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PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA GESTORES ESCOLARES – SEMED/SAGA 
PROVA OBJETIVA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Questão 1 ––––––––––––––––––––––––| 
IMIGRANTES, AREIA E POBREZA: CIDADE DA 
OSTENTAÇÃO, DOHA ESCONDE CONTRASTES 
[...] IMPRENSA ESTRANGEIRA DENUNCIOU 
 

Em 2013, uma reportagem do jornal 
britânico “The Guardian” chocou o mundo com 
a denúncia de trabalho escravo no Catar. Segundo 
ela, imigrantes que trabalham nas obras para a Copa 
do Mundo de 2022 passaram meses sem serem 
pagos, trabalhando e vivendo em condições sub-
humanas. Dormir num quarto com até dez pessoas, 
trabalhar até dez horas por dia e de seis a sete dias 
por semana, inclusive nos períodos mais quentes do 
ano, estão entre os abusos. 

De acordo com a Confederação Sindical 
Internacional, por causa das péssimas condições, 
mais de 1.200 trabalhadores morreram no Catar 
desde 2010 (números das embaixadas de Índia e de 
Nepal em Doha). 

- O Catar é um Estado escravocrata. Os 
trabalhadores já saem do país de origem 
contratados e estão desesperados para trabalhar, 
porque são de nações pobres, como Nepal, Índia, 
Filipinas, partes da África. Eles não entendem por 
que ninguém diz a eles o que vão encontrar quando 
chegarem no Catar. Esse desespero não significa que 
o país mais rico do mundo pode tratar os 
trabalhadores como se não fossem humanos. E não 
está sendo dada a devida atenção pelos órgãos 
internacionais - afirmou Sharan Burrow, Secretária-
Geral da Confederação Sindical Internacional, em 
entrevista à imprensa americana. 

Para piorar, há trabalhadores que teriam o 
passaporte confiscado ilegalmente, ficando “presos” 
no país. Só podem sair com a permissão dos 
empregadores. Durante o período em que a 
reportagem ficou na área dos acampamentos, os 
trabalhadores foram simpáticos, mas são proibidos 

de dar entrevista e na rua param de ser respeitosos 
quando a câmera é ligada. 

Trecho de texto extraído de 
https://ge.globo.com/handebol/noticia/2015/01/i
migrantes-areia-e-pobreza-cidade-da-ostentacao-
doha-esconde-contrastes.html 

De acordo o texto lido é possível afirmar que: 

a) O autor faz afirmações sobre o Catar com base 
nas informações que que leu em grupos do 
WhatsApp. 

b) O gênero textual do texto acima é meramente 
narrativo. 

c) O texto não se relaciona com o gênero 
argumentativo pois o autor apenas relata o que 
leu na reportagem do jornal britânico “The 
Guardian”. 

d) É possível inferir que o texto é de gênero 
dissertativo argumentativo pois o autor 
apresenta suas ideias por meio de argumentos, 
opiniões e explicações fundamentadas. 

 
Questão 2 ––––––––––––––––––––––––| 
Assinale a alternativa em que o par de vírgulas no 
fragmento pode ser suprimido, sem gerar 
incorreção gramatical. 
 
a) “Joana Machado, porém, com o apoio...”  
b) “Eu queria criar algo que pudesse tirá-las daquela 
realidade e criar sonhos”, explica Joana, presidente 
do Instituto Sonhe.” 
c) “Recentemente o Instituto ganhou, também, o 
sertão de Pernambuco...”  
d) “Em situações diferentes, mas também com 
vários casos de risco para as crianças, Joana 
percebeu a necessidade...”  

 
 
 
 

http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2013/09/jornal-ingles-denuncia-trabalho-escravo-no-catar-para-copa-de-2022.html
https://ge.globo.com/handebol/noticia/2015/01/imigrantes-areia-e-pobreza-cidade-da-ostentacao-doha-esconde-contrastes.html
https://ge.globo.com/handebol/noticia/2015/01/imigrantes-areia-e-pobreza-cidade-da-ostentacao-doha-esconde-contrastes.html
https://ge.globo.com/handebol/noticia/2015/01/imigrantes-areia-e-pobreza-cidade-da-ostentacao-doha-esconde-contrastes.html
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Questão 3 ––––––––––––––––––––––––| 
Leia a charge a seguir para responder as questões: 

 
 
Lançando mão do humor, a charge em questão 
aborda um grave problema social que tem crescido 
intensamente nos últimos anos: a violência nas 
escolas.  
 
