
  

 
   

Caderno de Provas 

COM 20 – NS  COORDENADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO 

Edital Nº. 001/2022 – Maxaranguape/RN  Data: ____/____/____ 
   

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

 Escreva a data, a sua assinatura e o seu número de inscrição no espaço indicado nesta capa. 

 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de 
Provas e preencher as Folhas de Respostas. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal. 

 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova. 

 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de 
Didática e 15 (quinze) questões de Conhecimentos específicos. 

 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao 
Fiscal. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na 
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir: 

 
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais. 

 O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir: 
 
 
 Disciplina Número de questões Pontos 

Língua Portuguesa  10 questões 30 pontos  

Didática 05 questões 10 pontos 

Conhecimentos específicos  15questões 60 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 pontos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

ASSINATURA DO CANDIDATO:  NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
 

_________________________ 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
As questões de 1 a 10 referem ao texto a seguir. 

 
TEXTO 
 

Quem tem medo da liberdade de expressão? 

Alexandre Cruz 
 

Com o advento das redes sociais, debates sobre os limites da liberdade de expressão têm ganhado 
força na sociedade brasileira e, com a proximidade das eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
entrou no baile. Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a 
grupos sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem ser 
previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

O Youtube, por exemplo, já filtra palavras que não podem ser ditas, podendo gerar a desmonetização 
de um vídeo ou, no limite, a sua exclusão da plataforma. O resultado, no final, é o surgimento de uma 
variedade de neologismos cifrados utilizados por youtubers para substituir as palavras indesejadas. 

A perspectiva na qual palavras, ideias e opiniões devem ser censuradas pelo seu dano presumido 
não é nova. Além de ser utilizada levianamente por grupos para cercear opiniões divergentes sem ter o 
trabalho de argumentar, tende a focar mais nos possíveis prejuízos do que nos benefícios de uma 
amplíssima liberdade de expressão para a sociedade em geral. 

Entre a independência dos Estados Unidos e o fim da 1ª Guerra Mundial, por exemplo, diversos casos 
contestando os limites da liberdade de expressão e de imprensa tiveram curso em tribunais estaduais e na 
Suprema Corte daquele país. Neste período, como aponta o historiador Michael Curtis, prevaleceu no 
judiciário norte-americano a chamada "Doutrina da Tendência Ruim", onde opiniões consideradas com 
potencial para causar eventuais danos sociais deveriam ser suprimidas. 

Na esteira dessa doutrina, obras que criticavam a escravidão, por exemplo, foram censuradas em 
diversas cortes de estados escravagistas sob o argumento de causar danos ao direito de propriedade. Coube 
a jornalistas, advogados, intelectuais e ativistas contestar essa doutrina e muitas vezes promover a circulação 
de obras abolicionistas ilegalmente. Ou seja, enquanto setores do judiciário norte-americano impunham uma 
visão restritiva e racista da liberdade de expressão, coube à sociedade civil ampliar os seus limites na prática.  

Ecos de uma concepção de liberdade de expressão mais ampla, de raiz popular, chegariam à 
Suprema Corte dos Estados Unidos apenas na década de 1920. Anos antes, Benjamin Gitlow, membro do 
Partido Socialista, foi processado pelo estado de Nova Iorque pelo crime de anarquia após ter publicado no 
periódico "The Revolutionary Age" o texto "The Left Wing Manifesto". Embora sua defesa tenha alegado que 
o artigo se tratava de uma análise histórica, não de uma incitação revolucionária, Gitlow foi considerado 
culpado pela corte estadual, tendo sua condenação confirmada pela maioria da Suprema Corte em 1925. 

Porém, durante o julgamento, foi possível vislumbrar a penetração de uma concepção mais ampla da 
liberdade de expressão entre juízes da corte. Em um histórico voto dissidente, o juiz Oliver Wendell Holmes 
Jr. registraria que: "toda ideia é um incitamento. Ela se oferece para a crença e, se acreditada, é praticada a 
menos que outra crença a supere, ou a falta de empenho sufoque o movimento em seu nascimento. A única 
diferença entre a expressão de uma opinião e uma incitação, no sentido mais restrito, é o entusiasmo do 
orador pelo resultado". 

