ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

263 – SUPERVISOR PEDAGÓGICO
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Língua Portuguesa
10

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Gerais de Caxias
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

O homem vivia tranquilo,
Em paz com a vida e com ele.
Um belo dia, entretanto,
Resolve escrever um artigo
Sobre o Brasil, bem cuidado.
Mas Brasil se escreverá
Com "s" mesmo, ou com “z”?
Ele vai no dicionário:
Dá com "s" e dá com "z".
Telefona à Academia:
"Ninguém sabe não senhor,
Talvez com "s", ou com "z".
Tira dinheiro do bolso,
Numas notas vem escrito
Com "s" a palavra Brasil,
Noutras vem mas é com "z",
O homem vai ao vizinho,
Sujeito modesto e sábio
"Não sei dizer não senhor,
Só sei que meu filho Pedro
Esteve um ano no Hospício
Porque queria saber
Justamente o que você
Quer saber e não consegue."
O homem perde a paciência,
Tira uma faca do bolso,
Boa faca pernambucana.
- Não quero mais me amolar,
Aqui deve estar escrito
"Fabricado no Brasil."
Conforme estiver aqui,
D'agora em diante, afinal,
Mesmo que seja com "s"
(Prefiro que seja com "z")
Escreverei a palavra;
A faca será juiz. O homem olha pra faca,
Meu Deus! era made in Germany.
Segura o homem na faca,
A faca enterrou no corpo
E o filólogo morreu.
MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação
no texto. Marque-a.

07) Com referência aos mecanismos linguísticos
usados no texto, é correto afirmar:

No texto, o poeta
(A) totaliza o tempo através do uso do presente
-passado-futuro.
(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade
que se apresenta contrária às suas expectativas.
(C) Busca o desvendamento de uma verdade de
interesse pessoal.
(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a
verdade absoluta.

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se
transposto para antes do verbo “vivia” altera o
significado da oração.
(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo.
(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação
certa.
(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de
vista formal, dispensa a vírgula antes da
conjunção “mas”.

02) O texto revela

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

A valorização do produto estrangeiro.
Um “eu” distanciado do mundo enfocado.
Um nacionalismo exacerbado.
Uma narrativa que se utiliza do presente
histórico.

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o
que conota em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“tranquilo” (v.1) - distante.
“bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo.
“Hospício” (v.21) - reordenação.
“faca” (v.36) – solução.

04) Na frase “A faca enterrou no corpo” (v.40), a
expressão “a faca” exerce a mesma função
sintática de
(A)
(B)
(C)
(D)

“A faca” (v.36).
“a paciência” (v.25).
“O homem” (v.39.).
“Sobre o Brasil” (v.5).

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce
a mesma função sintática da oração
(A)
(B)
(C)
(D)

“O homem vivia tranquilo.” (v.1).
O homem vai ao vizinho” (v.17).
“Mesmo que seja com “s”’ (v.33).
“que seja com “z”. (v.34).

“explicativa”.
“concessiva”.
“conclusiva”.
“comparativa”.

09) A alternativa em que o emprego do recurso
linguístico que aparece nesse texto está
devidamente explicado é:
(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1),
expressa uma ação concluída no passado.
(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a
função de vocativo.
(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20),
pertence à mesma classe morfológica de “belo”,
(v.3).
(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)
expressa ideia de conclusão.
10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado
verbo-nominal.
(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1).
(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício”
(v.20/21).
(C) “...mas é com “z” (v.16).
(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra
Brasil” (v.14/15).

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das
alternativas apresenta erro, levando-se em
consideração a gramática padrão. Marque-a:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Telefona à Academia” (v.10).
“Prefiro que seja com “z” (v.34).
“A faca será juiz” (v.36).
“Ele vai no dicionário” (v.8).

CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO (263)
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
11) Leia com atenção as proposições abaixo:
PROPOSIÇÃO I
Os métodos educativos da Tendência Liberal
Renovadora Progressiva se dão por meio de
experiências, pesquisas e método de solução de
problemas.
PROPOSIÇÃO II
Segundo a Tendência Liberal Renovadora
Progressiva, na relação professor – aluno, o
professor é auxiliador no desenvolvimento livre da
criança.
Considerando as afirmativas acima e firmados na
abordagem da Tendência Liberal Renovadora
Progressiva, é correto afirmar que:
(A) As proposições I e II são falsas.
(B) As proposições I e II são verdadeiras.
(C) Apenas a proposição I é verdadeira.
(D) Apenas a proposição II é falsa.
12) No âmbito da Gestão Educacional, a avaliação
de desempenho dos professores e dos
trabalhadores da educação constitui um
indicador do seguinte cenário educacional:
(A) Suficiência, estabilidade e avaliação da equipe e
da instituição escolar.
(B) Envolvimento dos pais na aprendizagem.
(C) Participação da comunidade na gestão da
escola.
(D) Comunicação frequente entre corpo docente e
pais.
13) De acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica (2013), é
adequado afirmar que:
(A) O currículo escolar é composto apenas pelos
componentes curriculares e nas áreas de
conhecimento previsto na grade curricular das
seguintes disciplinas: Língua Portuguesa,
Matemática, Geografia, História, Ciências e
Educação Física.
(B) A disciplina de Artes é componente curricular
facultativo aos alunos das séries finais do Ensino
Fundamental.
(C) No contexto do processo educativo, os valores,
atitudes, sensibilidades e orientações de conduta
são veiculados somente pelos conhecimentos
escolares previstos nas séries iniciais e finais do
Ensino Fundamental.

CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO (263)

QUESTÕES DE 11 A 15
(D) As normas de convívio social, festividades,
visitas e excursões, distribuição do tempo e
organização do espaço podem ser computadas
como conhecimentos escolares válidos.
14) Sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Básica (2013), no que diz respeito
ao Ensino Religioso, é possível afirmar que:
(A) Nas escolas públicas do Brasil, o Ensino
Religioso deve ser assegurado tanto nas séries
iniciais quanto nas finais somente com conteúdo
de religiões de tradições religiosas cristãs.
(B) Se um Professor for adepto de alguma religião de
matriz africana, a ele fica proibido o ensino de
saberes e conhecimentos de religiões de
matrizes africanas aos seus alunos.
(C) O Ensino Religioso, de matrícula facultativa ao
aluno, é parte integrante da formação básica do
cidadão e constitui componente curricular dos
horários normais das escolas públicas de Ensino
Fundamental.
(D) Quando ao Ensino Religioso, o proselitismo
religioso só pode ser praticado nas séries iniciais
do Ensino Fundamental.

15) Leia com atenção as proposições abaixo:
PROPOSIÇÃO I
O papel da escola na proposta educativa da
Tendência Liberal Tecnicista consiste na
modelagem do comportamento humano através de
técnicas específicas.
PROPOSIÇÃO II
Na proposta educativa da Tendência Liberal
Tecnicista, os “conteúdos” são informações
ordenadas numa sequência lógica e psicológica
Considerando as afirmativas acima e firmados na
abordagem da Tendência Liberal Tecnicista, é correto
afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

As proposições I e II são falsas.
Apenas a proposição I é verdadeira.
Apenas a proposição II é falsa.
As proposições I e II são verdadeiras.
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CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS
16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas
estrofes dois versos de um poeta e professor
nascido em Caxias no Maranhão. Que versos
são esses?
(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte
/ impávido colosso”
(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A
imagem do Cruzeiro resplandece”
(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em
teu seio mais amores.”
(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao
som do mar e à luz do céu profundo”

QUESTÕES DE 16 A 20
20) No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a
insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo
seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e
Progresso”. Qual o nome desse idealizador e
filósofo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Raimundo Teixeira Mendes.
Joaquim Vespasiano Ramos.
Antônio Gonçalves Dias.
Henrique Maximiano Coelho Neto.

17) Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é
correto afirmar que:
(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes
aldeias dos índios Timbiras e Gamelas.
(B) Está situada na mesorregião do leste
maranhense e na microrregião de Porto Franco.
(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de
05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de
cidade com a denominação de Caxias.
(D) Geograficamente, em relação ao território
nacional, o município de Caxias está localizado
na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte
Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão.
18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou
Caxias com qual título?
(A)
(B)
(C)
(D)

Freguesia das Aldeias Altas.
Arraial das Aldeias Altas.
Vila de Caxias.
A Princesa do Sertão Maranhense.

19) O poder político executivo em Caxias é
representado por qual(is) órgão(s)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Câmara Municipal.
Tribunal de Justiça.
Controlador e Procuradoria Geral.
Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO (263)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) “Os Parâmetros Curriculares Nacionais podem
funcionar como elemento catalisador de ações,
na busca de uma melhoria da qualidade da
educação (...)”. Parecer CNE/CEB n.º 04/98.
Considere, dentre as afirmativas abaixo a que melhor
completa a ideia dos PCNs:
(A) não pretendem resolver todos os problemas que
afetam a qualidade do ensino e da
aprendizagem.
(B) pretendem solucionar todos os desafios que
afetam a escola.
(C) objetivam definir soluções
problemas educacionais.

para

todos

os

(D) pretendem resolver todos os problemas,
incluindo aqueles que afetam a qualidade do
ensino e aprendizagem.
22) Ao elaborar e iniciar a divulgação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o
Ministério da Educação propõe um norteamento
educacional às escolas brasileiras, “a fim de
garantir que, respeitadas as diversidades
culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas
que atravessam uma sociedade múltipla,
estratificada e complexa, a educação possa
atuar, decisivamente, no processo de construção
da cidadania, tendo como meta o ideal de uma
crescente igualdade de direitos entre os
cidadãos, baseado nos princípios democráticos”.
Essa igualdade implica:
(A) o acesso à totalidade dos bens privados, entre os
quais o conjunto dos conhecimentos socialmente
relevantes”.
(B) o acesso parcial aos bens públicos, entre os
quais o conjunto dos conhecimentos construídos
socialmente.
(C) necessariamente o acesso parcial aos bens
públicos, entre os quais o conjunto de todos os
conhecimentos.
(D) necessariamente o acesso à totalidade dos bens
públicos, entre os quais o conjunto dos
conhecimentos socialmente relevantes.

23) Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)
constituem um referencial de qualidade para a
educação. Em relação aos seus princípios e
fundamentos, analise as afirmativas abaixo.
I. Os parâmetros desconsideram a diversidade
regional, cultural e política existente no país,
busca priorizar determinadas regiões carentes.
II. Reconhece a importância da participação
construtiva do aluno e, ao mesmo tempo, da
intervenção do professor para a aprendizagem.
III. A orientação proposta nos PCNs reconhece a
importância da participação construtiva do aluno
e, ao mesmo tempo, a intervenção do professor
para a aprendizagem.
IV. Têm como função subsidiar a elaboração ou a
revisão curricular dos Estados e Municípios,
dialogando com as propostas e experiências já
existentes.
V. Determina uma diretriz obrigatória sem
adaptações, estabelecendo os currículos
estaduais e municipais.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

24) “A prova é um instrumento avaliativo de grande
importância para o processo de ensino e
aprendizagem, os docentes precisam ter a
consciência de que o que irá conduzir a sua
prática é a concepção que têm do que venha a
ser a avaliação da aprendizagem.”
O professor que na sua prática pedagógica tem uma
concepção de avaliação, entendida como aquela que
tem como propósito a modificação e a melhora
contínua do aluno que se avalia, entende que a
finalidade da avaliação é ser um instrumento
educativo que informa e faz uma valoração do
processo de aprendizagem, seguido pelo aluno, com
o objetivo de lhe oportunizar, em todo momento, as
propostas educacionais mais adequadas. Esse
professor apresenta uma concepção de avaliação:
(A)
(B)
(C)
(D)

CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO (263)

I, II e III apenas.
II, III e IV apenas.
III, IV e V apenas.
II, III e V apenas.

