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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
Questão 01 
A intencionalidade educativa demanda consciência do trabalho escolar, incluindo a compreensão de seus problemas, de suas 
potencialidades e dos desafios que precisarão ser enfrentados, a fim de que sejam pensados e organizados os meios para o 
alcance dos propósitos que serão fixados. Trata-se da adequação, do real e do ideal, sem perder de vista que seu caráter 
utópico – o que ainda não existe – se estabelece em torno do que pode existir e de como deve ser encaminhado para que 
exista o que pode existir. Nesse cenário, a avaliação:  
I. Assume o relevante papel de viabilizar a construção de projetos exequíveis e iminentemente exitosos, porque são pautados 

em uma visão crítica da realidade concreta existente. Para isso, faz-se necessário superar a visão linear, pontual e 
inconclusiva que, em geral, incide sobre a avaliação na perspectiva formativa.  

II. Permite o olhar atento sobre o percurso já trilhado, que serve de norte para a manutenção do que foi produtivo, eliminação 
do que não foi e projeção de novas investidas que, por sua vez, deverão ser reincidentemente analisadas.  

III. Deverá interpretar o passado, visando traçar intervenções que traduzam o anseio de tornar presente o futuro projetado, 
sendo realizada em circunstâncias específicas, comumente ao final de percursos, em acordo com a dinamicidade que deve 
caracterizar o processo ensino e aprendizagem para possibilitar melhorá-lo sempre que necessário.  

IV. E o planejamento se fundem em um movimento dialético que os une em propósitos e em compromisso com a construção 
de uma escola democrática, tanto em respeito ao ensino que ministra quanto à aprendizagem dos saberes que veicula.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas.  
D) III e IV, apenas. 
 

Questão 02 
Qualidade na educação é um conceito complexo que pode se modificar conforme o contexto, os valores, a cultura e a identidade de 
cada local. O assunto está sempre presente nas discussões sobre as políticas públicas da educação no país. Isso ocorre porque uma 
educação de qualidade é fundamental para promover mudanças significativas. Sabemos que sem ela não haverá condições de 
alcançar avanços fundamentais em nosso país. A educação de qualidade perpassa todos os âmbitos da escola, mas certamente é o 
professor o profissional de papel fundamental nesse ambiente, em razão de sua responsabilidade na disseminação, na mediação e 
na transmissão dos conteúdos historicamente construídos pela humanidade. Considerando os fatores relacionados à gestão da sala 
de aula com impacto no sucesso ou no fracasso escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) A interação do professor com seus alunos é fundamental para a aprendizagem, uma vez que ela torna possível estabelecer novas 

ações que influenciem no desenvolvimento, agindo na zona de desenvolvimento potencial. Essa interação possibilita ao aluno a 
apropriação dos instrumentos cognitivos/culturais para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores.  

(     ) Para que as estratégias de aprendizagem modifiquem as estruturas cognitivas, é preciso cuidar tanto do planejamento quanto da 
execução das situações de ensino-aprendizagem.  

(     ) A organização didática docente confere clareza aos conteúdos, mas torna a sala de aula rígida, em alguns momentos impedindo 
o estabelecimento de objetivos e a organização de procedimentos que garantam a aprendizagem, inclusive para os alunos com 
maior risco de fracasso escolar, que devem ter experiência de êxito escolar.  

(     ) O estabelecimento de rotinas dificulta a aprendizagem, pois impede que o aluno ouse e se lance em direção ao desconhecido, 
além disso, a configuração de uma rotina dificulta que o professor escute seus alunos sobre as eventuais dificuldades individuais 
observadas no cotidiano. 

(     ) A tensão entre a prática pedagógica e as necessidades dos alunos é um dos fatores para a ocorrência das dificuldades de 
aprendizagem.  

(     ) Na prática pedagógica e no atendimento das necessidades dos alunos, destaca-se a importância do professor como mediador 
que privilegia mais a forma e menos o conteúdo, estabelecendo vínculos de amizade com seus alunos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, F, V. 
C) F, F, V, V, F, V. 
D) F, F, V, V, V, F. 
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Questão 03 
De acordo com os princípios básicos para a educação infantil expressos no  Referencial Curricular do Estado do Paraná, por 
seu caráter educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem 
submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil como primeira etapa da 
educação básica deve seguir os princípios estabelecidos nas suas diretrizes, definidos no Art. 6º, cujas propostas pedagógicas 
devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Assinale, a seguir, a alternativa cujos conceitos se referem aos 
princípios éticos e políticos, respectivamente. 
A) Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

B) Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiên-
cias emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de dife-
rentes linguagens. 

C) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Participar ativamente, com adultos e outras 
crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

D) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 
escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhe-
cimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais e corporais. 

