) F; F; V; V. 
B) V; F; V; F. 
C) V; V; F; F. 
D) F; V; F; V. 
 
 
36) Martins (2013), em sua obra “O 
desenvolvimento do psiquismo e a 
educação escolar: contribuições à luz da 
psicologia histórico-cultural e da 
pedagogia histórico-crítica” define o 
psiquismo como “imagem do real”. 
Sobre isto é possível afirmar que: 
 
A) A teoria histórico-cultural postula o 
psiquismo humano como unidade 
material e ideal construída filo e 
ontologicamente por meio da atividade, 
isto é, nos modos e meios pelos quais o 
homem se relaciona com a realidade, 
tendo em vista produzir as condições de 
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sua sobrevivência e a de seus 
descendentes.  
B) A imagem subjetiva é uma cópia do 
real, se institui unilateralmente no 
contato imediato com dado objeto, 
produzindo-se na relação entre sujeito e 
objeto.  
C) A consciência é a expressão material

 

do psiquismo, desenvolvendo-se graças à 
complexificação evolutiva do sistema 
nervoso central sob decisiva influência 
do desenvolvimento orgânico. 
D) A teoria histórico-cultural incorpora o 
dualismo entre matéria e ideia, entre 
corpo e mente, utilizando-o como 
princípio ao estudo do desenvolvimento 
cultural do psiquismo humano.  
 
 
37) O conceito de zona de 
desenvolvimento próximo (ou iminente) 
refere-se: 
 
A) ao que já se encontra consolidado no 
desenvolvimento da criança e aos 
desempenhos possíveis ou as 
capacidades que ela costuma apresentar 
quando interage com pessoas mais 
experientes. 
B) às funções psicológicas que estão em 
processo de desenvolvimento. É a 
distância entre aquilo que a criança faz 
sozinha e o que ela é capaz de fazer com 
a intervenção de um adulto.  
C) às dificuldades para aprender, pois 
caracteriza o desenvolvimento mental 
retrospectivamente.  
D) refere-se ao desenvolvimento das 
funções psicológicas da criança que já se 
realizou, ou seja, às capacidades 
intelectuais consolidadas pela criança. 
Nesse nível, estão as tarefas e problemas 
que a criança consegue realizar sozinha, 
sem a ajuda de outras pessoas.  

 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto:  A ARTE DE EDUCAR 
“Educar é mostrar a vida a quem ainda 
não a viu. O educador diz: “Veja!” e, ao 
falar, aponta. O aluno olha na direção 
apontada e vê o que nunca viu. Seu 
mundo se expande. Ele fica mais rico 
interiormente… E ficando mais rico 
interiormente ele pode sentir mais 
alegria – que é a razão pela qual 
vivemos. 
Já li muitos livros sobre Psicologia da 
Educação, Sociologia da Educação, 
Filosofia da Educação… Mas, por mais 
que me esforce, não consigo me lembrar 
de qualquer referência à Educação do 
Olhar. Ou à importância do olhar na 
educação, em qualquer um deles. 
A primeira tarefa da Educação é ensinar 
a ver… É através dos olhos que as 
crianças tomam contato com a beleza e o 
fascínio do mundo… Os olhos têm de 
ser educados para que nossa alegria 
aumente. 
A educação se divide em duas partes: 
Educação das Habilidades e Educação 
das Sensibilidades. 
Sem a Educação das Sensibilidades, 
todas as habilidades são tolas e sem 
sentido. Os conhecimentos nos dão 
meios para viver. A sabedoria nos dá 
razões para viver. 
Quero ensinar às crianças. Elas ainda 
têm olhos encantados. Seus olhos são 
dotados daquela qualidade que, para os 
gregos, era o início do pensamento: a 
capacidade de se assombrar diante do 
banal. 
Para as crianças tudo é espantoso: um 
ovo, uma minhoca, uma concha de 
caramujo, o vôo dos urubus, os pulos dos 
gafanhotos, uma pipa no céu, um pião na 
terra. Coisas que os eruditos não vêem. 
Na escola eu aprendi complicadas 
classificações botânicas, taxonomias, 
nomes latinos – mas esqueci. E nenhum 
professor jamais chamou a minha 
atenção para a beleza de uma árvore… 
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Ou para o curioso das simetrias das 
folhas. Parece que naquele tempo as 
escolas estavam mais preocupadas em 
fazer com que os alunos decorassem 
palavras que com a realidade para a qual 
elas apontam. 
As palavras só tem sentido se nos 
ajudam a ver o mundo melhor. 
Aprendemos palavras para melhorar os 
olhos. Há muitas pessoas de visão 
perfeita que nada veem… O ato de ver 
não é coisa natural. Precisa ser 
aprendido. Quando a gente abre os 
olhos, abrem-se as janelas do corpo e o 
mundo aparece refletido dentro da gente. 
São as crianças que, sem falar, nos 
ensinam as razões para viver. Elas não 
tem saberes a transmitir. No entanto, elas 
sabem o essencial da vida. Quem não 
muda sua maneira adulta de ver e sentir 
e não se torna como criança, jamais será 
sábio.” 
Rubem Alves 
 
