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C) II e III.

PROFESSOR ( ENSINO FUNDAMENTAL I )
DIDÁTICA E LEGISLAÇÃO

D) II e IV.
31. (CONCURSO CRATO/2021) A prática escolar
consiste na concretização das condições que asseguram a realização do trabalho docente. Tais
condições não se reduzem ao estritamente "pedagógico", já que a escola cumpre funções que lhe
são dadas pela sociedade concreta que, por sua
vez, apresenta-se como constituída por classes sociais com interesses antagônicos (LIBÂNEO, 2014,
19/21).

E) III e V.

32. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com Ilma
Passos A. Veiga (2013), para nortear a organização
do trabalho da escola, a primeira ação fundamental é a construção do Projeto Político-Pedagógico.
Concebido na perspectiva da sociedade, da educação e da escola, ele aponta um rumo, uma direção,
um sentido específico para um compromisso estabelecido coletivamente.

Libâneo (2014) organiza um levantamento das tendências pedagógicas que têm se firmado nas escolas
pela prática dos professores, fornecendo uma breve
explanação dos pressupostos teóricos e metodológicos de cada uma.

A autora também afirma que a concepção do Projeto Político-Pedagógico como organização do trabalho de toda a escola está fundamentada nos princípios que devem nortear a escola democrática, pública e gratuita.

I. A Pedagogia Liberal sustenta a ideia de que a escola
tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papeias sociais, de acordo com as aptidões
coletivas.

Considerando as afirmações do excerto assinale (V)
para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as
FALSAS.

II. A tendência Liberal Renovada acentua, igualmente, o
sentido da cultura como desenvolvimento das aptidões
coletivas. Mas a educação é um processo externo, não
interno; ela parte das necessidades e interesses coletivos necessários para a adaptação ao meio.

( ) Liberdade é um princípio constitucional. Liberdade de
expressão. Liberdade de ação. Liberdade na escola
para aprender, ensinar, pesquisar, avaliar e socializar a
arte e o saber voltados para uma intencionalidade definida coletivamente. O princípio de liberdade está sempre associado à ideia de autonomia. Se pensarmos na
liberdade na escola, devemos pensá-la na relação entre
gestores, professores, funcionários e alunos que assumem a co-responsabilidade na construção do projeto
político-pedagógico e na relação destes com o contexto
social em que a escola está inserida.

III. A tendência liberal tecnicista subordina a educação à
sociedade, tendo como função a preparação de "recursos humanos"(mão-de-obra para indústria).
IV. O papel da escola na Tendência liberal renovada progressivista é o de adequar as necessidades coletivas ao
meio social e, para isso, ela não deve se organizar de
forma a retratar, o quanto possível, a vida.
V. A pedagogia progressista tem-se manifestado em três
tendências: a libertadora, mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire, a libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica; a crítico-social dos
conteúdos que, diferentemente das anteriores, acentua
a primazia dos conteúdos no seu confronto cor as realidades sociais.

( ) Solidariedade é também um princípio constitucional.
Para Heller (1992), solidariedade implica disponibilidade para traduzir o sentimento de apoio e fraternidade
a grupos, movimentos ou outras coletividades.
( ) Pluralismo de ideias é entendido como o respeito ao
outro, às diferentes opiniões, à diversidade do pensar
e agir. Parte da diversidade como algo inevitável e
desejável, pois há diferentes pessoas, grupos e, certamente, diferentes motivações, perspectivas, conhecimentos, posicionamentos e atitudes.

Está correto o que se afirma, apenas, em:
A) I e IV.
B) I e V.
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( ) Igualdade de condições para acesso e permanência na
escola de ensino médio. Saviani afirma, com muita
propriedade, que "só é possível considerar o processo
educativo em seu conjunto sob a condição de se distinguir a democracia como possibilidade no ponto de
partida e democracia como realidade no ponto de chegada"(1982, p.63).

perspectiva de transformar, os contextos através
dos quais a escola atuava de forma discriminatória em relação às classes trabalhadoras mobilizou a
produção de autores das denominadas teorias críticas, como Bordieu, Passeron, Michel Apple, Paulo
Freire, por exemplo, e de correntes de pensamento
como a Nova Sociologia da Educação.

( ) Qualidade, que não pode ser privilégio de minorias
econômicas e sociais. O desafio que se coloca à escola de ensino médio é o de propiciar uma escola de
qualidade para todos, no sentido de garantir o acesso e
permanência dos que nela ingressam.

Com as teorias críticas aprendemos que o currículo é:
A) Um espaço de poder.
B) Um espaço exclusivamente técnico.

( ) Transparência do projeto político-pedagógico da escola de ensino médio, a qual depende da inserção da
comunidade no cotidiano escolar, do envolvimento dos
diferentes segmentos nas discussões e na socialização das informações, o que gera o sentimento de pertença, de confiança e de clareza das intencionalidades
entre os protagonistas: professores, alunos, técnicoadministrativos, pais.