  

Questão 04 
A educação é contínua construção e reconstrução do real, o movimento intelectual que ela comporta, e do qual importa, não 
pode ser senão uma dupla mão de desintegração das ordens intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas mesmas 
ordens, tendo, por horizonte, uma aventura mental e, por ambição, a comunicação. Em síntese, a conduta do espírito exige 
sempre o vaivém do todo à parte e da parte ao todo. Diante do exposto, e considerando que quando o professor se posiciona 
perante os objetivos de sua ação pedagógica ele apresenta seus limites, determina até onde vão seus conhecimentos sobre 
o assunto que pretende ensinar, assim como é sabedor do que se está trabalhando em cada situação, são considerados tipos 
de objetivos que devem estar presentes em seu planejamento:  
I. Comportamentais: objetivos que possam ser previstos, observados, medidos e comparados sabendo que o conhecimento 

não é algo pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. 
II. Abertos: descrevem um encontro educacional. Um encontro que pode ser uma situação criada para permitir que aflorem 

as características individuais dos alunos, um problema que os alunos devem enfrentar ou ainda uma tarefa a executar. Essa 
descrição não estipula o que os alunos devem aprender no encontro planejado. É um objetivo que apenas anuncia uma 
condição, não sendo o desempenho previsível ou programável.  

III. Provocativos: consistem em oferecer ao aluno um problema bem determinado, mas com múltiplas possibilidades de 
solução. O indivíduo deve por em ação sua imaginação para resolver o problema. É um objetivo que especifica a condição e 
o critério, mas não o desempenho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 05 
O Referencial Curricular do Estado do Paraná define-se pelos aspectos legal e normativo e apresenta caráter obrigatório para 
a elaboração das propostas pedagógicas das instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental, bem como 
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas redes públicas e privadas, tendo 
em vista os contextos sociais, econômicos e culturais de cada região do Estado. São considerados princípios orientadores do 
Referencial Curricular do Estado do Paraná: 
I. Educação inclusiva que identifique as necessidades dos estudantes para organizar os recursos de acessibilidade e realizar 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante aos espaços escolares e a valorização da 
diversidade, compreendendo o estudante em seu contexto relacional. 

II. Educação como direito subjetivo de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno da cidadania; prática 
fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da 
valorização da experiência social do aluno.  

III. Transição entre as etapas da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes e a ressignificação 
dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo. 

IV. Igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 06 
Considerando a relevância do ensino da Língua Inglesa no mundo contemporâneo, em especial no que diz respeito à inserção 
de nossos estudantes no mercado de trabalho e na importância de possibilitar acesso às informações vindas de todas as 
partes do mundo, em 2021, os estudantes e professores de Língua Inglesa tiveram acesso a uma nova ferramenta de estudo: 
a “Plataforma Digital Inglês Paraná”. Sobre tal programa, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Beneficia a todos os professores da disciplina de língua inglesa da rede pública estadual. 
B) O público-alvo são os alunos do ensino fundamental (ciclo I e II) e o ensino médio, alunos do 1º ao 3º ano. 
C) Contempla habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa 

do nosso currículo. 
D) Conta com uma plataforma que oferece um curso on-line completo de língua inglesa, seguindo o Quadro Comum Europeu 

de Referências para Línguas (CEFR). 
 

Questão 07  
Para propiciar uma aprendizagem significativa se faz necessário que o docente utilize de novas técnicas, métodos e abordagens   
para obter sucesso em seu papel de educador. É importante ressaltar que o maior autor no processo de aprendizagem é o 
próprio aluno, que de maneira ativa vai aos poucos se desenvolvendo e participando do processo de construção do adequem 
às necessidades do aluno. Desse modo, a SEED utiliza a Matific, uma plataforma gamificada. 

 (Disponível em: https://www.matific.com/pt/pt/home/teachers/.) 
 

Sobre a plataforma Matific, analise as afirmativas a seguir. 
I. Permite que os alunos entendam tópicos e desenvolvam pensamento crítico, explicando, cuidadosamente, o “porquê” e o 

“como” por trás da língua portuguesa.  
II. Apresenta uma avaliação formativa à medida em que o aluno conclui as atividades; assim, a plataforma identifica alunos 

com dificuldades ou com facilidades. 
III. Os alunos, além de memorizarem os fatos matemáticos, adquirem compreensão conceitual e capacidade de pensamento 