Com base na leitura dessa charge, analise as 
seguintes afirmativas: 
 
I - Expressa acerca da necessidade de a escola 
assumir efetivamente a promoção de uma cultura 
da não-violência. 
II - Problematiza, através da postura demonstrada 
pela mãe do menino, o fato de a violência nas 
escolas estar sendo aceita como algo tolerável. 
III - Traduz-se como um posicionamento crítico 
contra a violência dentro das escolas. 
IV - Retrata um assunto enfrentado apenas por 
algumas escolas em comunidades de maior 
vulnerabilidade social. 
 
Estão CORRETAS apenas as afirmações da 
alternativa: 
 
a) I, II e III. 
b) I e II.  
c) II e III.  
d) II, III e IV. 

  
 

Questão 4 ––––––––––––––––––––––––| 

A Redação Oficial é definida como “a maneira 
pela qual o Poder Público redige comunicações 
oficiais e atos normativos”. Essa “maneira” não 
necessariamente é árida e contrária às 
manifestações contemporâneas de nossa língua.  
 
Entre as alternativas abaixo, EXCETO uma não 
corresponde como certa. 
 

a) A Redação Oficial caracteriza-se pelos seguintes 
atributos: clareza e precisão; objetividade; 
concisão; coesão e coerência; impessoalidade; 
formalidade e padronização; e uso da norma 
padrão. 

b) Qualquer documento oficial no âmbito do poder 
público deve ser elaborado tendo em vista os 
princípios da publicidade, da impessoalidade e 
da eficiência. 

c) Quando a Gestão Escolar precisa fazer uma 
solicitação à SEMED basta enviar uma 
mensagem via aplicativo de WhatsApp, de 
maneira informal, para alguém do setor, que 
seja entendida facilmente, isso já é o suficiente 
para a comunicação do órgão público. 

d) Segundo o Manual de Redação Oficial da 
Presidência (2018), as comunicações oficiais 
devem ser pautadas em atributos e esses 
decorrem da Constituição e pautam que a 
administração pública direta, indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios deverá 
obedecer aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

Questão 5 ––––––––––––––––––––––––| 
Há erro de acentuação gráfica em: 
 
a) A vida é uma bênção. 
b) Flavia e Maria têm uma chácara. 
c) Em nossa escola, uns apóiam os outros. 
d) O piloto tornou-se um grande herói. 
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MATEMÁTICA 

 
Questão 6 ––––––––––––––––––––––––| 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE, atende a 42 milhões de estudantes da 
Educação Básica em todo o Brasil. O valor pago por 
aluno e repassado aos estados e municípios é de 
R$ 0,22 desde 2003.  
 
Observe a tabela abaixo com os valores recebidos 
mensalmente do PNAE em 2022 por São Geraldo do 
Araguaia conforme o número de matrículas de 
2021. 

MODALIDADE DE ENSINO VALOR RECEBIDO POR MÊS 
EM R$ 

CRECHE 9.608,60 

PRÉ-ESCOLA 7.791,00 

ENSINO FUNDAMENTAL 30.744,00 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.261,40 

EDUCAÇÃO INDÍGENA 102,40 

ENSINO MÉDIO  8.359,20 

EJA 1.932,80 

Dados retirados do site 
http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoe
s_result_pc 

 
Levando em consideração os valores da tabela, o 
valor total mensal recebido pelo município é de: 
 
a) R$ 59.799,40  
b) R$ 60.799,00 
c) R$ 61.799,40 
d) R$ 61.800,00   
 
 
 
 
 
 
 

Questão 7 ––––––––––––––––––––––––| 
Se em uma turma é formada por 12 (doze) alunos 
do sexo feminino e 8 (oito) do sexo masculino e a 
professora escolher aleatoriamente um estudante 
para ir ao quadro resolver um exercício, qual a 
probabilidade de ser selecionada uma aluna? 
 
a) 8/20 
b) 12/20 
c) 11/20 
d) 13/20 
 
Questão 8 ––––––––––––––––––––––––| 
No Programa Dinheiro Direto na Escola, as 
Unidades de Ensino que tem mais de 50 alunos, 
recebem  80% dos recursos para custeio e 20% para 
capital.  
 