C) Um espaço obrigatoriamente de repetição.
D) Um espaço por excelencia dos saberes clássicos.
E) Um espaço unicamente para os saberes estabelecidos
pelos documentos legais.
34. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com o Art.
4º O dever do Estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia, entre outros,
de:

( ) Participação, que implica criação e ampliação de canais e espaços públicos para o diálogo, a discussão e o
debate a serviço de um projeto político-pedagógico de
qualidade que, assentado no pilar da educação emancipatória, considere os determinantes sociais e as possibilidades concretas da escola. A participação é o
princípio básico da democracia. Ela não pode se resumir ao instante da eleição, do voto, mas exige abertura
para o debate.

I. educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)
aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c)
ensino médio;
II. atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades,
preferencialmente na rede regular de ensino;

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA
A) V - F - V - F - V - V - F.

III. acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e
médio para todos os que não os concluíram na idade
própria;

B) V - V - V - V - V - V - V.
C) V - F - F - F - V - V - V.

IV- oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às
suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se
aos que forem trabalhadores as condições de acesso e
permanência na escola;

D) V - V - F - F - V - V - V.
E) V - F - V - V - V - F - F.

33. (CONCURSO CRATO/2021) No livro Documentos de identidade; uma introdução às teorias do
currículo (1999), Tomaz Tadeu da Silva, afirma que
a partir das teorizações críticas de base marxista, a
questão da desigualdade - tomada como fenômeno
vinculado à injustiça - se estabeleceu nesse campo
de discussão. A preocupação em compreender, na

V. atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares
de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde;
Está correto o que se afirma, apenas, em:
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A) I, II, III e IV.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
ENSINO FUNDAMENTAL I

B) I e V.
C) II, III e V.

36. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com Ilma
Veiga (2018, p. 13):
"Político e pedagógico têm assim uma significação
indissociável. Neste sentido é que se deve considerar o projeto político-pedagógico como um processo
permanente de reflexão e discussão dos problemas
da escola, na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade [...]

D) II, III, IV e V.
E) I, II, III, IV e V.

35. (CONCURSO CRATO/2021) As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são normas obrigatórias
para a Educação Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE). Mesmo depois que o Brasil elaborou a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), as Diretrizes continuam valendo porque os documentos são complementares:
as Diretrizes dão a estrutura; a Base o detalhamento de conteúdos e competências.

VEIGA, Ilma P. da. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In:
VEIGA, Ilma P. da (org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível.
Campinas: Papirus, 2018. p.11-35

A respeito das dimensões política e pedagógica do
projeto, assinale a opção correta.
A) A dimensão política está relacionada à vinculação da
escola aos interesses político-partidário dos governos,
enquanto a dimensão pedagógica refere-se à realização
da finalidade da escola que é a preparação dos alunos
para a vida social e a convivência democrática

https://todospelaeducacao.org.br/noticias/o-que-sao-e-para-que-servem-as-diretrizescurriculares/

Nessa direção, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) afirmam que as bases que dão sustentação
ao projeto nacional de educação responsabilizam
o poder público, a família, a sociedade e a escola
pela garantia a todos os estudantes de um ensino
ministrado com base em princípios, dentre eles:

B) A dimensão política relaciona-se ao compromisso sociopolítico da escola com os interesses reais e coletivos da maioria da população, ao passo que a dimensão
pedagógica diz respeito à formação dos alunos para o
sucesso profissional.

I. igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola;

C) A dimensão pedagógica refere-se à efetivação da intencionalidade da escola que é a formação do cidadão
crítico, criativo, participativo e responsável, enquanto
que a dimensão política trata do compromisso sociopolítico da escola com os interesses reais e coletivos
da maioria da população.

II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a
cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV. valorização do profissional da educação escolar;

D) A dimensão pedagógica compreende unicamente a inclusão dos alunos com necessidades especiais, enquanto que a dimensão política diz respeito às relações
que a escola estabelece com entes governamentais nos
diversos níveis: municipal, estadual e federal.

V. gestão democrática do ensino público, na forma da legislação e normas dos sistemas de ensino;
A) II e V estão incorretas

E) As dimensões político e pedagógica da escola voltamse para a formação de sujeitos inertes, críticos, competentes, apartidários que não se preocupam com as
interferências externas na escola e focam em alcançar
os melhores resultados nos processos avaliativos.

B) V está incorreta
C) I e V estão incorretas
D) V está incorreta
E) Todas estão corretas
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37. (CONCURSO CRATO/2021) A gestão educacional, segundo Sofia Lerche Vieira (2007, p. 63),
refere-se a um amplo espectro de iniciativas desenvolvidas pelas diferentes instâncias de governo, seja
em termos de responsabilidades compartilhadas na
oferta de ensino, ou de outras ações que desenvolvem em suas áreas específicas de atuação."

I. remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e
demais profissionais da educação;
II. auxílio a instituições filantrópicas privadas que realizam atividades de caráter assistencial, desportivo ou
cultural;
III. concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;

VIEIRA, Sofia L. Políticas e gestão da educação básica: revisitando conceitos simples. Revista
Brasileira de Política e Administração da Educação. ANPAE, v. 23, n. 1, 2007.

IV. programas suplementares de alimentação, assistência
médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e
outras formas de assistência social;

Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
I. A gestão educacional depende de circunstâncias políticas e envolve uma permanente negociação e conflito.

V. levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando
precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino.

II. A gestão educacional situa-se na esfera macro, enquanto que a gestão escolar localiza-se na esfera micro.

Considera-se verdadeiro.
A) Apenas os itens I, II, III

III. As atividades de orientação e definição geral que dão
substância às políticas educativas, bem como o planejamento, o acompanhamento e a avaliação da implementação dessas políticas são de competência da gestão educacional.

B) Apenas os itens III, IV e V
C) Apenas os itens II, IV e V
D) Apenas os itens I, II e IV

IV. Na esfera da gestão educacional, situam-se como atores principais: professores, alunos, funcionários da escola, docentes que ocupam cargos diretivos, famílias e
integrantes da área de abrangência geográfica onde se
localiza a escola.

E) Apenas os itens I, III e V

39. (CONCURSO CRATO/2021) A ética pode ser
compreendida como a atitude reflexiva a respeito
da própria conduta. Nesta perspectiva, a ética profissional emergiria da reflexão ética em contextos
específicos de exercício profissional.

A) Todas as afirmativas estão corretas.
B) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.
C) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.

Considerando a dimensão ética como estruturante
do trabalho do professor, podemos afirmar que:

D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
E) Apenas as alternativas I e II estão corretas.

A) A dimensão ética tem uma importância menor se comparado a outras dimensões do processo de trabalho,
como: o domínio dos conteúdos e o planejamento e
a organização do trabalho docente.

38. (CONCURSO CRATO/2021) No Brasil, de acordo
com o artigo 212 da Constituição Federal (CF),
anualmente, compete à União aplicar, no mínimo,
18%, e Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
pelo menos 25%, das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino
(MDE).

B) No exercício profissional do pedagogo, a ética se expressa, por exemplo, na relação com os alunos, uma
vez que o ?objeto? do seu trabalho são sujeitos com
ideias, interesses, medos e vontades particulares.
C) O planejamento da aula, o processo de avaliação e a
seleção dos recursos a serem empregados são atitudes
cotidianas do docente, que não se relacionam com a
dimensão ética do trabalho docente.

Entre as despesas citadas abaixo, quais são compreendidas como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com a CF?
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D) A qualificação para o trabalho, a preparação para
o exercício da cidadania e o desenvolvimento pleno
da personalidade são três intencionalidades educativas
previstas na LDB, mas que não servem como horizontes da práxis educativa do professor.

E) O monitoramento dos processos de avaliação é uma
atividade inerente à gestão escolar e deve ser realizada
apenas ao final de cada ano letivo, a fim de verificar
em que medida a implementação do plano ou projeto
está sendo feita de acordo com o planejado e com as
melhores possibilidades para a realização dos objetivos propostos.

E) A ética profissional é uma competência autônoma, individual que o professor constrói ao longo da vida, no
fazer cotidiano e que, portanto, não compete aos cursos de Pedagogia se debruçarem sobre esta questão.

41. (CONCURSO CRATO/2021) "Planejar é antecipar o futuro no sentido de prever ações a serem
desenvolvidas para se conseguir objetivos determinados. As ações ocorrem sempre em determinado
contexto cujos parâmetros e contornos podem ser
estimados com maior ou menor precisão. Por isso,
o planejamento inicial não consegue dar conta de
prever as condições reais em que se dará a ação,
exigindo, assim, correções sucessivas com a aproximação desta."(RUSSO; 2016, p. 195)

40. (CONCURSO CRATO/2021) A gestão pedagógica
é, de todas as dimensões da gestão escolar, a mais
importante, para a qual todas as demais convergem, posto que se refere mais diretamente ao foco
da escola que é o de promover a formação e a aprendizagem dos alunos.
A respeito das dimensões da gestão escolar, marque
a afirmativa correta.

RUSSO, Miguel Henrique. Planejamento e burocracia na prática escolar: sentidos que assumem na escola pública. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação. ANPAE,
v. 32, n. 1, p. 193-210, 2016.

A) Todas as ações desenvolvidas na escola, intencionalmente ou não, têm um sentido pedagógico, de modo
que a responsabilidade pela gestão pedagógica corresponde apenas ao diretor escolar, a quem compete as
funções de liderança, coordenação, orientação, planejamento, acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico na escola como um todo.