No Brasil, também a liberdade de expressão e de imprensa foram uma conquista da sociedade civil 
após décadas de censura ao longo do século 20, não uma concessão da burocracia estatal. Historicamente, 
a ampla liberdade de expressão sempre foi um instrumento popular para fustigar o poder estabelecido em 
prol de mudanças sociais. Não podemos deixar que contextos políticos nublados nos façam esquecer disso. 
Os benefícios de uma ampla liberdade de expressão e de imprensa são maiores do que os malefícios de sua 
utilização para o cometimento de crimes (que devem ser punidos através do devido processo legal). 

Aceitar a premissa de que uma ideia ou opinião deva ser censurada, talvez até por algoritmos, antes 
de alcançar o espaço público devido ao seu possível dano social ou eleitoral, sem crime determinado e 
comprovado, é lançar um bumerangue autoritário que mais cedo ou mais tarde voltará. 

 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em: 14 set. 2022. 

 
 
 
 
 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/liberdade-de-expressao-nao-tem-limites-mas-seu-conceito-tem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes/2022/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/tse/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/tse/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/youtube/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/08/veto-a-palavra-genocida-pode-truncar-debate-politico-dizem-especialistas.shtml
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01. É objetivo principal do texto 
 

A) alertar sobre os malefícios do uso irrestrito da liberdade de expressão. 

B) comparar o uso da liberdade de expressão nos Estados Unidos e no Brasil. 

C) criticar o mau uso da liberdade de expressão nas redes sociais. 

D) defender a importância do uso da liberdade de expressão. 
 

02. A organização textual revela a dominância da sequência 
 

A) argumentativa, caracterizada pela contestação de uma afirmação preexistente, que é confrontada 
com uma nova afirmação a ser sustentada por fatos, visando à conclusão. 

B) argumentativa, caracterizada pela existência de uma situação inicial, seguida de situações 
complicadoras que, após serem resolvidas, geram uma situação final. 

C) narrativa, caracterizada pela contestação de uma afirmação preexistente, que é confrontada com uma 
nova afirmação a ser sustentada por fatos, visando à conclusão. 

D) narrativa, caracterizada pela existência de uma situação inicial, seguida de situações complicadoras 
que, após serem resolvidas, geram uma situação final. 

 

 
03. O elemento coesivo que inter-relaciona, por conexão, os parágrafos 6 e 7 sinaliza 

 

A) conclusão e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por entretanto. 

B) conclusão e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por portanto. 

C) oposição e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por entretanto. 

D) oposição e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por portanto.  

 

 
04. No parágrafo 7, há citação 

 

A) direta que se coaduna com o pensamento do autor e é caracterizada pela transcrição das palavras 
da fonte citada. 

B) direta que se contrapõe ao pensamento do autor e é caracterizada pela transcrição das palavras da 
fonte citada. 

C) indireta que se coaduna com o pensamento do autor e é caracterizada pela paráfrase do pensamento 
da fonte citada. 

D) indireta que se contrapõe ao pensamento do autor e é caracterizada pela paráfrase do pensamento 
da fonte citada. 
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05. Considere o período a seguir. 
 

Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 

sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente o apoio à 

formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem ser 

previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

 

Outra pontuação possível para esse período, em concordância com as orientações sintático-semânticas 
da língua portuguesa e preservando-se o sentido da informação, está representada em: 

 

A) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se, perigosamente, o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem 
ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

B) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões, que 
devem ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

C) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente, o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões, que 
devem ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

D) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se, perigosamente o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem 
ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

 
06. Considere o trecho a seguir.  
 

Ou seja, enquanto setores do judiciário norte-americano impunham uma visão restritiva e racista da 

liberdade de expressão, coube à sociedade civil ampliar os seus limites na prática.  

 

Sobre as palavras em destaque, é correto afirmar que 
 

A) a primeira é uma conjunção que interliga períodos; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
perfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito imperfeito. 

B) a primeira é uma conjunção que interliga orações; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
imperfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito perfeito. 

C) a primeira é uma preposição que interliga períodos; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
perfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito imperfeito. 

D) a primeira é uma preposição que interliga orações; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
imperfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito perfeito. 
 

 

 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
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07. Considere o trecho a seguir. 
 

Com o advento das redes sociais, debates sobre os limites da liberdade de expressão têm ganhado 

força na sociedade brasileira [...] 

 

A forma verbal em destaque é assim grafada porque está 
 

A) no singular e concorda com “o advento das redes sociais”. 

B) no singular e concorda com “liberdade de expressão”.  

C) no plural e concorda com “debates”. 

D) no plural e concorda com “os limites da liberdade de expressão”. 