Considerando que uma escola tenha recebido 
R$ 1.800,00, qual valor seria destinado à compra de 
material permanente (capital).  
 
a) 250. 
b) 500 
c) 180 
d) 360 
 
Questão 9 ––––––––––––––––––––--–––| 
Em um supermercado, João comprou 6 kg de 
batatas e 4 kg de frango. Os preços são R$ 2,30 e 
R$ 4,55, respectivamente. João pagou essa compra 
com uma nota de R$ 50 reais.  
 
O troco que ele recebeu foi de: 
 
 a) R$18,00.  
 b) R$16,50. 
 c) R$15,80.  
 d) R$14,20. 
 
 
 
 
 
 

http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc
http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc
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Questão 10 –––––––––––––––––––––––| 
A EMEF Mundo Mágico não está com sua Unidade 
Executora regularizada e por essa razão não recebe 
os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola 
– PDDE, por mais de dois anos. 
Então a SEMED resolveu designar a Profa. Maria 
Freire para gerir o referido estabelecimento de 
ensino e sanar os problemas de ordem 
administrativa e financeira que já comprometiam o 
funcionamento da unidade escolar. 
 
Antes de organizar e regularizar a Unidade 
Executora, a nova Gestora convidou a comunidade 
escolar para realizarem uma rifa com a finalidade 
de conseguir recursos para a aquisição de uma 
brinquedoteca que custava R$ 850,00 à vista.  
 
Com a realização da rifa, a escola conseguiu a 
quantia de R$ 450,00 e deu como entrada na 
compra da brinquedoteca, se comprometendo a 
pagar a outra parcela de igual valor um mês depois.  
 
Considerando que o valor pago no final foi de 
R$ 900,00, a taxa de juros mensal cobrada pela loja 
nessa operação era: 
 
a) 5,0%. 
b) 5,9%. 
c) 7,5% 
d) 10,0%. 
e) 12,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 

 
Questão 11 –––––––––––––––––––––––| 
A internet é uma rede de computadores 
interligados, que utilizam um conjunto de 
protocolos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a ação de 
enviar dados e / ou arquivos de um computador 
local para um computador ou servidor remoto em 
rede. 
 
a) Upload. 
b) FTP. 
c) E-mail. 
d) Download. 
 
Questão 12 –––––––––––––––––––––––| 
Um e-mail possui basicamente duas partes: o 
cabeçalho e o corpo da mensagem. No cabeçalho 
apresenta, no mínimo, os seguintes campos: 

(1) De: (endereço do remetente). 
(2) Para: (endereço do destinatário). 
(3) Assunto: (campo não obrigatório). 
 
Da relação apresentada: 

a) Existem somente os campos 1 e 2. 
b) Existem somente os campos 1 e 3. 
c) Existem somente os campos 2 e 3. 
d) Existem todos os campos. 

Questão 13 –––––––––––––––––––––––| 
As opções a seguir apresentam contribuições das 
novas tecnologias da informação para a prática 
pedagógica, à exceção de uma. Assinale-a.  

a) Minimizar a interrupção educacional em 
momentos de crise, conflito e desastre. 

b) Expandir a aprendizagem formal, tornando mais 
eficiente o controle de tarefas. 

c) Criar comunidades de estudantes, engajando 
pessoas com interesses vocacionais afins. 

d) Extrapolar a sala de aula e levar a aprendizagem 
para ambientes que maximizam a compreensão. 

QUESTÃO ANULADA 
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Questão 14 –––––––––––––––––––––––| 
A quinta competência da BNCC diz exatamente o 
seguinte: “Compreender, utilizar e criar tecnologias 
digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva. 
 
Quanto ao enunciado sobre a quinta competência 
da BNCC é correto afirmar que: 
 
a) Busca-se nessa competência desenvolver 

habilidades para filtrar a informação 
disponibilizada de forma crítica e ter 
familiaridade com as formas de interação e 
as normas comunicacionais dos meios digitais. 

b) A competência 5 (cinco) busca meramente 
aprender sobre o uso da informática, pois os 
alunos precisam desse conhecimento para 
exercer suas atividades na escola e no mercado 
de trabalho. 

c) Essa competência reconhece o papel 
fundamental da tecnologia e acredita que a falta 
dessa leva os alunos a terem menos contato com 
as redes sociais.  

d) Ter um laboratório de informática é 
fundamental para pôr em prática a competência 
da cultura digital, pois sem equipamentos de 
informática na escola os alunos não têm acesso 
ao mundo digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 15 –––––––––––––––––––––––| 
Analise a imagem na coluna ao lado para resolver a 
questão.  
 