No que se refere ao planejamento no âmbito escolar,
assinale a afirmativa verdadeira:
A) O planejamento escolar é um processo reflexivo em
torno das práticas pedagógicas e do compromisso social da escola pública, de modo que não podemos considerar como um ato político.

B) O foco do trabalho do diretor deve ser a gestão administrativa da escola, isto é, a organização dos registros
escolares, a utilização das instalações e equipamentos;
a preservação do patrimônio escolar; a interação da escola com a comunidade e a captação e aplicação de
recursos didáticos e financeiros.

B) O ponto de partida de qualquer planejamento escolar
é a definição de metas a serem alcançadas, seguido de
uma análise das condições concretas em que a escola
se encontra.
C) Um bom planejamento escolar depende, especialmente, das experiências práticas vivenciadas pelos sujeitos, independente dos conhecimentos teóricos, dos
recursos disponíveis e dos objetivos traçados.

C) Observar e influenciar as regularidades do cotidiano
escolar, como, por exemplo, a conduta de professores,
funcionários e alunos, o modo como respondem a desafios, como interagem entre si, a ocorrência de conflitos e sua natureza, etc., tendo em vista a efetividade
do processo educacional, é uma das competências do
diretor na gestão do cotidiano escolar.

D) A elaboração de uma proposta pedagógica de cada escola é uma decisão que compete à gestão escolar, que
deve decidir se haverá ou não a participação dos profissionais de ensino e da comunidade escolar e tem total autonomia em relação ao sistema de ensino ao qual
está vinculado.

D) A realização de uma gestão democrática se expressa,
acima de tudo, na participação de membros da comunidade escolar nas atividades cotidianas do fazer pedagógico, como, por exemplo: nas festividades de caráter cultural e esportivo; na elaboração e recuperação de
materiais pedagógicos; no reforço e controle da qualidade da merenda escolar e no controle da segurança da
escola.

E) O planejamento no campo educacional envolve diversos níveis, como, por exemplo: o planejamento dos
sistemas e redes de ensino; o planejamento a nível escolar; o planejamento curricular e o planejamento de
ensino do professor.
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42. (CONCURSO CRATO/2021) "A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está
delimitada por uma determinada teoria e por uma
determinada prática pedagógica. Ela não ocorre
num vazio conceitual, mas está dimensionada por
um modelo teórico de sociedade, de homem, de educação e, conseqüentemente, de ensino e de aprendizagem, expresso na teoria e na prática pedagógica."(CALDEIRA, 1997, p. 53)
CALDEIRA, Anna M. S. Avaliação e Processo de Ensino-Aprendizagem. Presença Pedagógica. Belo Horizonte, v. 3, p. 53-61, set./out. 1997.
Fonte: http://grooeland.blogspot.com/2020/04/pandemia-e-educacao-distancia-faz-de.html

No que diz respeito as diferentes concepções sobre
a avaliação da aprendizagem escolar, assinale a opção correta.

Considerando as consequências da pandemia sobre
a educação e o processo de ensino-aprendizagem no
Brasil, assinale a afirmativa verdadeira.
A) A formação inicial e continuada dos professores, bem
como as suas condições de trabalho são questões tão
relevantes, neste período de pandemia, quanto o uso e
o acesso às tecnologias digitais.

A) De acordo com a Pedagogia Tradicional, em sala de
aula, deve-se utilizar a avaliação diagnóstica como instrumento de acompanhamento e orientação da aprendizagem, excluindo-se completamente os exames classificatórios.

B) A redução das atividades econômicas, em virtude da
pandemia, não impactou no financiamento da educação pública no Brasil.

B) O foco da Pedagogia Tecnicista são as mudanças comportamentais que possam ser cientificamente observadas e, consequentemente, quantificadas.

C) O avanço tecnológico das últimas décadas levou ao
surgimento de uma geração que nasceu num mundo
cercado por aparelhos eletrônicos e que se adaptou facilmente ao ensino remoto durante a pandemia.

C) Na perspectiva da chamada "avaliação qualitativa", os
resultados são mais importantes do que o processo de
ensino, pois permite comparar, classificar e hierarquizar o desempenho dos alunos.

D) Devido à pandemia, os estabelecimentos de ensino foram obrigados a se atualizar e adotaram a modalidade
do ensino remoto, mais conhecido como Educação à
Distância (EAD),

D) A avaliação formativa mede o fim de um ciclo da
aprendizagem e visa identificar as principais dificuldades dos alunos, de maneira mais abrangente.

E) A exclusão digital no Brasil é causada exclusivamente,
por fatores socioeconômicos, que impossibilitam o
acesso da população à internet em suas residências.