crítico dos conceitos da matemática. 
IV. É uma plataforma alinhada à base nacional, garantindo ao aluno um currículo para uma educação de qualidade. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III.  
B) II e IV. 
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
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Questão 08  
Catarina, 16 anos, aluna do ensino médio, turno matutino, na Escola Estadual “X”, é mãe de uma criança de nove meses de 
idade. A aluna não frequentou as aulas de educação física desde o nascimento da filha e, também, não apresentou laudo 
médico que a impossibilitasse. Ao final do final do ano letivo, o professor a reprovou. Considerando a situação hipotética, 
bem como o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases – Lei nº 9.394/1996, a aluna poderá ser reprovada?  
A) Não, pois a educação física é componente curricular obrigatório, mas sua prática é facultativa ao aluno que tenha prole.  
B) Sim, pois a educação física é componente curricular obrigatório e a aluna deveria assistir as aulas assim que o médico permi-

tisse.  
C) Não, pois a educação física é componente curricular facultativo no ensino médio; portanto, a prática não é obrigatória aos 

alunos.  
D) Sim, pois a educação física é componente curricular obrigatório e a aluna não é maior de trinta anos de idade, tornando, 

pois, sua prática também obrigatória.  
 

Questão 09  
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é produto de uma longa construção histórica. É um documento que apresenta o 
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas ao longo das etapas e modalidades da 
educação básica, visando contribuir para seu desenvolvimento. Trata-se de um importante passo para a política curricular brasi-
leira, que dialoga com outras políticas educacionais, como a de avaliação, a de formação, a de livro didático, dentre outras. O 
Art. 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) apresenta um princípio fundamental para o entendimento da 
relação entre a BNCC e os currículos de referência: “a União incumbir-se-á de estabelecer, em colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, 
que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”. 

(BRASIL, 1996.)  
 

Diante do exposto, são consideradas alterações curriculares após a publicação da BNCC – Lei nº 13.415/2017, EXCETO: 
A) A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá, obrigatoriamente, estudos e práticas de educação 

física, arte, sociologia e filosofia.     
B) O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio, assegurada às comunidades 

indígenas, também, a utilização das respectivas línguas maternas.  
C) O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação 

infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.   
D) Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas 

estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários 
definidos pelos sistemas de ensino.                

 

Questão 10 
As avaliações educacionais externas em larga escala, em nosso país, são uma realidade que se pode observar desde os anos 
de 1990 com a implantação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio (Inep). A consolidação do Saeb em nível nacional tem possibilitado que os sistemas de ensino possam 
ser avaliados e comparados quanto ao aprendizado dos seus alunos e não somente quanto à sua capacidade de atendimento 
por meio da expansão da sua rede de ensino. Assim, segundo Alves e Soares (2013), os resultados do sistema, divulgados 
bianualmente até 2005, proporcionaram a produção de um diagnóstico sobre a qualidade de educação ofertada pelas escolas 
brasileiras, segundo as grandes unidades amostrais como: regiões, estados e redes de ensino, com suas dependências 
administrativas e suas localizações urbanas ou rurais. Diante do exposto e considerando que o Saeb foi reestruturado pela 
Portaria Ministerial nº 931/2005, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O sistema passa a ser composto por duas avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Anresc), mais conhecida como Prova Brasil. 
B) A Aneb manteve os procedimentos da avaliação amostral (atendendo aos critérios estatísticos de, no mínimo, dez 

estudantes por turma) das redes públicas e privadas, com foco na gestão da educação básica que, até então, vinha sendo 
realizada no Saeb. 

C) A Anresc passa a avaliar, de forma censitária, as escolas que atendem aos critérios de, no mínimo, 30 estudantes matricula-
dos na última etapa dos anos iniciais ou dos anos finais do ensino fundamental de escolas públicas, permitindo gerar 
resultados por escola. 

D) As áreas avaliadas são: matemática, língua portuguesa e ciências para o público-alvo de 5º ano e 9º ano do ensino funda-
mental nas escolas públicas e particulares de forma censitária. No ensino médio, o 3ª ano das escolas públicas e particulares, 
é realizado de forma amostral. 
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Questão 11 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) define as aprendizagens essenciais e não somente conteúdos mínimos a serem 
ensinados. Uma das principais mudanças da BNCC é o enfoque no desenvolvimento de competências, definidas como a mobi-
lização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores 
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

 (Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Adaptado.) 
 

De acordo com a BNCC, assinale a alternativa que contempla corretamente suas competências. 
A) Desenvolvimento e Cultura; Criatividade; Diversidade; Inclusão Digital; Projeto de Vida; Conhecimento Pessoal; e, Projeto 

Cidadão. 
B) Conhecimento; Pensamento Crítico e Criativo; Repertório Cultural; Metodologias de Comunicação; Projeto de Vida; 

Conhecimento Pessoal; e, Projeto Cidadão. 
C) Experienciar, Desenvolver a Criticidade, Diversidade e Pluralidade Cultural; Comunicação; Tecnologias Digitais; Desenvolvi-

mento e Trabalho Pessoal; Autoconhecimento; Inclusão; e, Cidadania. 
D) Conhecimento; Pensamento Crítico e Criativo; Repertório Cultural; Comunicação; Cultura Digital; Trabalho e Projeto de Vida; 

Argumentação; Autoconhecimento e Autocuidado; Empatia e Cooperação; e, Responsabilidade e Cidadania. 
 