Integrativa.
Formativa.
Classificatória.
Tradicionalista.
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25) Segundo a LDB, o professor tem como
incumbência não só ministrar os dias letivos e
horas aulas estabelecidas, mas também
participar de forma integral dos períodos
dedicados ao planejamento. Em relação ao
planejamento, assinale (V) para as afirmativas
verdadeiras ou (F) para as falsas.









) O bom planejamento de ensino é aquele que
melhor adapta-se a realidade sociocultural em
que o aluno está inserido.
) O planejamento é um meio para se programar
as ações docentes, mas é também um momento
de pesquisa e reflexão intimamente ligado à
avaliação.
)
O planejamento escolar é
uma tarefa
burocrática exclusiva do professor.
) O planejamento é um processo de
racionalização, organização e coordenação da
ação docente.
) O planejamento consiste em uma ações
eventuais para a organização dos materiais
didáticos.

A sequência CORRETA é:
(A) V- V- V- V- F.
(B) V- V- V- F- V.
(C) V- V- F- V- F.
(D) F- V- F- V- V.

27) De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, o Conselho Tutelar tem como
atribuição:
(A) Assegurar o ensino fundamental obrigatório e
gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem
acesso na idade própria.
(B) Atender e aconselhar pais ou responsáveis e
conscientizá-los de seu papel e das medidas
impostas em caso de negligência ou abandono
intelectual.
(C) Conhecer o processo pedagógico e participar da
definição das propostas educacionais.
(D) Orientar a organização do tempo e do espaço
nas atividades individuais e coletivas das
crianças e adolescentes.
28) A Educação inclusiva compreende a Educação
especial dentro da escola regular e transforma a
escola em um espaço para todos. Em relação a
educação inclusiva, assinale (V) para as
afirmativas verdadeiras ou (F) para as falsas.






26) Com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
criado em 1990 pela Lei 8.069, resultado de um
grande movimento da sociedade civil organizada
que a partir da Constituição de 1988, crianças e
adolescentes, a partir desses marcos legais,
devem ser tratados como sujeitos de dignidade
humana e de direitos. Tratar crianças e
adolescentes como sujeitos de direitos significa:
(A) Reconhecer que as pessoas não podem ser
responsabilizadas quando rompem com regras
e normas estabelecidas pela sociedade.
(B) Reconhecer e aceitar que são pessoas que não
têm condições de cumprir com as suas
responsabilidades.
(C) Reconhecer que eles são pessoas em formação
de sua personalidade, de sua integridade física e
moral.
(D) Reconhecer que o documento traz somente os
direitos das crianças e dos adolescentes, e não
as suas responsabilidades.

CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO (263)



) Respeita e valoriza todos os alunos.
) É uma escola integrada à sua comunidade.
) Oferece o mesmo currículo para todos, sem
adaptações.
) O acesso é facilitado aos indivíduos portadores
de deficiência.
) É o lugar onde todas as crianças devem
aprender juntas.
) Determina a mesma forma de avaliação para
todos.

A sequência correta de cima para baixo é:
(A)
(B)
(C)
(D)

V- V- F- V- V- F.
V- F- V- V- V- V.
V- V- V- V- V- F.
V- F- F- V- V- V.

29) Os temas transversais expressam as temáticas
relevantes para a formação do aluno, todos os
temas trazem conteúdos que, de acordo com a
proposta de transversalidade, fazem parte do
ensino das diversas áreas. Assinale a alternativa
que apresenta um tema transversal expresso nos
Parâmetros Curriculares Nacionais.
(A)
(B)
(C)
(D)

Educação Financeira.
Pluralidade Cultural.
Empreendorismo.
Sustentabilidade social.
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30) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9394/96, assinale (V) para as
afirmativas verdadeiras ou (F) para as falsas.