E) A avaliação somativa preocupa-se com o processo de
apropriação dos saberes pelos alunos e tem como principal função contribuir para uma boa regulação da atividade de ensino.

44. (CONCURSO CRATO/2021) O Art. 31 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,
1996) define que na Educação Infantil a avaliação
far-se-á "mediante acompanhamento e registro do
seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental".

43. (CONCURSO CRATO/2021) O Ministério da
Educação (MEC), no dia 18 de março de 2020, suspendeu as aulas presenciais em todo Brasil, em decorrência da Covid-19, através da Portaria nº 343.

Analise as afirmativas a seguir:
I. Na primeira etapa da educação básica, a avaliação é entendida com base na perspectiva do desenvolvimento
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da criança, tendo como objetivo orientar a prática educativa com as crianças.

E) A gestão democrática é uma exigência do projeto
político-pedagógico da escola, pois como o papel da
escola é formar para a cidadania, logo a própria escola
deve ser um exemplo de instituição democrática.

II. A avaliação na educação infantil pode e deve incorporar práticas avaliativas realizadas nos demais níveis de
ensino, a fim de regular os comportamentos e posturas
das crianças.

46. (CONCURSO CRATO/2021) A respeito do uso das
tecnologias digitais, no contexto da pandemia, no
processo educacional, assinale a opção verdadeira.

III. A observação do cotidiano da sala de aula e a construção de portfólios individuais são alguns instrumentos
avaliativos do processo de ensino-aprendizagem das
crianças de zero a cinco anos.

A) O conceito de educação on-line é um sinônimo de
EAD e é regulamentado no Brasil pela Portaria no
4.059/2004, sendo definida como um complexo de
ações de ensino-aprendizagem mediadas por tecnologias digitais que fortalecem práticas interativas e hipertextuais.

IV. O envolvimento da própria criança no processo avaliativo, manifestando-se sobre suas produções e sobre o
que se avalia dela, não é necessário no âmbito da educação infantil.
A) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras.

B) As tecnologias digitais se revelaram ferramentas indispensáveis no processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia, principalmente como um aporte interativo ou de entretenimento adicional.

B) Apenas as alternativas III e IV são verdadeiras.
C) Apenas as alternativas I e III são verdadeiras.
D) Apenas as alternativas II e IV são verdadeiras.

C) A pandemia favoreceu o uso das tecnologias digitais
no processo educacional, possibilitando a sua inserção
de forma planejada, através da adaptação das aulas presenciais ao formato remoto e considerando a realidade
dos alunos, a faixa etária e a etapa educacional em que
estão inseridos.

E) Apenas as alternativas I e IV são verdadeiras.
45. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre o projeto
político-pedagógico, é correto afirmar:
A) No processo de construção do projeto políticopedagógico, deve-se considerar primeiramente os aspectos micro da escola, pois a realidade macro da sociedade afeta apenas indiretamente a vida escolar e a
comunidade acadêmica não pode transformar a realidade fora da escola.

D) Um das críticas aos processos de ensino mediados pela
tecnologia digital é o fato de estarem pautados pela lógica das mídias de massa, desconsiderando as possibilidades de interação entre os sujeitos para produzir e
compartilhar coletivamente e em rede, informações e
conhecimento.

B) Um dos elementos constitutivos do projeto políticopedagógico refere-se aos conhecimentos que a escola
quer socializar e produzir, de modo que o currículo
deve ser elaborado por técnicos especializados, externos às escolas a fim de uniformizar o conhecimento
para todas as escolas.

E) As ações pedagógicas neste contexto de pandemia demonstraram a importância dos diálogos disciplinares,
que deve impulsionar, assim que retomar as atividades
presenciais, uma reorganização do processo formativo
com o reestabelecimento das fronteiras disciplinares.

C) Uma escola pode e deve implementar o projeto político?pedagógico de uma outra escola, caso esta obtenha resultados favoráveis nos processos avaliativos, e
desde que ambas façam parte do mesmo contexto territorial e social.

47. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre as condições
para a realização de um planejamento educacional
participativo, analise as afirmativas abaixo:

D) O professor tem autonomia para elaboração do seu
plano de aula, portanto, pode optar por não tomar
como referencial o projeto político-pedagógico da escola, isto é, o diagnóstico, as dificuldades e as metas
estabelecidas.

I. O planejamento não deve ser pensado como uma camisa de força, nem ter caráter impositivo. Ao contrário, deve ser objeto de adaptações e alterações quando
for necessário.
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II. O planejamento deve ser pensado como um processo
contínuo, envolvendo não apenas a fase da elaboração,
mas também a implementação e avaliação.

IV. A Educação Especial requer uma revisão nas práticas pedagógicas e deve propor estratégias pedagógicas
significativas que favoreçam ao atendimento do estudante público-alvo da educação especial

III. Um planejamento educacional conduzido por poucas
pessoas é mais eficiente, de modo que é preferível a
um planejamento que envolva todos os funcionários,
os pais e os alunos.