 
08. Considere o trecho a seguir. 
 

Historicamente, a ampla liberdade de expressão sempre foi um instrumento popular para fustigar o 

poder estabelecido em prol de mudanças sociais. 

 

A palavra em destaque mantém relação de 
 

A) hiponímia com a palavra “afagar”. 

B) hiponímia com a palavra “provocar”. 

C) sinonímia com a palavra “afagar”. 

D) sinonímia com a palavra “provocar”. 

 
09. O gênero discursivo que apresenta propósito comunicativo e estrutura que se aproximam do texto em 

foco é 
 

A) a crônica descritiva. 

B) a notícia. 

C) o artigo científico. 

D) o artigo de opinião. 

 
10. Considere os trechos a seguir. 

 
A 

[...] aumenta-se perigosamente o apoio à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital [...] 

B 

[...] coube à sociedade civil ampliar os seus limites na prática. 

 
Sobre os segmentos em destaque, é correto afirmar: 
 

A) ambos ilustram casos de regência nominal. 

B) ambos ilustram casos de regência verbal. 

C) em A ilustra-se um caso de regência nominal e, em B, um caso de regência verbal. 

D) em A ilustra-se um caso de regência verbal e, em B, um caso de regência nominal. 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/liberdade-de-expressao-nao-tem-limites-mas-seu-conceito-tem.shtml
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – DIDÁTICA 

 
11. Sobre a teoria da aprendizagem e do desenvolvimento infantil, destacam-se, principalmente, as 

abordagens cognitivas do construtivismo e do sociointeracionismo.  Considerando os estudos de Jean 
Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon, respectivamente, é correto afirmar:  
 

A) para Piaget, a natureza da aprendizagem ocorre à luz da epistemologia genética e a construção do 
conhecimento se dá por meio de estruturas mentais e cognitivas, organizadas nos estágios de 
desenvolvimento da inteligência. Para Vygotsky, o desenvolvimento humano compreende um 
processo dialético, periódico, com irregularidade no desenvolvimento das diferentes funções mentais, 
destacando-se a teoria do desenvolvimento dos processos mentais superiores. Para Wallon, a 
genética é organicamente social. A teoria do desenvolvimento cognitivo é centrada na psicogênese 
da pessoa completa.  

B) para Piaget, a natureza da aprendizagem ocorre à luz da epistemologia social e a construção do 
conhecimento se dá por meio de etapas definidas, organizadas nos estágios de desenvolvimento da 
inteligência. Para Vygotsky, o desenvolvimento humano compreende um processo biológico e regular 
no desenvolvimento das diferentes funções mentais, destacando-se a teoria do desenvolvimento dos 
processos mentais superiores. Para Wallon, a genética é definida organicamente. A teoria do 
desenvolvimento cognitivo é centrada no desenvolvimento biológico.  

C) para Piaget, a natureza da aprendizagem ocorre à luz das relações sociais e a construção do 
conhecimento se dá por meio de características psicológicas, organizadas nos estágios de 
desenvolvimento da inteligência. Para Vygotsky, o desenvolvimento humano compreende um 
processo dialético, definido pela genética, com regularidade no desenvolvimento das diferentes 
funções mentais e biológicas, destacando-se a teoria do desenvolvimento dos processos mentais 
inferiores. Para Wallon, a genética é organicamente social e biológica. A teoria do desenvolvimento 
cognitivo é centrada nas relações sociais apresentadas.  

D) para Piaget, a natureza da aprendizagem ocorre à luz da epistemologia genética e a construção do 
conhecimento se dá por meio de estruturas biológicas predeterminadas no processo do 
desenvolvimento humano. Para Vygotsky, o desenvolvimento humano compreende um processo 
linear e biológico, com regularidade no desenvolvimento das diferentes funções mentais, destacando-
se a teoria do desenvolvimento dos processos mentais superiores. Para Wallon, a genética é 
organicamente definida pela estrutura biológica. A teoria do desenvolvimento cognitivo é centrada na 
psicogênese da pessoa completa. 

 
12. O planejamento educacional e de ensino é fundamental para estruturar o trabalho pedagógico. Sobre 

essa assertiva, é correto afirmar: 
 

A) os elementos constitutivos do planejamento escolar estão implicados social e politicamente.  É um 
processo da coletividade e da coordenação da gestão escolar, articulada ao trabalho discente, 
determinado pelo ambiente educativo e e pela problemática do contexto social. Dessa maneira, o 
planejamento é uma atividade de reflexão, estruturando didaticamente o fazer pedagógico docente.  