) A Educação de Jovens e Adultos é destinada
apenas aos maiores de 18 anos de idade,
moradores da zona rural.
) A finalidade da Educação Infantil é o
desenvolvimento integral da criança de até cinco
anos, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade.
) A Educação Básica, no nível fundamental, será
organizada com a carga horária mínima anual de
oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de
duzentos dias de efetivo trabalho escolar.
) O Ensino Fundamental é obrigatório, com
duração de oito anos, gratuito na escola pública,
iniciando-se aos cinco anos de idade.
) A exibição de filmes de produção nacional
constituirá componente curricular complementar
integrado à proposta pedagógica da escola.
) O estudo da história e cultura afro-brasileira e
indígena e as artes visuais, a dança, a música e
o teatro não constituem um
componente
curricular.

32) A professora Júlia, dos anos iniciais de uma
Escola Municipal, em sua prática educativa,
enfatiza o método da transmissão de conteúdos
e a assimilação passiva. Sua prática é baseada
na estimulação dos sentidos e na observação, na
memorização, na repetição e na exposição
verbal e nos cinco passos: preparação,
recordação, associação, generalização e
aplicação. A prática da professora está baseada
na tendência pedagógica:
(A)
(B)
(C)
(D)

Progressista Crítico-social dos Conteúdos.
Liberal Renovada.
Liberal Tecnicista.
Liberal Tradicional.

33) A tendência Liberal Tecnicista é implementada
inicialmente nos Estados Unidos, o qual acaba
impondo a implementação a todos os países da
América Latina. No Brasil, ela é implementada a
partir do Governo Militar.
Assinale a alternativa que preenche corretamente o
quadro abaixo.
Papel
da
escola

A sequência correta de cima para baixo é:
(A)
(B)
(C)
(D)

V- V- F- V- F- V.
V- V- V- F- V- V.
F- V- V- V- V- V.
F- V- V- F- V- F.

Tendência
Liberal
Tecnicista
Aluno

31) Na construção e implementação do projeto
político pedagógico, não é necessário:
(A) Agrupar as diversas atividades desenvolvidas
pelo aluno e encaminhá-las às autoridades.
(B) Mobilizar a escola e a comunidade para a
construção da proposta.
(C) Considerar o aluno como sujeito de sua própria
aprendizagem.
(D) Observar a diversidade dos alunos, suas origens
culturais, suas necessidades e suas expectativas
educacionais.

CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO (263)

Método de
Ensino

(A) A escola é modeladora do conhecimento, o aluno
é um espectador e o método de ensino é o
método científico.
(B) A escola tem o papel de difundir os conteúdos, o
aluno é participativo e o método de ensino é
experimental.
(C) À escola cabe preparar intelectualmente e
moralmente, o aluno é receptivo e o método de
ensino é a exposição e observação.
(D) A escola tem o papel de transformação social, o
aluno tem uma relação horizontal com o
professor e o método de ensino são os grupos
de discussão.
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34) A tendência pedagógica no qual a avaliação é
mútua, é permanente e recíproca do professor
para o aluno e do aluno para com o professor, em
que os alunos, como os professores, saberão
quais são as suas dificuldades e quais os seus
progressos, é a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Tendência Renovada.
Tendência Liberal.
Tendência Tecnicista.
Tendência Libertadora.