Sobre educação especial é CORRETO afirmar em:
A) III e IV.
B) I e III.

IV. A falta de conhecimentos teóricos e práticos inviabiliza a participação no planejamento educacional de todos os sujeitos pertencentes à comunidade escolar.

C) II e III.
D) I e IV

Em seguida, assinale a opção correta:

E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
B) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.

49. (CONCURSO CRATO/2021) Considerando-se a
educação inclusiva como um movimento que busca
repensar a escola para que se torne um espaço de
diversidades, analise as afirmativas a seguir e marque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas.

C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

( ) escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando
uma educação de qualidade a todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias
de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades.

48. (CONCURSO CRATO/2021) O desenvolvimento
de estudos no campo da educação e dos direitos
humanos vêm modificando os conceitos, a legislação, as práticas educacionais e de gestão, indicando
a necessidade de se promover uma reestruturação
das unidades escolares.

( ) A inclusão é responsabilidade exclusiva do professor
em sua prática docente.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, MEC/SEESP, 2008.

( ) o encaminhamento de crianças a escolas especiais, a
classes especiais ou a sessões especiais dentro da escola em caráter permanente não deveria constituir exceções.

Analise as afirmativas abaixo.
I. A Educação Especial é uma modalidade da educação
escolar oferecida preferencialmente na rede regular de
ensino, e perpassa todos os níveis de ensino, desde a
Educação Infantil ao Ensino Superior.

( ) Na prática da educação inclusiva, é importante que os
alunos com público-alvo da educação especial se sintam partes incluídas da instituição educativa, aceitos e
apoiados pela comunidade escolar.

II. A Educação Especial está diretamente relacionada à
escola especial e neste sentido é uma modalidade substitutiva ao ensino comum que tem como objetivo oferecer alternativas para a aprendizagem do estudante com
deficiência.

( ) A educação inclusiva é o contraponto da integração,
porque prevê a normalização.
A alternativa que indica a sequência correta é
A) V F V F F

III. A Educação Especial é definida como um ensino paralelo ao ensino comum, objetivando facilitar o acesso
do aluno à aprendizagem. Neste sentido, o estudante
público-alvo da educação especial frequenta, necessariamente, a escola comum e a escola de educação especial.

B) F V V V F
C) V V F F V
D) F F V V F
E) V F F V V
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50. (CONCURSO CRATO/2021)

O trecho em questão foi extraído do documento Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, no qual indique que a
educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola, definindo seu público alvo.

Diante desses aspectos, analise as proposições e relacione as colunas, considerando as características
mais adequadas ao processo de inclusão ou de integração.

Analise as proposições e assinale (V) para verdadeira ou (F) para falsa, no que se refere ao públicoalvo da Educação Especial apresentado neste documento.

(1) Inclusão
(2) Integração

( ) Alunos(as) com deficiência.

( ) A noção de base é o princípio de normalização.

( ) Alunos(as) com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.

( ) Exige rupturas nos sistemas e transformações profundas.

( ) Alunos(as) com Dislexia.

( ) Causa uma mudança de perspectiva educacional.

( ) Alunos com necessidades educacionais especiais.

( ) Pede concessões aos sistemas e possibilita transformações superficiais.

( ) Alunos(as) com Altas habilidades/Superdotação.

( ) Forma condicional de inserção em que vai depender do
aluno.

( ) Alunos(as) com Transtornos Globais do Desenvolvimento.

( ) Pressupõe o respeito às diferenças.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
A) 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2

A) V - F - F - F - V - V

B) 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1

B) V - V - F - V - V - F

C) 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1
C) V - F - F - V - F - V
D) 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1
D) V - F - V - V - F - F

E) 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2

E) V - V - F - V - V - V
52. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei n.º 10.639/03
altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96) e pode ser considerada uma

51. (CONCURSO CRATO/2021)
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reivindicação do Movimento Negro e de organismos da sociedade civil, de educadores e intelectuais
comprometidos com a luta antirracista. Pode também ser entendida como uma resposta do Estado
às demandas em prol de uma educação democrática, que considere o direito à diversidade étnicoracial como um dos pilares pedagógicos do País,
especialmente quando se consideram a proporção
significativa de negros na composição da população
brasileira e o discurso social que apela para a riqueza dessa presença.
A partir do trecho citado, assinale a alternativa INCORRETA
A) O caráter da Lei n.º 10.639/03 e suas formas de regulamentação atribuem ao Ministério da Educação (MEC)
a responsabilidade de induzir a implementação de uma
educação para as relações étnico-raciais em parceria
com os sistemas de ensino, para todos os níveis e todas
as modalidades.
B) Uma educação voltada para a produção do conhecimento, assim como para a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos para (e na) diversidade étnico- -racial, significa a compreensão e a
ampliação do direito à diferença como um dos pilares
dos direitos sociais.
C) A educação escolar, como espaço-tempo de formação
humana, socialização e sistematização de conhecimentos, apresenta-se como uma área central para a realização de uma intervenção positiva na superação de preconceitos, estereótipos, discriminação e racismo.
D) A lei encaminha a consideração de que as representações sociais não são, por natureza, excludentes e,
portanto, podem compor o conteúdo didático, como
objeto a ser debatido, para que crianças e adolescentes percebam que as representações não são manifestações dos conflitos sociais e sim conteúdo que devem
ser apreendidos e reproduzidos.