A imagem mostra uma nuvem que se interliga aos 
dados dos equipamentos.  
 

 
 
A respeito da imagem é possível inferir que: 
 
a) A imagem representa o armazenamento em 

nuvem, que é um modelo de computação que 
permite armazenar dados e arquivos na Internet 
por meio de um provedor de computação em 
nuvem que você acessa usando a Internet pública 
ou uma conexão de rede privada. 

b) A imagem representa a conexão de internet ativa 
em todos os equipamentos gerando muita 
informação. 

c) Os dados transmitidos de um equipamento para 
outro ocorre somente por meio de e-mail.  

d) Google Drive é um tipo de serviço de 
comunicação e troca de mensagens 
instantâneas entre usuários. 
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ATUALIDADES 

 
Questão 16 –––––––––––––––––––––––| 
De acordo com a última Nota Técnica do Ministério 
da Saúde do mês de novembro de 2022, os 
números aproximados de casos e de óbitos de 
Covid-19, acumulados no Brasil são de:  
 
a) 35 milhões de casos e 106 mil óbitos. 
b) 35 milhões de casos e 689 mil óbitos. 
c) 200 milhões de casos e 689 mil óbitos. 
d) 35 milhões de casos e 410 mil óbitos. 
 
Questão 17 –––––––––––––––––––––––| 
O Brasil é o país mais letal da década para 
defensores do meio ambiente e concentra 20% dos 
assassinatos desses ativistas nos últimos 10 anos. 
Das 1.733 mortes de ambientalistas registradas no 
planeta no período de 2012 a 2021, 342 ocorreram 
no país. Os dados são da organização 
britânica Global Witness. 
 
Em 5 de junho de 2022 no Brasil, especificamente 
no Vale do Javari, segunda maior terra indígena do 
país, mais um duplo assassinato brutal chamou a 
atenção do mundo. 
 
Trata-se das mortes de: 
 
a) Bruno Pereira e Dorothy Stang. 
b) Chico Mendes e Dom Phillips. 
c) Bruno Pereira e Dom Phillips. 
d) Chico Mendes e Dorothy Stang. 

 
Questão 18 –––––––––––––––––––––––| 
Substituiu o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial. 
O programa em questão é o:  
 
a) Auxílio Brasil. 
b) Auxílio Gás dos Brasileiros. 
c) Bolsa Escola. 
d) Auxílio Caminhoneiro. 
 
 

Questão 19 –––––––––––––––––––––––| 
Relíquia, guardada em Portugal, que veio para o 
Brasil apenas para a comemoração do 
bicentenário da Independência: 
 
a) a espada de D. Pedro I. 
b) a insígnia portuguesa que D. Pedro I usava 
quando proclamou a Independência. 
c) coração de D. Pedro I. 
d) carta de D. Pedro I a D. João VI informando que 
não regressaria a Portugal com a família. 
 
Questão 20 –––––––––––––––––––––––| 
Assinale a alternativa CORRETA contendo o que significa 
criptomoeda: 
 
a) É o objeto metálico, em forma redonda e achatada, 
utilizado para pagar, dar ou receber troco. 
b) Moeda que somente tem valor pelo fato de alguém 
confiar no seu préstimo, como meio de pagamento. 
c) É o caso de coisas preciosas, como: pedras, metais, 
especiarias ou obras de arte. 
d) É um ativo digital criptografado que pode ser usado como 
meio de troca ou reserva de valor. 
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GESTÃO ESCOLAR E LEGISLAÇÃO ESCOLAR 

 
Questão 21 –––––––––––––––––––––––| 
Durante o ano letivo 2022, um casal compareceu a 
uma escola pública de São Geraldo do Araguaia 
para matricular seus dois filhos: um de seis anos e 
outro de nove anos. Apresentaram apenas as 
certidões de nascimento das crianças, dizendo não 
ter documentos de transferência e nem condições 
de buscá-los na cidade onde antes moravam, de 
onde haviam mudado porque sua casa fora 
derrubada pelas enchentes e todos os documentos 
perdidos.  
 