B) os elementos constitutivos do planejamento escolar estão implicados social e politicamente.  É um 
processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulada ao trabalho 
pedagógico e à problemática do contexto social. Dessa maneira, o planejamento é uma atividade de 
reflexão, estruturando didaticamente o fazer pedagógico docente.  

C) Os elementos constitutivos do planejamento escolar estão implicados social e politicamente.  É um 
processo de racionalização, organizado pelos docentes para coordenar a ação discente, articulada 
ao trabalho pedagógico e à problemática do contexto social. Dessa maneira, o planejamento é uma 
atividade de reflexão, estruturando didaticamente o fazer pedagógico docente. 

D) Os elementos constitutivos do planejamento escolar estão dissociados das influências sociais e 
políticas. É um processo de racionalização, organização e coordenação da ação discente, articulada 
ao trabalho pedagógico e à problemática do contexto social. Dessa maneira, o planejamento é uma 
atividade de reflexão, estruturando didaticamente o fazer pedagógico docente.  
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13. Sobre as Diretrizes para a Educação Básica no Brasil, o Ministério da Educação, por meio da Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 16 de agosto de 2021, que dispõe sobre Diretrizes Operacionais para implementação 
do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) como instrumento de gestão pública para a melhoria 
da qualidade social da educação, define, em seu Art. 1º: 

 

A) A presente Resolução complementa as disposições da Resolução CNE/CEB nº 1, de 23 de janeiro 
de 2012, visando estabelecer diretrizes operacionais para orientar a implementação de Arranjo de 
Desenvolvimento da Educação (ADE) como instrumento de gestão privada para a melhoria da 
qualidade social da educação. § 1º O ADE é uma forma de colaboração instituída entre estados da 
região Norte, articulados horizontalmente, visando a assegurar o direito à educação de qualidade e 
ao seu desenvolvimento territorial e geopolítico.  

B) A presente Resolução complementa as disposições da Resolução CNE/CEB nº 1, de 23 de janeiro 
de 2012, visando estabelecer diretrizes operacionais para orientar a implementação de Arranjo de 
Desenvolvimento da Educação (ADE) como instrumento de gestão privada para a melhoria da 
qualidade social da educação. § 1º O ADE é uma forma de colaboração instituída entre estados da 
região Nordeste, em articulação horizontal, visando a assegurar o direito à educação de qualidade e 
ao seu desenvolvimento territorial e geopolítico.  

C) A presente Resolução complementa as disposições da Resolução CNE/CEB nº 1, de 23 de janeiro 
de 2012, visando estabelecer diretrizes operacionais para orientar a implementação de Arranjo de 
Desenvolvimento da Educação (ADE) como instrumento de gestão pública para a melhoria da 
qualidade social da educação e da saúde. § 1º O ADE é uma forma de colaboração instituída entre 
municípios, em articulação horizontal, visando a assegurar o direito à educação de qualidade e à 
saúde pública no desenvolvimento territorial e geopolítico.  

D) A presente Resolução complementa as disposições da Resolução CNE/CEB nº 1, de 23 de janeiro 
de 2012, visando estabelecer diretrizes operacionais para orientar a implementação de Arranjo de 
Desenvolvimento da Educação (ADE) como instrumento de gestão pública para a melhoria da 
qualidade social da educação. § 1º O ADE é uma forma de colaboração instituída entre municípios, 
em articulação horizontal, visando a assegurar o direito à educação de qualidade e ao seu 
desenvolvimento territorial e geopolítico.  

 
 

14. A metodologia do ensino e aprendizagem é fundamental no planejamento e no desenvolvimento do 
trabalho didático-pedagógico. Os métodos de ensino dizem respeito às ações 
 

A) docentes pelas quais se organizam as atividades de ensino e aprendizagem, visando ao alcance dos 
objetivos do trabalho docente em relação à aprendizagem dos conteúdos trabalhados, favorecendo a 
interação entre os partícipes desse processo, a assimilação consciente dos conhecimentos e o 
desenvolvimento das capacidades cognoscitivas e operativas dos alunos. 

B) pelas quais se organizam as atividades de ensino e aprendizagem, visando ao alcance dos objetivos 
do trabalho pedagógico dos gestores escolares em relação à aprendizagem dos docentes, 
favorecendo a interação entre os partícipes desse processo, a assimilação consciente dos 
conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades psicológicas e operativas dos docentes. 