Questão 12 
O planejamento, a execução e o acompanhamento da formação continuada são ações essenciais para a implementação dos 
currículos, considerando a necessidade de aprimoramento das práticas pedagógicas nas instituições educativas. Para tanto, 
faz-se necessário um planejamento com muita intencionalidade, que envolva os diversos atores da rede, levando em 
consideração o papel da formação contínua como um direito que deve ser assegurado no cotidiano das instituições 
educativas, por isso destaca-se a importância da BNCC como orientadora do Parecer nº 14/2020, por meio das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e da Base Nacional Comum para a 
Formação Continuada de Professores da Educação Básica, pois reconhece que o professor não sai da graduação competente 
em todos os aspectos da docência. Acerca do exposto, considera-se cinco características comuns às formações efetivas e 
continuadas dos professores: “foco no conhecimento pedagógico do conteúdo”; “uso de metodologias ativas de aprendizagem”; 
“trabalho colaborativo entre pares”; “duração prolongada da formação e coerência sistêmica”. Sobre o “trabalho colaborativo 
entre pares” como prática de formação continuada, assinale a afirmativa correta. 
A) Possibilita uma formação efetiva de professores quando consegue propiciar que profissionais da mesma área de conheci-

mento, ou que atuem com as mesmas turmas, dialoguem e reflitam sobre aspectos da própria prática. E, ainda, se torna 
realmente eficaz quando é mediado por um colega avançado, ou seja, um professor com nível de senioridade maior e que, 
por isso, seja capaz de problematizar a prática docente e dar suporte à melhoria contínua dos profissionais envolvidos na 
formação. 

B) Representa a combinação do conteúdo e pedagogia, no entendimento de como tópicos específicos, problemas ou questões 
são organizados, representados e adaptados para os diversos interesses e aptidões dos alunos, e apresentados no processo 
educacional em sala de aula. O foco da formação pressupõe o desenvolvimento de discernimento de como os estudantes 
aprendem, no uso de estratégias diferentes para garantir o aprendizado de todos, e na ampliação do repertório do professor 
que o permita compreender o processo de aprendizagem dos conteúdos por parte dos estudantes. 

C) Possibilita a formação de professores, dos docentes das licenciaturas e dos cursos de pedagogia, cuja titulação situa-se em 
nível de pós-graduação por exigência legal. A docência formadora de professores, pautada nos presentes critérios de quali-
dade, pode propiciar aos futuros docentes experiências de aprendizagem análogas àquela que se espera que o professor 
propicie a seus alunos da educação básica.  Faz-se necessário considerar, também, as peculiaridades da formação continuada 
para docentes que atuam em modalidades específicas, como Educação Especial, do Campo, Indígena, Quilombola, 
Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA), para que se constituam campos de atuação que exijam saberes e práticas 
contextualizadas.  

D) Possibilita ao professor formar sujeitos autônomos em sala de aula, pois se mostram efetivas na melhoria da prática docente 
considerando o formador como facilitador do processo de construção de aprendizados que acontecem entre e com os 
próprios participantes. Entre as diferentes atividades que constituem do uso dessa estratégia estão a “pesquisa-ação”, o 
processo de construção de materiais para as aulas, o uso de artefatos dos próprios discentes para reflexão docente, o 
aprendizado acerca do planejamento de aulas dos professores, dentre outras atividades. Deve-se, ainda, destacar o estudo 
dos fundamentos da educação, vinculando esses conteúdos à investigação, compreensão e solução de problemas reais dos 
estudantes e da comunidade escolar. 
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Questão 13 
Compreender a avaliação como orientadora do processo de aprendizagem pressupõe que ela seja vista como uma ferramenta 
para a revisão do que estamos propondo no planejamento de ensino, na perspectiva curricular, mas, também, da gestão da 
escola e da rede. Considerando o tema avaliação da aprendizagem, a BNCC ressalta a importância de acompanhar o conjunto 
de práticas e interações e também as aprendizagens dos bebês e crianças: [...] realizando a observação da trajetória de cada 
criança e de todo o grupo – suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. [...]  

(Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Adaptado.) 
 

Considerando o exposto e que cada etapa do ensino requer diferentes perspectivas de acompanhamento de aprendizagens, 
acerca da educação infantil, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) É uma experiência   especialmente desafiadora, pois a perspectiva do trabalho com os campos de experiências demanda um 

acompanhamento contínuo e processual do desenvolvimento e das aprendizagens dos bebês e das crianças bem pequenas 
e pequenas.  