35) “A avaliação do rendimento do aluno tem sido
uma preocupação constante dos professores,
pois faz parte do trabalho docente verificar e
julgar o rendimento dos alunos, avaliando os
resultados do ensino, e o progresso alcançado
por eles e a eficácia do ensino. ”
Assinale
a
alternativa
que
corretamente as lacunas abaixo:

preenche

A avaliação _____________ caracteriza-se por
um processo interpretação-intervenção sobre o
desenvolvimento do ensino-aprendizagem com a
finalidade de garanti-lo, aprimorá-lo, direcioná-lo,
enfim, de dar condições efetivas para que o
ensino e a aprendizagem ocorram com sucesso
e a avaliação _____________é usada para
registrar ou descrever o que foi aprendido no
passado, realizada ao final de um curso, período
letivo
ou
unidade
de
ensino.
A
avaliação__________________ auxilia o aluno a
aprender e a se desenvolver, ou seja, colabora
para a regulação das aprendizagens e do
desenvolvimento no sentido de um projeto
educativo.
(A)
(B)
(C)
(D)

Formativa; somativa; formativa.
Diagnóstica; somativa; somativa.
Classificatória; formativa; interpretativa.
Diagnóstica; somativa; formativa.

CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO (263)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

36) Em relação ao Ensino Fundamental, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
nº9394/96), marque a alternativa incorreta.
(A) A jornada escolar é de pelo menos quatro horas
de trabalho efetivo em sala de aula.
(B) É obrigatório e com duração de nove anos.
(C) É organizado de forma a atender o aluno em
tempo parcial de cinco horas diárias.
(D) É obrigatório, com duração de oito anos, gratuito
na escola pública, iniciando-se aos cinco anos de
idade.
37) Assinale a alternativa INCORRETA em relação
ao supervisor escolar, parceiro político e
pedagógico do professor.
(A) O professor conhece e domina os conteúdos
lógico-sistematizados, o processo de ensinar e
aprender; o supervisor possui um conhecimento
abrangente a respeito das atividades de quem
ensina e das formas de encaminhá-las.
(B) O trabalho do supervisor, centrado na ação do
professor, não pode ser confundido com
assessoria ou consultoria, por ser um trabalho
que requer envolvimento e comprometimento.
(C) O supervisor não é mais aquele sujeito que
possui um “super poder” de assessorar,
acompanhar, controlar e avaliar o trabalho que os
professores realizam nas escolas, mas aquele
que constrói com os professores seu trabalho
diário.
(D) O supervisor escolar tem como objeto da sua
ação no cotidiano escolar planejar e acompanhar
a aplicação de recursos financeiros de infraestrutura e humanos para o bom funcionamento
técnico e administrativo da instituição.
38) “A Supervisão Escolar pode ser exercida de
forma autocrática ou democrática.” Sobre isso
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) A democrática utiliza procedimentos científicos
para o exame das situações surgidas com
relação ao processo ensino- aprendizagem.
(B) A democrática emite ordens e controla o seu
cumprimento. As ordens seguem uma linha mais
legal do que Pedagógica.
(C) A democrática estimula a iniciativa e a
criatividade de todos, para que formas de
atuação didática sejam encontradas.
(D) A autocrática funciona como sendo capaz de
encontrar soluções para todas as dificuldades.
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39) São incumbências outorgadas a Supervisão
Escolar, para que a educação possa alcançar os
fins a que se propõe, EXCETO:
(A) Fazer com que os professores estejam
conscientes do conceito de educação, seus fins
e objetivos.
(B) Incentivar o trabalho cooperativo entre todos os
componentes da escola, com participação,
sempre que possível e viável, da família e da
comunidade em geral.
(C) Cooperar com o corpo docente no desempenho
de suas funções quanto ao planejamento de
ensino e execução dessas funções.
(D) Estimular uma educação tecnicista, na qual os
conteúdos são discutidos em conjunto.
40) “A Supervisão tem como objetivo geral dar
condições para que os objetivos da educação
sejam atingidos.” São objetivos da Supervisão
Escolar, EXCETO:
(A) Determinar o programa e o currículo, a fim de
ajustá-los aos professores.
(B) Incentivar trabalho cooperativo entre todos os
componentes da escola.
(C) Promover atividades de aperfeiçoamento
didático- pedagógico do professor.
(D) Sensibilizar os professores para o respeito às
diferenças individuais de seus alunos.

CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO (263)
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