C) pedagógicas pelas quais se organizam as atividades de ensino e aprendizagem, visando ao alcance 
dos objetivos dos gestores escolares em relação à aprendizagem dos alunos e de suas famílias, 
favorecendo a interação entre os partícipes desse processo, a assimilação consciente dos 
conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades físicas e cognoscitivas de todos. 

D) docentes pelas quais se organizam as atividades de ensino e aprendizagem, visando o alcance dos 
objetivos do trabalho docente em relação à aprendizagem dos conteúdos trabalhados, favorecendo a 
interação entre os partícipes desse processo, a assimilação consciente dos conhecimentos e o 
desenvolvimento biológico e das capacidades psicológicas dos alunos. 
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15. A avaliação da aprendizagem envolve diferentes funções, entre elas, a diagnóstica, a formativa e a 
somativa. Sobre a função formativa da avaliação, é correto afirmar que ela deve ser realizada 
 

A) no início do processo de ensino, observando-se o desenvolvimento dos pré-requisitos necessários 
para que a aprendizagem ocorra, quanto aos conhecimentos, às habilidades e às atitudes, permitindo 
a continuidade ou o redimensionamento do processo de ensino, possibilitando ao professor repensar 
o planejamento de suas aulas. 

B) no final de uma unidade de ensino ou de uma disciplina, avaliando o estudante dentro de um contexto 
classificatório, observando-se o desenvolvimento dos alunos, com objetivo na classificação dos níveis 
de aproveitamento previamente estabelecidos.  

C) durante todo o período letivo, observando-se o desenvolvimento da aprendizagem do estudante 
quanto aos conhecimentos, às habilidades e às atitudes, permitindo a continuidade ou o 
redimensionamento do processo de ensino, possibilitando ao professor repensar o planejamento de 
suas aulas. 

D) durante todo o período letivo, observando-se o desenvolvimento da aprendizagem docente, quanto 
aos conhecimentos, às habilidades e às atitudes, permitindo a continuidade ou o redimensionamento 
do processo de ensino, possibilitando à equipe gestora o repensar do planejamento das aulas. 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – COORDENADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO 

 
16. Entende-se que o trabalho do coordenador escolar ou educacional é um trabalho fundamentado em bases 

científicas e tecnológicas, caracterizando-se por ser essencialmente pedagógico. Nesse sentido, esse 
trabalho encontra-se  
 

A) de forma presente e ativa nas escolas, também preso à burocracia, a eventos superficiais, 
colaborando de forma incisiva no cenário insidioso dos ambientes escolares, a fim de cumprir o 
calendário escolar. 

B) vinculado, prioritariamente, à formação docente, pois as pesquisas no campo da área educacional 
afirmam que a má qualificação é causa predominante do mau ensino.  

C) inserido numa conjuntura política, social, antropológica, cultural, econômica, o que já destaca sua 
complexidade no campo educacional.  

D) inserido no contexto de atenção voltada à alfabetização, com a missão de produzir e reproduzir 
indicadores que contribuam para o processo de alfabetização nas escolas públicas brasileiras.  

 
17. Leia o fragmento textual:  

 

Na concepção trinitária todos têm compromisso com o ensino-aprendizagem dos educandos, em 

fomentar estratégias, em inovar no cotidiano escolar, na tarefa de equilibrar entre o burocrático e o 

pedagógico (LIBÂNEO, 2001). 

 
Com base na leitura desse fragmento, é correto concluir que a ação conjunta de profissionais que se 
dedicam à coordenação/supervisão pedagógica-educacional, à inspeção e à administração escolar 
caracteriza a gestão 

  

A) escolar.   

B) estratégica.  

C)  de conflitos. 

D)  Técnico – Científica.  

 
 
18. Foi a partir do campo industrial que o planejamento tomou força e se legitimou em outros setores de 

atividade humana. A educação é um deles. (GANDIN, 1995).  Na educação, é vasta a literatura que 
discute o planejamento no campo educacional. Nessa questão, destacaram-se aspectos que se 
relacionam à ação de planejar.   Com base nessas informações analise as sentenças a seguir. 

 
I – Projeto é uma ação desencadeada dentro de um período de tempo determinado, geralmente para criar 

algo que não existia antes. 

II – Rotina é um conjunto de ações que se repetem continuamente, realizadas com clareza, para algo 

definido. 

III - Em se tratando dos objetivos, é correto afirmar que a proposição que os encerra traz junto a conotação 

da realização concreta de ações rumo a alguma coisa. Eles devem expressar prioridades. 