B) Utiliza-se múltiplos relatórios e observações que ajudam o educador a construir o seu cotidiano pedagógico, refletindo sobre 
suas ações, sobre os contextos oferecidos e as experiências vivenciadas pelos pequenos, bem como sobre novas possibilida-
des de ofertas. 

C) São necessários registros individualizados que favoreçam o olhar sensível para a singularidade de cada um e para as suas 
relações e interações com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos para cada faixa etária, considerando 
os campos de experiência. 

D) Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas crianças (como relató-
rios, portfólios, fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, 
com a intenção de seleção, ou promoção de crianças para o período ou nível seguinte da modalidade da educação básica. 

 

Questão 14 
Competências profissionais docentes para a formação continuada pressupõem, por parte dos professores, o desenvolvi-
mento das competências gerais dispostas na Base Nacional Comum para a Formação Inicial, as quais são essenciais para a 
promoção de situações favoráveis para a aprendizagem significativa dos estudantes, o desenvolvimento de competências 
complexas e para a ressignificação de valores fundamentais na formação de profissionais autônomos, éticos e competentes. 
Segundo Shulman (2014), as competências específicas e as habilidades para a formação docente continuada também estão 
estruturadas nas três dimensões e fundamentam-se nas categorias da base do conhecimento, visto que é exigido do 
professor sólido conhecimento dos saberes constituídos, das metodologias de ensino, dos processos de aprendizagem e da 
produção cultural local e global, objetivando propiciar o pleno desenvolvimento dos educandos. São fundamentais e de 
modo interdependente se integram e se complementam na ação docente no âmbito da educação básica. As competências 
específicas se referem a três dimensões fundamentais, EXCETO: 
A) Prática profissional. 
B) Engajamento profissional. 
C) Alfabetização profissional. 
D) Conhecimento profissional. 
 

Questão 15 
Todo o sistema de educação no Brasil é legitimado por leis específicas que tentam viabilizar políticas que possam contribuir 
para o crescimento da educação pública no país. Essas leis estão contidas na LDB (Leis de Diretrizes e Bases/1996). De acordo 
com elas a gestão da educação no Brasil está organizada em sistemas de ensino federal, municipal e estadual. Na LDB, Art. 
12, Incisos I a VII, estão às principais delegações que se referem à gestão escolar no que diz respeito as suas respectivas 
unidades de ensino. “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão 
algumas incumbências, que são de responsabilidade do gestor escolar.” Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. 
A) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, visando à qualidade 

da aprendizagem dos alunos. 
B) Desenvolver, coerentemente, sua política de administração de pessoal e procedimentos de administração de recursos 

materiais e financeiros para fins de assegurar a qualidade do processo educacional. 
C) Decidir, acompanhar e assegurar o efetivo cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, garantindo o cumpri-

mento do calendário, horário das aulas, reposição de calendário escolar, horário dos docentes, garantindo a reposição de 
carga horária e de conteúdos quanto às faltas de servidores em licença médica. 

D) Buscar o fortalecimento do desenvolvimento e o cumprimento do plano de trabalho de cada docente, em uma decisão 
segura e coerente que efetiva a participação de todos na busca de novas alternativas para a melhoria de seu plano de 
trabalho. E, em face da realidade atual, enfatiza-se o compromisso do gestor em articular e acompanhar a inserção das novas 
tecnologias no plano de trabalho. 
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O texto a seguir contextualiza as questões 16 e 17. Leia-o atentamente. 
 

Ao longo dos últimos trinta anos, a avaliação educacional em larga escala tem se consolidado como uma ferramenta indispensá-
vel para a produção de diagnósticos mais precisos sobre a qualidade da educação ofertada às crianças e aos jovens de todo o 
país. Por meio de testes padronizados de desempenho, é possível verificar uma dimensão fundamental do direito à educação: 
a aprendizagem adequada na idade certa. Dessa forma, a avaliação torna-se um subsídio para mudanças que atendam ao dever 
do estado de oferecer uma educação gratuita e de qualidade e ao direito da população em recebê-la. O estado do Paraná, por 
meio de sua Secretaria de Educação, em 2012, dá um passo importante para a solidificação de uma política educacional, criando 
o SAEP, o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná.  

(Disponível em: https://avaliacaoemonitoramentoparana.caeddigital.net/#!/noticias. Adaptado.) 

 
Questão 16 
Considerando o exposto e acerca do histórico do SAEP, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em 2012, o SAEP avaliou, em língua portuguesa e matemática, os estudantes de escolas estaduais do 9º ano do ensino 

fundamental e do 3º ano do ensino médio. 
II. Em 2013, no início do ano letivo, foram avaliados pelo SAEP, em língua portuguesa e matemática, os estudantes de escolas 

estaduais do 6º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio e, ao final do ano, o 9º ano do ensino fundamental 
e 3º ano do ensino médio. 