Considere o texto para responder as 
questões de nº 38 ao nº 42. 
 
38) No texto “A arte de Educar” o autor 
nos aponta um olhar particular sobre o 
tema Educação. Ao ler o texto é possível 
compreender que tal olhar é remetido 
para: 
 
A) Sensibilidade. 
B) Saudosismo. 
C) Pessimismo. 
D) Otimismo. 
 
 
39) Leia o excerto extraído do texto: “E 
ficando mais rico interiormente ele pode 
sentir mais alegria – que é a razão pela 
qual vivemos.” 
 
O sinal de pontuação utilizado é 
representado pelo sinal (-) é o ponto de 
travessão.  Tal sinal, além de ser 
utilizado em frases diretas para indicar 
diálogos, também é utilizado: 
 

A) Para isolar informação ou acrescentar 
informação acessória. 
B) Para enfatizar palavras ou expressões. 
C) Para substituir os parênteses ou dupla 
vírgula. 
D) Para marcar o fim de um período 
composto. 
 
 
40) Em “A primeira tarefa da Educação 
é ensinar a ver…”  o ponto de 
reticências é utilizado com determinada 
função no texto, descrito na alternativa: 
 
A) Explicar melhor, com mais detalhes. 
B) Supressão de um trecho, interrupção 
ou ideia de continuidade. 
C) Para finalização de um período e 
iniciação de outro. 
D) Utilizado em final de frases para 
indicar pausa. 
 
 
41) Leia o seguinte excerto: “Seus olhos 
são dotados daquela qualidade que, 
para os gregos, era o início do 
pensamento: a capacidade de se 
assombrar diante do banal.” O termo 
em destaque tem significação em: 
 
A) Sem significado. 
B) Sem razão de ser. 
C) Inexistente. 
D) Trivial, comum. 
 
 
42) Leia o fragmento: “Na escola eu 
aprendi complicadas classificações 
botânicas, taxonomias, nomes latinos – 
mas esqueci.” A palavra em destaque 
significa: 
 
A) Teoria do conhecimento em 
Educação. 
B) Teoria da Síndrome de Down. 
C) Teoria da Cultura educacional. 
D) Teoria ou nomenclatura das 
descrições ou classificações científicas. 
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As questões de nº43 e nº44 referem-se a 
compreensão e aplicação das Classes das 
Palavras – Morfologia: 
43) Em “Nenhum professor jamais 
chamou a minha atenção para a beleza 
de uma árvore”, o termo em destaque 
funciona como: 
 
A) Preposição. 
B) Advérbio. 
C) Substantivo. 
D) Artigo. 
 
 
44) “... ou para o curioso das simetrias 
das folhas.” O termo destacado é 
classificado como: 
 
A) Conjunção. 
B) Advérbio. 
C) Pronome. 
D) Preposição. 