Nessa situação e considerando o que dispõe a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 
direção da escola deve adotar o seguinte 
procedimento:  
 
a) Autorizar a matrícula de ambas as crianças, 
enturmando-as com base na faixa etária, 
independentemente de comprovação de 
escolarização anterior.  
b) Matricular a criança mais nova no 1º ano e 
autorizar a frequência à escola da criança de nove 
anos, cuja matrícula só poderá ser efetivada 
mediante apresentação do documento de 
transferência expedido pela escola de origem.  
c) Matricular a criança mais nova no 1º ano e 
submeter a de nove anos a um teste de validação de 
estudos realizado na própria escola, autorizando a 
sua matrícula na série equivalente ao resultado 
apresentado.  
d) Submeter ambas as crianças a uma avaliação na 
própria escola, autorizando a matrícula na série 
adequada ao desenvolvimento apresentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 22 –––––––––––––––––––––––| 
Durante o ano letivo, o setor responsável pelo 
Censo Educacional no Município de São Geraldo do 
Araguaia sempre disponibiliza as instruções aos 
diretores a respeito das informações que precisam 
ser registradas em tempo oportuno.  
 
As alternativas abaixo fazem afirmações corretas 
sobre o Censo Escolar, com exceção de uma: 

a) O Censo Escolar é o principal instrumento de 
coleta de informações da educação básica e a 
mais importante pesquisa estatística 
educacional brasileira. 

b) O Censo Escolar é uma ferramenta fundamental 
para que os atores educacionais possam 
compreender a situação educacional do país, das 
unidades federativas, dos municípios e do 
Distrito Federal, bem como das escolas e, com 
isso, acompanhar a efetividade das políticas 
públicas. 

c) Aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos 
de ensino público e privado cabe responder ao 
Censo Escolar da Educação Básica, no Sistema 
EDUCACENSO, responsabilizando-se pela 
veracidade das informações declaradas. 

d) Os diretores não precisam acompanhar ou 
prestar informações do censo, pois o secretário 
escolar é o principal responsável por essa 
demanda.  
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Questão 23 –––––––––––––––––––––––| 
Em 2017 o Conselho Nacional de Educação aprovou 
a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 
atendendo o Art. 26 da LDB que afirmava que os 
currículos da Educação Infantil deveriam estar 
contemplados na Base Nacional.  
 
Diante desse contexto, e correto afirmar que a 
BNCC é um documento de caráter: 

a) reflexivo, uma vez que define o conjunto 
normativo orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais como direito das 
crianças, jovens e adultos. 

b) normativo, uma vez que define o conjunto 
normativo orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais como direito das 
crianças, jovens e adultos. 

c) opcional, uma vez que alguns municípios ainda 
têm dificuldade de aplicar a BNCC, defende o 
conjunto normativo orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais como direito das 
crianças, jovens e adultos. 

d) sugestivo, uma vez que defende o conjunto 
normativo orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais como direito das 
crianças, jovens e adultos. 

 

Questão 24 –––––––––––––––––––––––| 

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) afirma 
que o ensino fundamental no contexto da 
educação básica é a etapa mais longa, atendendo 
estudantes entre 6 e 14 anos.  
 
Pode-se afirmar que essa etapa tem quanto 
tempo de duração?  
 
a) Sete anos de duração. 
b) Nove anos de duração.  
c) Oito anos de duração.  
d) Dez anos de duração.  
 
 
 

Questão 25 –––––––––––––––––––––––| 
“A principal possibilidade de construção do Projeto 
Político Pedagógico - PPP, passa pela relativa 
autonomia da escola, de sua capacidade de 
delinear sua própria identidade. Isso significa 
resgatar a escola como espaço público, lugar de 
debate, diálogo, fundado na reflexão coletiva. 
Portanto, é preciso entender que o Projeto Político-
Pedagógico da escola dará indicações necessárias à 
organização do trabalho pedagógico, que inclui o 
trabalho do professor na dinâmica da sala de aula 
[...]”. (Veiga, 2002.)  
 
De acordo com o exposto, pressupõe-se que o PPP, 
em sua construção, deverá considerar, EXCETO:  
 
a) Sistematicidade da organização do trabalho 
didático.  
b) Inclusão das diversidades educacionais centradas 
nos sujeitos. 
c) Ambiguidade em apresentar objetivos e teorias 
educacionais norteadoras que estão na moda.  
d) Expressão da identidade da instituição de ensino 
de acordo com a singularidade de sua comunidade 
escolar. 
 