As Leis nos 10.639/03 e 11.645/08, tornam obrigatório, nos estabelecimentos de ensino fundamental
e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História; e Maria, coordenadora
pedagógica de uma escola municipal, quer mobilizar a equipe docente a incluírem a discussão da
temática nos seus planejamentos anuais.
Considerando as Leis mencionadas, analise as
ações pedagógicas que Maria poderia sugerir aos
professores de modo a favorecem a garantia de tais
direitos.
I. Promover atividades de valorização do negro e do índio em ocasiões especiais do ano, principalmente na
Semana da Consciência Negra e no Dia do Índio.
II. Trazer membros das comunidades afrodescendentes e
indígenas para a escola em datas significativas para essas comunidades.
III. Promover atividades que articulem os conteúdos à valorização do negro e do índio e ao desafio a preconceitos nas diversas áreas curriculares, desenvolvendo um
trabalho interdisciplinar.
IV. Incentivar o contato da comunidade escolar com produções culturais e com membros das comunidades
afro-brasileiras e indígenas no decorrer do ano letivo.
São coerentes APENAS os procedimentos
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.

E) Todas as alternativas estão incorretas.

D) II e IV.
E) III e IV.
53. (CONCURSO CRATO/2021)
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54. (CONCURSO CRATO/2021) As teorias de aprendizagem buscam reconhecer a dinâmica envolvida
nos atos de ensinar e aprender, partindo do reconhecimento da evolução cognitiva do homem, e
tentam explicar a relação entre o conhecimento
pré-existente e o novo conhecimento.

mãos, dos olhos, etc., além das sensações ocorre um
aumento gradativo na capacidade do bebê em adquirir
hábitos, coordenar visão e preensão, coordenar esquemas, descobrir novos meios e solucionar alguns pequenos problemas.
( ) No estágio das operações concretas, é caracterizado
como sendo uma fase de transição entre a ação e as
estruturas lógicas mais gerais.

Analise e assinale a alternativa INCORRETA:
A) A base do processo de equilibração está na assimilação
e na acomodação, isto é, promove a reversibilidade do
pensamento, é um processo ativo de autorregulação.
B) A criança, para Wallon, é essencialmente emocional
e gradualmente vai constituindo-se em um ser sóciocognitivo.
C) A teoria de Vygotsky apoia-se na concepção de um sujeito interativo que elabora seus conhecimentos sobre
os objetos, em um processo mediado pelo outro. O
conhecimento tem gênese nas relações sociais, sendo
produzido na intersubjetividade e marcado por condições culturais, sociais e históricas.
D) Vygotsky valoriza o trabalho coletivo, cooperativo,
ao contrário de Piaget, que considera a criança como
construtora de seu conhecimento de forma individual.
E) Ao contrário de Vygotsky, Wallon acredita que o social
é imprescindível. A cultura e a linguagem fornecem ao
pensamento os elementos para evoluir, sofisticar.

55. (CONCURSO CRATO/2021) A capacidade de organizar e estruturar a experiência vivida vem da
própria atividade das estruturas mentais que funcionam seriando, ordenando, classificando, estabelecendo relações, Piaget considera que cada fase
do desenvolvimento prepara a fase seguinte de tal
forma que as aquisições ocorridas em uma fase ou
período constituem pré-condição para a seguinte.
Em relação à teoria de Piaget, analise as afirmativas a seguir e assinale V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas.
( ) O pensamento da criança, no período pré-operatório, é
intuitivo e, sendo ela ainda pré-lógica, suas respostas
são apoiadas basicamente na percepção.
( ) No estágio sensório-motor, caracteriza-se pelas sensações e pelas atividades motoras que têm suas raízes na
hereditariedade. Com a sucção, os movimentos das

( ) No estágio das operações formais, ocorre o desenvolvimento das operações de raciocínio abstrato, a criança
se liberta inteiramente do objeto, inclusive o representado, operando agora com a forma (em contraposição
a conteúdo).
A alternativa que indica a sequência correta é a
A) V F F V
B) V V F F
C) V V F V
D) F V F F
E) V V V V

56. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com o
documento da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) analise as afirmativas como verdadeira (V)
ou falsa (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA
( ) A BNCC é um documento de caráter consultivo que
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação
Básica.
( ) Aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como
a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996).
( ) Deve ser referência nacional para a formulação dos
currículos dos sistemas e das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas não
precisa ser considerado nas propostas pedagógicas das
instituições escolares.
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( ) As aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

IV. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar exclusivamente o processo de aprendizagem.
São coerentes APENAS os procedimentos
A) I e II.