 

ATUALIDADES 
 
45) Desde 2017 o Ministério da Saúde 
adota o esquema de dose única da vacina 
de febre amarela para imunização contra 
a doença ao longo da vida. Esta medida 
segue o que já é adotado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
desde 2014. 
A vacina contra febre amarela é medida 
importante para prevenção e controle da 
doença e apresenta eficácia de 95% a 
99%, além de ser reconhecidamente 
eficaz e segura.  
Em razão da progressão dos casos 
clínicos, a partir de 25 de janeiro de 
2018 está ocorrendo a expansão da 
campanha de vacinação para todos os 
municípios paulistas. Nessa 
expansão será aplicada a chamada vacina 
fracionada, quando é utilizado o 
conteúdo de um frasco da vacina padrão 
para imunizar quatro indivíduos.  
Fonte: http://portal.trt15.jus.br/-/febre-
amarela-informacoes-vacinacao-e-
medidas-de-prevencao 

Sobre a chamada vacina fracionada, 
assinale a alternativa CORRETA . 
A) A vacina fracionada confere 
imunidade protetora, porém, o período 
de duração dessa imunidade é 8 anos, 
sendo recomendada uma segunda dose 
após este período. 
B) A vacina fracionada não confere 
imunidade protetora. 
C) A vacina fracionada confere 
imunidade protetora, porém, o período 
de duração dessa imunidade é 4 anos, 
sendo recomendada uma segunda dose 
após esse período. 
D) A vacina fracionada é tão eficaz 
quanto a dose única, pois sua imunidade 
é vitalícia. 
 
 
46) A efetivação da intervenção federal é 
de competência privativa do Presidente 
da República (art. 84º, X), através de de-
creto presidencial de intervenção, ouvi-
dos os dois órgãos superiores de consul-
ta, Conselho da República (art. 90, I), e 
o  Conselho de Defesa Nacional (art.91º, 
§ 1º, II), sem qualquer vinculação do 
Chefe do Executivo nos respectivos pa-
receres. O decreto presidencial deverá 
ser apreciado pelo Congresso Nacional 
que realizará o controle político sobre o 
decreto de intervenção expedido pelo 
Executivo. A apreciação deverá ser feita 
em 24 horas (art. 36º, § 1º – CF). Se não 
estiver em funcionamento, será convoca-
do extraordinariamente, no prazo de 24 
horas (art. 36º, § 2º – CF). 
Fonte: 
https://www.dm.com.br/opiniao/2018/02
/intervencao-federal-no-rio-de-janeiro-e-
as-consequencias-na-seguranca-
publica.html 
 
Sobre as mudanças práticas relacionas à 
intervenção federal no Rio de Janeiro, 
assinale a alternativa CORRETA. 
A) O Exército Brasileiro vai assumir 
parcialmente a segurança pública do 
Estado do Rio de Janeiro, com 
responsabilidade sobre a polícia militar e 
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bombeiros, mas a área de inteligência 
continua sobre a responsabilidade do 
Secretário Estadual de Segurança 
Pública. 
B) O Exército Brasileiro vai assumir 
toda a segurança pública do Estado do 
Rio de Janeiro, com responsabilidade 
sobre as polícias (civil e militar), 
bombeiros e a área de inteligência — 
inclusive com poder de ordenar a prisão 
de seus membros. 
C) Nas delegacias distritais será mantida 
a autoridade distrital dos Delegados de 
Polícia. 
D) O Governador do Rio de Janeiro 
deverá ser afastado de todas as suas 
funções. 
 
47) O governo da __________ declarou 
neste domingo (1º/10/2017) a vitória de 
seu plebiscito separatista com 90,09% 
dos votos favoráveis à independência e 
7,87% contrários o restante votou em 
branco ou nulo. 
Em um dia marcado pela violência 
policial, participaram da consulta 2,2 
milhões de pessoas, cerca de 40% do 
eleitorado de 5,5 milhões. 
O presidente da ______________, 
Carles Puigdemont, disse que a região, 
com algum grau de autonomia, "ganhou 
o direito de ser um Estado 
independente". O governo central 
em Madri, no entanto, considera a 
consulta ilegal e não vai reconhecer o 
resultado. 
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/20
17/10/1923416-com-90-dos-votos-
independencia-vence-plebiscito 
 
Assinale a alternativa que preenche as 
lacunas acima, com o nome CORRETO 
da região da Espanha, onde a maioria da 
população consultada no plebiscito de 
1º/10/2017 optou pela independência. 
 