III. Em 2017 e início de 2018, após uma interrupção, o SAEP avaliou todos os estudantes de escolas estaduais do ensino 
fundamental, ampliando também para as municipais, em língua portuguesa e matemática e os do 3º ano do ensino médio. 

IV. A partir de 2019, o SAEP passa a ter caráter formativo, realizado trimestralmente e ampliando a avaliação somativa – Prova 
Paraná. Passando a ser um importante instrumento de monitoramento da qualidade da educação ofertada e capaz de gerar 
contribuições eficazes para o aperfeiçoamento contínuo do sistema de educação básica. 

Está correto o que se afirmar em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 

Questão 17 
Sobre o SAEP em 2022, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) A avaliação foi aplicada presencialmente no primeiro trimestre e abrangeu todas as disciplinas, com o objetivo de fornecer 

um diagnóstico sobre o nível de aprendizado dos estudantes de cada série.   
(     ) A avaliação tem por objetivo atender as especificidades do Estado do Paraná, tendo como sua Matriz de Referência as 

Diretrizes Curriculares Orientadoras do Estado do Paraná e Caderno de Expectativas de aprendizagem do Estado do 
Paraná. 

(     ) No EJA (Educação de Jovens e Adultos), a divisão dos conteúdos varia de acordo com o semestre sendo cursado pelo 
estudante. As escolas também forneceram provas adaptadas às necessidades dos estudantes da educação especial. 

(     ) No primeiro dia de prova, os estudantes responderam questões das áreas de linguagens e de ciências humanas. No segundo 
dia, o conteúdo foi referente às áreas de matemática e ciências da natureza. A divisão é a mesma para todos os estudantes do 
público-alvo da modalidade regular, ensino fundamental I e II (1º ao 9º ano) até o ensino médio (1º ao 3º ano). 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, F. 
B) F, F, V, V. 
C) V, V, V, V. 
D) V, V, F, V. 
 

Questão 18 
A observação de aulas permite aceder, dentre outros aspectos, as estratégias e as metodologias de ensino utilizadas, as 
atividades educativas realizadas, ao currículo implementado e as interações estabelecidas entre professores e alunos. No 
contexto internacional, a observação de aulas assume diferentes tipologias “informais ou formais”, de acordo com a cultura 
de cada instituição e os processos estabelecidos para o desenvolvimento profissional e a avaliação do desempenho dos 
professores. Existem situações de observação e feedback com carácter informal e com caráter formal. Considerando o 
aspecto formal de observação de aulas, infere-se que possibilita um(a):  
A) Detecção mais atempada de casos problemáticos. 
B) Melhor conhecimento das competências e das práticas de cada docente. 
C) Avaliação global do processo, tendo em vista o estabelecimento de ações e metas de desenvolvimento e aprendizagem. 
D) Diminuição da ansiedade dos professores ao longo do tempo, tornando as observações mais produtivas e menos intrusivas. 
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Questão 19 
Uma gestão escolar global e integrada, em todos os sentidos, tem como componente a construção de um conhecimento 
integrador das disciplinas e que insere os conhecimentos particulares em um todo social e histórico mais amplo. Nesse 
contexto, a formação continuada do professor deve habilitá-lo, epistemicamente, a transitar por conhecimentos estrutural-
mente mais complexos e inserir a sua disciplina em um todo maior. Diante do exposto, considerando uma educação de 
qualidade, a escola deve desenvolver um programa de formação dos professores para, EXCETO:   
A) Capacitar os professores no quadro institucional, possibilitando-o a dialogar com outras áreas do saber e com conhecimentos 

universais e focados na interdisciplinaridade.  
B) Promover uma formação moral e intelectual, lapidando o aluno para a convivência social, tendo como pressuposto a con-

servação da sociedade em seu estado atual (status quo).  
C) Permitir uma atualização constante para que desempenhe um papel determinante no contexto de modernização perma-

nente e acelerada, devendo ser vista por todos como um instrumento valioso. 
D) Possibilitar uma boa estrutura didática e administrativa do ensino, prevendo um sistema de aperfeiçoamento do professor 

em serviço no contexto de sua própria instituição e integrado às demais atividades da escola. 
 

Questão 20 
A educação nas escolas estaduais do Paraná foi a que mais cresceu nos últimos anos no País, segundo o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb), calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
Segundo os dados de 2021, o Estado subiu do sétimo para o terceiro lugar na classificação nacional no ensino fundamental II, 
com a média de 5,1. No ensino médio, saiu do sétimo para o quarto lugar, com média de 4,4. 
(Disponível em: https://gmconline.com.br/destaque-direita/conteudo-de-marca/educacao-estadual-do-parana-foi-a-que-mais-cresceu-no-pais-aponta-

ideb/. Adaptado.) 

Sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), analise as afirmativas a seguir. 
I. A partir do Ideb, é possível conferir como está o progresso da qualidade do ensino em cada segmento da educação básica 

por estado e município, além de comparação entre as escolas de uma mesma região. 
II. A gestão escolar pode aproveitar o levantamento fornecido pelo Ideb para agir com maior ênfase nas áreas em que os estu-

dantes apresentaram mais dificuldades, construindo propostas pedagógicas e planos de ação direcionados para as deman-
das dos estudantes. 

III. É aplicado desde 2007 e, atualmente, é o principal instrumento para avaliar como está a educação brasileira e poder 
compará-la com outros países, pois, através dele, é possível monitorar a educação no país baseado em um cálculo gerado a 
partir da taxa de aprovação nas escolas e das médias de desempenho dos estudantes. 

IV. Com a pretensão de fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar 
e da aprendizagem, de modo a atingir a média nacional para o Ideb (2021), para o ensino médio, a média foi 4,5, e, para o ensino 
fundamental, nos dois ciclos, média 5. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) II e IV. 
B) I, II e III. 
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
 

Questão 21 
Na prática escolar ainda existem fatores que necessitam ser repensados, como aponta Vasconcellos (2006). Acerca do tema 
recuperação da aprendizagem e ampliando a reflexão acerca do assunto, o autor esclarece que existe um distanciamento entre 
teoria e prática ao afirmar: Os estudos de “recuperação” padecem de uma ambiguidade – são apontados como a grande saída 
para ajudar os alunos com dificuldades, mas, frequentemente, não passam de uma proposta que não sai do papel, em função 
das condições objetivas de trabalho dos professores. A partir daí, alguns problemas se apresentam: a recuperação da nota, mas 
não da aprendizagem; a recuperação da aprendizagem, mas não da nota; nem uma coisa nem outra. 

(Vasconcellos, 2006, P. 93.) 
 

Diante do exposto e, considerando os estudos de recuperação, em conformidade com a Lei de diretrizes e Bases – Lei nº 9.394/1996 
e demais legislações vigentes, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O aluno não readquire um conteúdo que não aprendeu, nem o encontra. Essa afirmação leva a compreender que o caminho, 

o ponto central, é o saber que o aluno possui e não o que ele não domina.  
B) O aluno não readquire o que nunca teve. Essa afirmação pode conduzir ao reconhecimento de que a recuperação diz respeito 

também ao ensino e a suas estratégias e não só a aprendizagem do aluno. 
C) O professor deve elaborar um trabalho de recuperação atentando-se para partir dos conhecimentos adquiridos pelo aluno 

e não apenas para o seu “não saber”. Partir do que o aluno sabe é início de uma nova aprendizagem.  
D) O professor deve elaborar um trabalho de recuperação a partir daquilo que o aluno não aprendeu, ou seja, recuperar o 

conteúdo ao perceber, após avaliação dada ao final de um bimestre/trimestre, onde o aluno não adquiriu os conceitos 
básicos necessários para a média necessária.   
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Questão 22 
Sendo o currículo uma prática tão complexa, há enfoques diversos e distintos graus de aprofundamento. No entanto, todas as 
concepções revelam posicionamentos de valor. É natural que seja assim, pois, como todo trabalho pedagógico se fundamenta 
em pressupostos de natureza filosófica, a escola e o professor tornam evidentes suas visões de mundo, assumindo posturas 
mais tradicionais ou mais libertadoras no desenvolvimento do currículo. Alguns estudos realizados sobre currículo a partir das 
décadas de 1960 a 1970 destacam a existência de vários níveis de currículo: formal, real e oculto. Esses níveis servem para fazer 
a distinção de quanto o aluno aprendeu ou deixou de aprender. 

 (Moreira; Silva, 1997). 
 

Considerando os níveis de currículo, analise as afirmativas a seguir.  
I. “O currículo__________________ é o que acontece dentro da sala de aula com professores e alunos, a cada dia, em 

decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino.” 
II. “O currículo ____________________ refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino; é expresso em diretrizes 

curriculares, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo.” 
III. “Currículo __________________ é o termo usado para denominar as influências que afetam a aprendizagem dos alunos e 

o trabalho dos professores. Representa tudo o que os alunos aprendem diariamente em meio às várias práticas, atitudes, 
comportamentos, gestos e percepções que vigoram no meio social e escolar.” 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores. 
A) I. real II. formal III. oculto 
B) I. formal II. oculto III. real 
C) I. oculto II. real III. formal   
D) I. oculto II. formal III. real 
 