Questão 26 –––––––––––––––––––––––| 
O Projeto Político Pedagógico - PPP, importante 
instrumento da gestão escolar, deve: 
 
a) ser compreendido como processo de 

organização da escola. 
b) apresentar os valores e as crenças do sistema 

educacional independentemente da 
comunidade local. 

c) projetar o ideal de educação dos professores e 
dos gestores. 

d) ser elaborado pelo sistema de ensino e 
consultado pelos gestores. 
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Questão 27 –––––––––––––––––––––––| 
A existência de um Conselho Escolar na escola 
pública é uma prática relacionada à:  
 
a) gestão participativa. 
b) qualidade do ensino. 
c) isonomia sociocultural. 
d) autonomia dos diretores. 
 
Questão 28 –––––––––––––––––––––––| 

Nas últimas semanas, Sofia de 9 anos, aluna da 
Professora Carla, chegou atrasada para as aulas, 
fisicamente machucada e abatida. Não se 
concentra e não quer falar sobre o assunto com a 
professora. 
 
Considerando a situação hipotética, a quem a 
direção do estabelecimento de ensino deveria 
informar? 
 
a) Polícia Militar.  
b) Conselho Tutelar. 
c) Ministério Público.  
d) Secretaria Municipal de Educação ou congênere. 

 
Questão 29 –––––––––––––––––––––––| 
 
Para muitos autores, o limiar do século XXI, 
associado às transformações ocorridas no mundo 
do trabalho, trouxeram exigências de modificação 
do paradigma de formação humana, introduzindo 
o conceito de gestão e estimulando o envolvimento 
dos profissionais no processo de trabalho nas 
instituições. 
 
Nesse contexto, a gestão educacional tem como 
um de seus princípios básicos: 
 
a) burocratização. 
a) Formalismo.  
b) Hierarquia. 
c) Especialização. 
d) Participação. 

 

Questão 30 –––––––––––––––––––––––| 
“O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou 
em maio de 2021 o texto da Base Nacional Comum 
de Competências do Diretor Escolar. Trata-se de 
um documento, comum em outros países que 
avançaram em sua política de desenvolvimento de 
lideranças, que ajuda as redes a buscarem 
coerência em suas políticas de formação, seleção e 
apoio aos diretores, dando clareza ao que se espera 
deles no exercício da função. 

O documento aprovado no CNE define uma matriz 
de dez competências gerais, que se desdobram em 
17 competências específicas em quatro dimensões: 
político-institucional, pedagógica, administrativo-
financeira, e pessoal e relacional”. 
https://www.institutounibanco.org.br/boletim/ap
rendizagem-em-foco-61/ 
 
Conforme o texto acima, analise as afirmativas 
abaixo e relacione as dimensões as suas respectivas 
competências: 
 
DIMENSÕES  
 
(DPI) DIMENSÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
(DP) DIMENSÃO PEDAGÓGICA 
(DAF) DIMENSÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 
(DPR) DIMENSÃO PESSOAL E RELACIONAL 
 
COMPETÊNCIAS 
 
(   ) Comprometer-se com o seu desenvolvimento 
profissional. 
(   ) Gerir, junto com as instâncias constituídas, os 
recursos financeiros da escola. 
(    ) Coordenar a gestão curricular e os métodos de 
aprendizagem e avaliação. 
( ) Relacionar-se com a administração do 
sistema/rede de ensino. 

a) (DPR), (DAF), (DPI), (DP). 
b) (DPR), (DAF), (DP), (DPI). 
c) (DPI), (DP), (DAF), (DPR). 
d) (DPI), (DP), (DPR), (DAF).  
 

QUESTÃO ANULADA 

https://www.institutounibanco.org.br/boletim/aprendizagem-em-foco-61/
https://www.institutounibanco.org.br/boletim/aprendizagem-em-foco-61/
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Questão 31 –––––––––––––––––––––––| 

De acordo a Resolução Nº 15 de 16 de Outubro de 
2016, que trata sobre as orientações para o apoio 
técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento 
na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola 
– PDDE, é possível inferir que as alternativas abaixo 
estão corretas, com exceção da alternativa: 
 
a) O Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 

consiste na destinação anual, pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, de recursos financeiros, em caráter 
suplementar, as escolas públicas estaduais, 
municipais e distritais de educação básica. 

b) Mesmo as escolas que têm pendências com 
prestação de contas de anos anteriores podem 
receber os recursos do PDDE, pois o recurso é 
destinado aos alunos. 

c) O PDDE se destina incentivar a autogestão 
escolar e o exercício da cidadania com a 
participação da comunidade no controle social. 

d) Os recursos do PDDE e Ações Integradas 
destinam-se à cobertura de despesas de custeio, 
manutenção e pequenos investimentos que 
concorram para a garantia do funcionamento e 
melhoria da infraestrutura física e pedagógica 
dos estabelecimentos de ensino. 