A) ANDALUZIA. 
B) ESTREMADURA. 
C) CATALUNHA. 
D) VALÊNCIA.4 

48) BRUXELAS, 26 MAR (ANSA) – 
Os Estados Unidos e países da União 
Europeia, incluindo Alemanha, Itália, 
França, Lituânia, Polônia, anunciaram 
nesta segunda-feira (26) a expulsão de 
diplomatas russos de seus territórios.  
A atitude de Trump acontece na 
sequência de uma série de expulsões 
ocorridas em outros países, incluindo 
vizinhos da Rússia. Pelo menos 14 
membros da União Europeia anunciaram 
a redução da presença diplomática da 
Rússia em seus territórios. 
Na última semana, a primeira-ministra 
do Reino Unido, Theresa May, anunciou 
a expulsão de 23 diplomatas russos do 
país. Além disso, ela suspendeu as 
relações bilaterais com o governo do 
presidente Vladimir Putin. “Como 
resultado do que foi decidido no 
conselho da União Européia na semana 
passada, em resposta ao ataque em 
salisbury, hoje, 14 Estados-Membros 
decidiram expulsar diplomatas russos”, 
explicou o presidente do Conselho 
Europeu, Donald Tusk, afirmando que 
nos próximos dias ainda podem ocorrer 
mais expulsões. 
https://istoe.com.br/eua-e-14-paises-da-
ue-expulsam-diplomatas-russos/ 
 
 A medida faz parte de uma resposta: 
 
A) Dos Estados Unidos e dos países da 
União Europeia, contra a decisão russa 
de boicotar o Conselho de Segurança da 
ONU na guerra contra a Síria.  
B) Coordenada, organizada pelo Reino 
Unido, com o intuito de punir a Rússia 
pela anexação da Península da Crimeia. 
C) Da Inglaterra à Russia, por não ter 
reconhecido o BREXIT (saída do Reino 
Unido da União Europeia). 
D) Coordenada à tentativa de assassinato 
de um ex-espião russo que foi agente 
duplo a serviço do Reino Unido. O 
Reino Unido acusa o governo russo de 
estar por trás do ataque. 
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49) Diante da escalada da crise 
na Venezuela, que leva cada vez mais 
venezuelanos, a cruzarem as fronteiras 
rumo ao Brasil, em busca de uma vida 
melhor, o Governo de Michel 
Temer assinou um decreto reconhecendo 
a "situação de vulnerabilidade" em 
______________. O Estado é a principal 
porta de entrada dos imigrantes que 
fogem da crise de abastecimento de 
alimentos, do colapso dos serviços 
públicos e de uma inflação de 700% no 
país vizinho. O presidente ainda editou 
uma medida provisória (MP) que acena 
com ações de assistência emergenciais 
para imigrantes venezuelanos no Estado 
em diversas áreas, como proteção social, 
saúde, educação, alimentação e 
segurança pública. Elas serão 
coordenadas por um comitê federal 
composto por representantes de distintos 
ministérios e conduzidas em parcerias 
entre União, ______________ e 
municípios. 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/1
6/politica/1518736071_492585.html 
 
Assinale a alternativa que apresenta o 
nome do estado brasileiro que preenche 
as lacunas acima.  
 
A) AMAPÁ. 
B) AMAZONAS. 
C) RORAIMA. 
D) ACRE. 

 
 

50) O comitê norueguês fez sua escolha 
este ano entre 318 candidaturas, sendo 
217 individuais e 103 de organizações. O 
ganhador sucede o presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, 
destacado por seus "esforços decididos" 
em levar a paz a seu país após 52 anos 
de conflito armado. 
O Prêmio Nobel da Paz é o único dos 
seis prêmios outorgado e entregue fora 
da Suécia. Isso ocorre por desejo 
expresso de Alfred Nobel, já que, em sua 
época, a Noruega fazia parte do reino 

sueco. Segundo deixou escrito em seu 
testamento, o Nobel da Paz deve 
reconhecer aqueles que contribuam para 
o entendimento entre os povos, ou 
impulsionam convenções de paz.  
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/0
6/internacional/1507271462_313212.ht
ml 
 
O vencedor do prêmio Nobel da Paz de 
2017 foi: 
 
A) A Agência da ONU para os 
refugiados (ACNUR). 
B) O Papa Francisco. 
C) A União para as Liberdades Civis na 
América (ACLU). 
D) A ICAN, Campanha Internacional 
para proibir as armas nucleares. 
 