IV – As políticas e estratégias são modalidades avaliativas de projetos institucionais. 

 
Estão corretas SOMENTE as afirmativas 

 

A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 

C) II, III e IV.  

D) I, III e IV. 
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19. O Planejamento de Ensino é uma ferramenta básica do processo ensino-aprendizagem. Segundo 
Libâneo (1992, p. 221), planejamento de ensino inclui um processo de decisão sobre a atuação concreta 
por parte dos docentes, na sua ação pedagógica, envolvendo ações e situações do cotidiano que 
acontecem através de interações entre docentes e discentes. São etapas do planejamento de ensino 
 

A) marco situacional, marco conceitual, marco operacional e marco avaliativo. 

B) planejamento de curso, planejamento de unidade e planejamento de aula. 

C) escolha do tema, apresentação da justificativa, definição das metas, seleção das estratégias, e 
indicação dos instrumentos de avaliação. 

D) conhecimento da realidade, elaboração do plano, execução do plano e avaliação e aperfeiçoamento 
do plano.  

 
 
20. Considerando a organização do trabalho pedagógico na escola, no contexto da gestão democrática, 

ressalta-se a gestão do tempo na ação do coordenador pedagógico/educacional.  Trata-se do horário de 
trabalho pedagógico coletivo - HTPC (PARO, 2013). Sobre o HTPC é correto afirmar que ele 

 

A)  pode ou não ser incorporado ao tempo escolar, uma vez que o professor tem em sua carga horária 
as atribuições de planejamento.   

B)  é o tempo estabelecido na escola, com o intuito de reunir a representação dos professores e 
coordenadores para aprovação das atas dos colegiados escolares, principalmente aquelas que 
possuem encaminhamentos quanto ao atendimento das necessidades educacionais coletivas. 

C) é a referência básica da coordenação pedagógica na escola. Nesse horário, os docentes, liderados 
pela coordenação, são orientados a planejar seu trabalho e, ao mesmo tempo, podem discutir as 
questões pedagógicas de interesse comum. 

D)   encontra-se dentro da jornada de trabalho do professor, compreende dois terços de sua carga 
horária e deve ser cumprido na sala de aula e nas atividades pedagógicas extraclasse. 
 
 
 

21. Considerando a relação educação e democracia, Veiga (2001) afirma que a escola necessita assumir a 
dimensão democrática na sua organização pedagógica a fim de superar os conflitos e romper com o 
trabalho fragmentado. Nesse sentido, uma das funções da coordenação pedagógica deve ser 

 

A) trabalhar com objetivos específicos/diversos, pois estes promoverão reflexão, favorecendo a 
formação de uma equipe de trabalho coesa e integrada, dentro do princípio da coletividade.  

B) propiciar a realização de atividades a partir dos problemas reais da escola.  

C) dar importância a situações problemas relacionados ao que é excepcional na rotina pedagógica ou 
educativa. 

D) privilegiar, na formação do professor, os conhecimentos que foram trabalhados na academia e 
considerar a escola como o espaço secundário de articulação entre problema e formação, no 
processo de desenvolvimento profissional em serviço. 
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22. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n. 9.394/96), em seu art. 14, apresenta 
princípios e diretrizes voltadas à implantação do princípio constitucional da gestão democrática nas 
escolas públicas. As diretrizes estão corretamente indicadas em: 

 

A) A participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a 
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.  

B) Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os 
integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 
observadas as normas gerais de direito financeiro público. 

C) Os respectivos sistemas de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais 
e locais, definirão as regras básicas para a escolha dos gestores escolares, bem como a análise do 
diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar no fechamento de uma 
escola. 

D)  As funções denominadas como normativa, recursal e outras, com caráter deliberativo ou consultivo, 
devem ser respeitadas nos estatutos e regimentos escolares, bem como a consulta à comunidade 
escolar na escolha dos profissionais da gestão. 

 
23. Na tendência pedagógica progressista, a liderança pedagógica atua 

 

A) no sentido de organizar e dinamizar as ações com a finalidade de remeter cada sujeito-professor a 
trabalhar em prol de objetivos diversos, agregando distintos sentimentos e compromissos, não se 
prendendo à ideia de pertencimento e também de identidade ao grupo. 

B) para que as ações e metas aconteçam de maneira integrada, compromissada e participativa, na 
construção de soluções para o desenvolvimento de competências individuais. 