 
Questão 32 –––––––––––––––––––––––| 
Marque a alternativa correta que corresponde ao 
contexto do município de São Geraldo do Araguaia. 
 
a) De acordo os dados do Ideb de 2021, o município 

de São Geraldo do Araguaia tem 30 escolas, 4.000 
alunos e 232 professores. 

b) A nota projetada do IDEB para 2021 foi 4,6 e o 
município alcançou a nota 4,8. 

c) O município ainda não dispõe de currículo 
próprio, pois não tem conselho municipal de 
educação para homologar o referido documento. 

d) De acordo a resolução Nº 03 do CME de São 
Geraldo do Araguaia, a lotação de aluno por 
turma no 4º e 5º ano é de 25 a 30 alunos. 

 

Questão 33 –––––––––––––––––––––––| 
O conselho de classe é um dos mecanismos que 
possibilitam a gestão democrática na escola, a qual 
está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9. 394/96). 
 
São consideradas características do conselho de 
classe, EXCETO:  
 
a) É órgão colegiado de natureza consultiva e 
deliberativa em assuntos didático-pedagógicos 
b) Centralidade da avaliação escolar como foco de 
trabalho do administrativo.  
c) Emissão de pareceres para dirimir dúvidas nos 
âmbitos pedagógico, administrativo e financeiro.  
d) É o momento em que professores, equipe 
pedagógica e direção se reúnem para discutir, 
avaliar as ações educacionais e indicar alternativas 
que busquem garantir a efetivação do processo de 
ensino e aprendizagem dos estudantes. 
 
Questão 34 –––––––––––––––––––––––| 
A respeito das atribuições do gestor escolar é 
possível afirmar que: 

a) Cabe ao diretor identificar necessidades e 
acionar mecanismos, a fim de proporcionar um 
ambiente físico adequado ao pleno 
funcionamento da escola.  

b) Quando sentir necessidades de melhorias para a 
escola o(a) diretor(a) deve, de imediato, falar 
com as autoridades do município, neste caso o 
prefeito ou um vereador que ajude a escola com 
materiais.  

c) Proteger os materiais didáticos e pedagógicos da 
escola em seu domínio pessoal para que não 
haja estrago por alunos. 

d) Um olhar atento às necessidades em suas mais 
variadas dimensões para o bom funcionamento 
da escola com planejamento, organização e 
centralização dos processos de ensino-
aprendizagem.  
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Questão 35 –––––––––––––––––––––––| 
A respeito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE, marque (F) quando a alternativa for 
FALSA e (V) quando a alternativa for VERDADEIRA.  
 
I) São beneficiários do Programa de Alimentação 

Escolar apenas os alunos do ensino infantil e 
ensino fundamental. 

II) A alimentação escolar é um direito garantido 
pela Constituição Federal, como um programa 
suplementar à educação. 

III) O Estado tem a obrigação de prover, promover 
e garantir que os estudantes recebam 
alimentação durante o período em que 
estiverem na escola. 

IV) O cardápio escolar deve ser organizado 
exclusivamente pela gestão da escola, 
respeitando os hábitos alimentares locais e 
culturais. 

A sequência correta das alternativas é 
 
a)  V- V- F- V. 
b) F- V- V- F. 
c) F- V- V- V. 
d) V- V-V- F. 
 
Questão 36 –––––––––––––––––––––––| 
A gestão escolar democrática remete a um molde 
de organização embasada na participação coletiva. 
É através dela que todos os agentes envolvidos na 
comunidade escolar podem participar de maneira 
ativa da vida da escola. Diante desse cenário, 
marque a alternativa incorreta: 

a) Por apresentar características decentralizadas, a 
gestão democrática permite com que a escola se 
torne um local aberto ao diálogo. 

b) A gestão democrática aponta para um espaço 
horizontal onde a tomada de decisões não ocorre 
através de uma hierarquia. 

c) A gestão democrática é imprescindível no âmbito 
da elaboração do PPP. 

d) A gestão democrática aponta para a organização 
dos elementos que influenciam de modo 
exclusivamente direto no trabalho pedagógico. 