A alternativa que indica a sequência correta é a

B) I e III.

A) V F F V

C) II e III.

B) V V F F

D) II e IV.

C) V V F V

E) II e IV.

D) F V F V
58. (CONCURSO CRATO/2021) A BNCC está estruturada de modo a explicitar as competências que
devem ser desenvolvidas ao longo de toda a Educação Básica e em cada etapa da escolaridade, como
expressão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes. Assim, os diferentes campos que compõem a Ciências reúnem
um conjunto de ideias fundamentais e propõe três
unidades temáticas, correlacionadas, que orientam
a formulação de habilidades a serem desenvolvidas
ao longo do Ensino Fundamental.

E) F V V F

57. (CONCURSO CRATO/2021)

Sobre essas unidades temáticas, julgue como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmações
abaixo e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
Diante desse quadro, as decisões curriculares e
didático-pedagógicas das Secretarias de Educação,
o planejamento do trabalho anual das instituições
escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de
superação dessas desigualdades e para isso devem:
I. Planejar com um claro foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são
diferentes.
II. Incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas
a abordagem de temas contemporâneos, que não afetam a vida humana em escala local, regional e global,
preferencialmente de forma transversal e integradora.
III. Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los,
representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los
significativos, com base na realidade do lugar e do
tempo nos quais as aprendizagens estão situadas.

( ) A unidade temática Matéria e energia contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos
de energia utilizados na vida em geral, na perspectiva
de construir conhecimento sobre a natureza da matéria
e os diferentes usos da energia.
( ) A unidade temática Vida e evolução propõe o estudo
de questões relacionadas aos seres vivos (excluindo-se
os seres humanos), suas características e necessidades,
e a vida como fenômeno natural e social, os elementos
essenciais à sua manutenção e à compreensão dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas
de vida no planeta.
( ) A unidade temática Terra e Universo visa a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes - suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças que atuam entre eles.
A alternativa que indica a sequência correta é a
A) V, F, F
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B) V, V, F
C) F, V, F
D) V, F, V
E) V, V, V
59. (CONCURSO CRATO/2021) Maria é professora
de uma turma de 1° ano e acredita que as aulas que
realiza acontecem tendo como referência a perspectiva do letramento. A coordenadora pedagógica
percebeu que durante uma das aulas a professora
Maria, apresentou para os alunos a letra B e escreveu no quadro a frase "A bola bate no bule". Solicitou que os estudantes copiassem a frase no caderno
e leu-a com eles. Em seguida, eles pintaram todas as
letras B que apareciam na frase. Treinou com eles
o som da letra e construiu a família silábica ba - be
- bi - bo - bu. Para atividade de casa pediu para que
os alunos treinassem o som da letra B decorassem a
família silábica, pois na próxima aula aprenderão o
som do C.
Na perspectiva da alfabetização e letramento é
CORRETO afirmar que a professora Maria
A) Agiu corretamente, pois os estudantes precisam adquirir a técnica da escrita para posteriormente ela trabalhar o letramento.
B) Cometeu um equívoco, pois ela deveria treinar por
mais duas aulas o som do B antes de introduzir o som
do C.

Criado por Quino
Sobre alfabetização e letramento, julgue como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmações
abaixo e, em seguida, assinale a opção CORRETA
I. Quando uma criança é alfabetizada, isto é, aprende a
ler e a escrever, é automaticamente letrada.
II. A alfabetização é apenas um processo baseado em perceber e memorizar para aprender a ler e escrever. O
aluno precisa construir um conhecimento de natureza
conceitual.
III. Letramento entendido como a aquisição do sistema
convencional de escrita distingue-se de alfabetização
entendida como o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais.

C) Agiu corretamente, pois o som do B é simples de ser
compreendido e em apenas uma aula eles conseguem
aprender.

IV. O letramento surge a partir das novas relações estabelecidas com as práticas de leitura e escrita na sociedade, ao passo que não basta apenas saber ler e
escrever, mas que funções a leitura e a escrita assumem em decorrência das novas exigências impostas
pela cultura letrada.

D) Cometeu um equívoco, pois durante aula ela desconsidera os diversos usos sociais da leitura e da escrita.

A alternativa que indica a sequência correta é a

E) As letras A e C estão corretas.

A) V F F V
B) V V F F

60. (CONCURSO CRATO/2021)

C) F V F F
D) V V V F
E) F F F V
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