C) em um sistema pluridimensional, integrando e articulando o individual e o social, carregado de valor 
simbólico e afetivo. Um dos seus desafios encontra-se no ato de instituir, consciente e 
intencionalmente, padrões de interação, visando a contribuir para a formação do sujeito proativo e 
autopoiético.  

D) na dialogicidade que invoca a crença de conseguir lidar com as limitações e potencialidades, a ponto 
de interpretar que, somente quando vivenciamos bons resultados, temos elementos para contribuir 
no crescimento profissional. 

 
 
24. A realidade educativa brasileira é marcada pela heterogeneidade dos estudantes, coexistindo nos 

espaços escolares estudantes com e sem necessidades especiais. Considerando os princípios 
educativos voltados à inclusão escolar de todos os estudantes, o coordenador pedagógico, na sua função 
supervisiva, assume um papel estratégico de 

 

A) observar e de estar atento, prioritariamente, a uma realidade educativa que adota o imediatismo 
diferenciado, decretando aos professores e aos técnicos especializados soluções aos problemas que 
emergem na sala de aula.  

B) incentivar e de promover os processos de formação continuada em serviço, apenas dos professores, 
com vista ao seu desenvolvimento profissional e à melhoria da qualidade da aprendizagem de 
estudantes deficientes, a depender da sua condição física, cognitiva, social, religiosa e cultural. 

C) implementar um processo que tem como objetivo a avaliação do desenvolvimento profissional do 
professor e classificar os instrumentos de adaptação curricular para que se tornem, via de regra, 
regulares. 

D) estimular a dinamização e o acompanhamento do desenvolvimento qualitativo da organização escolar 
e dos que nela realizam o seu trabalho de estudar, ensinar ou apoiar a função educativa, através de 
aprendizagens individuais e coletivas, incluindo a dos novos agentes.  
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25. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que regulamenta 
o artigo 227 da Constituição Federal, define as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos, em 
condição peculiar de desenvolvimento, que demandam proteção integral e prioritária por parte da família, 
da sociedade e do Estado. Considerando o Capítulo IV - Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte 
e ao Lazer, analise as sentenças: 

 
I - Considerando o que preceitua o Art. 53, ao planejar as matrículas, as escolas devem respeitar o direito 

dos estudantes quanto ao acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se, 

também, vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino 

da educação básica. 

II - De acordo com o Art. 54, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, 

fazer-lhes a chamada, sendo a frequência à escola uma responsabilidade restrita aos pais ou 

responsável. 

III - Para atender o que recomenta o Art. 53, as escolas devem planejar e realizar ações em que os pais 

ou responsáveis possam participar da definição das propostas educacionais, bem como ter ciência do 

processo pedagógico. 

IV - Com base do Art. 55, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental, dentro das suas 

funções, devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de: a) maus-tratos envolvendo seus alunos; b) 

reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; c) elevados 

níveis de consumo de produto ilícitos. 

V - O Art. 58 orienta que, no processo educacional, os valores culturais, artísticos e históricos, próprios 

do contexto social da criança e do adolescente, devem ser respeitados, de forma que se garanta a esses 

cidadãos a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. 

VI - Como forma de cumprir o Art. 53-A, ao planejar suas ações, a escola deve assegurar medidas de 

conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. 
 

Estão corretas as sentenças 
 

A)  I, III, V e VI.  

B)  II, III e V. 

C)  I, II e IV. 

D)  II, III, V e IV. 
 
26. Aprendizagem e desenvolvimento são temas que perpassam a formação do profissional no campo da 

educação.  O exercício da função de coordenador implica conhecimento acerca das teorias no campo da 
Psicologia, que discutem o desenvolvimento humano e a aprendizagem.  A teoria sociointeracionista 
defendida por Lev Semenovich Vygotsky e seus seguidores encontra-se alicerçada nos ideais marxistas 
e busca as origens do comportamento consciente nas relações do indivíduo com o mundo exterior, 
procurando perceber as relações que distingue o homem do animal. Assim, desenvolveu o conceito de 
Zona de Desenvolvimento Proximal. Esse conceito está baseado em processos psicológicos que 
Vygotsky denominou de uma psicologia    

 

A) genética, personalista e histórica. 

B) cultural, por estágios e perceptiva. 

C) instrumental, cultural e histórica.  

D) histórica, por assimilação e por acomodação. 

 

27. São métodos que valorizam a experiência dos estudantes, a aprendizagem colaborativa, a participação e 
a ação, bem como a aproximação de situações reais e da aplicabilidade do que está sendo estudado.  
Essa definição refere-se às 
 

A)  competências de aprendizagem. 