Questão 37 –––––––––––––––––––––––| 
A equipe gestora da escola pública tem como uma 
de suas funções o gerenciamento do patrimônio 
escolar, tarefa que requer a tomada de decisões e 
a adoção de providências bem fundamentadas e 
adequadas ao desenvolvimento do projeto 
pedagógico da escola. A gestão dos recursos 
materiais da escola requer conhecimentos, 
competências e habilidades que garantam a sua 
eficiência, cuidando para que os meios estejam 
realmente a serviço das necessidades pedagógicas 
do trabalho escolar. PROGESTÃO. Brasília, 2009. 
  
Em relação ao patrimônio escolar, é possível 
afirmar que é competência do gestor escolar: 
 
a) Cuidar do patrimônio, planejar o uso dos 

espaços e dos recursos, providenciar reparos ou 
reposição de bens materiais, solicitar novos 
equipamentos e mobiliários, adquirir bens, 
contratar serviços e gerir a utilização do material 
de consumo. 

b) Desintegrar a gestão de material e do patrimônio 
da gestão pedagógica da escola. 

c) Gerir o patrimônio escolar significa apenas 
conservar o que se vê, o que o patrimônio 
representa na vida da comunidade escolar e dos 
que a cercam é algo abstrato. 

d) Cabe ao gestor manter a organização do 
patrimônio escolar como sua gestão pessoal, 
tomando as decisões que achar pertinente, pois 
esse é a autoridade maior da escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
                                                       

                          

12 

Questão 38 –––––––––––––––––––––––| 
A matriz de referência de competências do 
diretor(a) escolar traz uma série de recomendações 
acerca do papel do diretor(a) escolar com vistas a 
atender as demandas atuais da escola em todas as 
dimensões de atuação. A respeito deste assunto é 
correto afirmar sobre o papel do diretor: 
 
a) A atuação do diretor escolar concorre 

diretamente para a qualidade do trabalho 
realizado na escola. 

b) O (a) diretor (a) deve constantemente buscar 
saber mais e melhor sobre a educação como um 
todo, sobre gestão e a organização escolar e 
sobre o processo educativo em particular para 
melhor atendimento dos alunos que realmente 
querem estudar. 

c) É função privativa do diretor, coordenar a 
elaboração e execução da proposta pedagógica, 
garantir o cumprimento do plano de trabalho de 
cada docente, articular a escola com as famílias 
e a comunidade.  

d) É pertinente ao coordenador pedagógico apoiar, 
avaliar e possibilitar o desenvolvimento do 
trabalho docente (avaliação e monitoramento 
dos professores, investimento no 
desenvolvimento profissional de professores, 
manutenção de culturas colaborativas de 
trabalho). 

 
Questão 39 –––––––––––––––––––––––| 
De acordo com a estruturas e a organização dos 
sistemas de ensino brasileiro, em conformidade 
com a LDB, assinale a afirmativa INCORRETA.  
 
a) A educação básica se constitui da educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio.  
b) A educação bilíngue de surdos e a educação 

profissional técnica são modalidades de ensino.  
c) A educação escolar é composta pela educação 

básica, ensino superior e educação profissional e 
tecnológica.  

d) A educação especial é uma modalidade de 
educação escolar oferecida, preferencialmente, na 
rede regular de ensino. 

Questão 40 –––––––––––––––––––––––| 
Sobre a LDB e em relação ao currículo na educação 
básica, analise as proposições abaixo e assinale (V) 
para verdadeiro ou (F) para falso. 
 
(   ) No currículo do ensino fundamental, a partir do 
quarto ano, será ofertada a língua inglesa. 
(   ) As artes visuais, a dança, a música e o teatro são 
linguagens que constituirão o componente 
curricular da educação básica. 
(   ) A exibição de filmes de produção internacional 
será obrigatória, por no mínimo 3 (três) aulas 
mensais, como parte do currículo das disciplinas de 
língua inglesa, história e geografia, integradas à 
proposta pedagógica da escola. 
(   ) O ensino de história do Brasil levará em conta 
as contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, especialmente 
das matrizes indígena, africana e europeia. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 
 
a) V - V - F - F. 
b) F - F - V - V. 
c) V - F - F - V. 
d) F - V - F - V. 

 

 