B)  metodologias ativas.  

C)  habilidades de aprendizagem. 

D)  ações de escuta acolhedora. 
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28. O fragmento textual a seguir propõe um modelo de funcionamento do sistema escolar. 
 

 

Uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará, pois, a escola; não será 

indiferente ao que ocorre no seu interior; estará empenhada em que a escola funcione bem; portanto, 

estará interessada em métodos de ensino eficazes. Tais métodos se situarão para além dos métodos 

tradicionais e novos, superando, por incorporação, as contribuições de uns e de outros. Portanto serão 

métodos que estimularão a atividade e iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos estudantes entre 

si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; 

levarão em conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, 

mas sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, da sua ordenação e gradação para 

efeito de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos (SAVIANNI, 2000, 33.ª ed.). 

 
 
Com base na leitura desse fragmento e considerando as tendências pedagógicas na história da educação, 
o modelo de sistema escolar exposto orienta a escola para um projeto político e pedagógico que se 
fundamenta na pedagogia 

 

A) libertadora. 

B)  liberal tecnicista. 

C)  histórico-crítica.  

D)  liberal tradicional. 

 
29. A educação básica, no Brasil, ganhou contornos bastante complexos nos anos posteriores à Constituição 

Federal (CF) de 1988 e na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº. 9.394/1996. 
Esses dois documentos são políticos públicas regulatórias. Essas políticas, como o próprio nome diz, 
regulam o acesso aos direitos, ou seja, ditam as regras e as normas de se fazer políticas públicas, bem 
como a organização da educação nacional. Considerando esses dois documentos, analise as assertivas 
que seguem: 

 
I - No art. 205 da CF de 1988, a educação é um dever corresponsabilizado pelo estado e pela família, em 

que o primeiro assume o papel de provedor da educação pública. À Sociedade caberá a função de ser 

colaboradora na promoção e incentivo.   

II – No artigo 4º da atual LDB, encontra-se a citação que trata da garantia de padrão de qualidade, ou 

seja, garantia de que o serviço educacional deve ser legal, pessoal, moral, publicizado e eficiente. 

III – A atual LDB, em seu art. 13, reforça, em tese, o que de fato compete ao professor em sala de aula, 

inclusive zelar pela aprendizagem de seus estudantes. 

IV – Na atual LDB, ratificada em 2013 pela Lei n º 12.796, percebe-se que a educação infantil ganha 

status de etapa da educação básica e, portanto, tem praticamente as mesmas regras do ensino 

fundamental, inclusive a forma de avaliação e a frequência escolar possuem regras similares. 

V - Na atual LDB, os níveis da educação escolar passam a ser dois: educação básica e superior. 

VI – Com a nova LDB, a educação de jovens e adultos, a educação profissional e a educação especial 

são modalidades de educação. 

VII – No Art. 4º da atual LDB, encontram-se os deveres do Estado para com a educação escolar pública. 

Entre eles estão, prioritariamente, o atendimento ao educando, no ensino fundamental e médio, por meio 

de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
 

Estão corretas as assertivas  
 

A) II, III, IV e VII. 

B) I, III, V e VII. 

C) I, III, V e VI.  

D) II, III IV e VI. 
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30. Entre as políticas educacionais no Brasil, encontramos a política de avaliação. As avaliações são 
representantes legitimas de verificação se as políticas educacionais estão sendo bem aplicadas, 
especialmente se os resultados se referem às variáveis como ensino, aprendizagem e gestão.  
 

O Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, 

Distrito Federal e estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações 

de assistência técnica e financeira, visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação 

básica (Fonte: https://www.fnde.gov.br/). 

 
De acordo com o art. 3º, capítulo II do referido Decreto, a qualidade da educação básica será aferida, 
objetivamente, com base no IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica -IDEB, que será 
calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar, 
combinados com o desempenho  

 

A)  dos alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, 
composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e pela Avaliação Nacional do 
Rendimento Escolar (Prova Brasil).  

B)  dos docentes, dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela 
Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 
(Prova Brasil). 

C)  dos índices de gestão verificados no projeto político pedagógico e constantes do censo escolar e do 
Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB e da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 
(Prova Brasil). 

D)  dos alunos, constantes na Base Nacional Comum Curricular e no Sistema de Avaliação da Educação 
Básica - SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e pela Avaliação 
Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil). 

 
 