Questão 23 
A gestão democrática é formada por diferentes ações: formação do Conselho Escolar; elaboração do Projeto Político-Pedagó-
gico de maneira coletiva e participativa; determinação e fiscalização da verba da escola pela comunidade escolar; divulgação 
e transparência na prestação de contas; avaliação institucional da escola, professores, dirigentes, estudantes e equipe 
técnica. Dessa forma, com a democratização da gestão, é ampliada a participação das pessoas. Segundo Libâneo (2001, p. 115), 
as escolas podem traçar seu próprio caminho envolvendo professores, alunos, funcionários, pais e comunidade próxima que 
se tornam corresponsáveis pelo êxito da instituição. É assim que a organização da escola se transforma em instância 
educadora e espaço de trabalho coletivo e aprendizagem. A participação influencia na democratização da gestão, através de 
cinco elementos constitutivos, que são mobilizados para atingir os objetivos escolares. Considerando tais elementos 
constitutivos, bem como as ações do gestor escolar para atingir a gestão democrática e participativa, relacione adequada-
mente as colunas a seguir.  
1. Planejamento. 
2. Organização. 
3. Direção e coordenação. 
4. Formação continuada.    
5. Avaliação. 
(     ) Viabilização das condições para a realização do que foi idealizado, pela qual se dá a racionalização de recursos físicos, 

materiais, financeiros, os meios pelos quais se asseguram a efetividade dos processos de ensino-aprendizagem, criando e 
viabilizando as condições e modos para se realizar o que foi planejado.  

(     ) Implica o exercício da iniciativa, ou seja, é a atividade de direcionamento do esforço coletivo do pessoal, tratando do 
desenvolvimento propriamente dito dos processos constitutivos. Dessa forma, as funções de direção envolvem a 
mobilização, liderança, motivação, comunicação, bem como a capacidade de interação de cada um dos participantes 
envolvidos nesses processos.  

(     ) Possibilita um bom planejamento dos horários de trabalho coletivo, juntamente com a presença de um pedagogo 
mediador, para que a equipe possa cada vez mais buscar ampliar o conhecimento, pois o profissional bem estruturado 
dentro do ambiente de trabalho é um dos mais eficientes instrumentos para a melhoria da qualidade de ensino. 

(     ) Comprova o funcionamento da escola, baseado em dados e informações coletados através de processos e instrumentos 
diversificados, para verificar se os objetivos estão sendo efetivamente alcançados. Assim como a análise qualitativa de 
dados e informações são importantes, a apreciação valorativa de formas diferenciadas de medidas com critérios definidos 
previamente, também os são. 

(     ) Implica no ato de antecipar decisões, prevendo as orientações e as ações para atingir os objetivos. Entende-se que não 
pode ser conduzido de forma centralizadora para se instituir uma cultura democrática e participativa nos processos 
desenvolvidos na escola, pois uma gestão democrática se constrói com o envolvimento de todos os representantes da 
comunidade escolar nos processos de tomada de decisão, bem como na definição de metas e estratégias de ação.  

A sequência está correta em  
A) 1, 3, 2, 4, 5. 
B) 2, 3, 4, 5, 1. 
C) 3, 4, 5, 1, 2. 
D) 3, 2, 1, 4, 5. 
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Questão 24 
As avaliações em larga escala ou externas, como o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e o Pisa (Programa Interna-
cional de Avaliação de Educandos), favorecem a análise de um cenário, constituindo-se em subsídios, especialmente para 
políticas públicas nacionais, estaduais e municipais. As escolas podem e devem refletir sobre esses indicadores, mas é impor-
tante lembrar que eles capturam uma “fotografia momentânea” do contexto de aprendizagem dos educandos e que, não 
necessariamente, refletem as aprendizagens de parte do currículo, ou seja, os conhecimentos passíveis de serem avaliados 
nesse tipo de teste, sem que o resultado reflita a realidade integral da rede ou escola. Diante do exposto, um planejamento do 
processo avaliativo deverá considerar as finalidades de:  
I. Proporcionar aos educandos a compreensão sobre seu processo de aprendizagem, criando as condições para que sejam 

mapeados experiências, saberes, competências e interesses. 
II. Apoiar os gestores escolares no planejamento de ações e políticas ajustadas para a ampliação das oportunidades de apren-

dizagem e desenvolvimento para todos e para cada um. 
III. Qualificar e apoiar a elaboração de políticas públicas que buscam desenvolver e garantir educação de qualidade com equi-

dade, trazendo evidências sobre a educação ofertada, transparência para a sociedade e senso de responsabilidade para 
gestores. 

IV. Proporcionar às famílias/responsáveis um acompanhamento dos principais marcos de aprendizado e desenvolvimento dos 
alunos, criando condições para conversas sobre o papel de todos na ampliação da aprendizagem, apoiando-se, por exemplo, 
na documentação pedagógica. 

V. Prover aos professores subsídios para atuarem a partir dos insumos colhidos no acompanhamento da aprendizagem, através 
do diagnóstico pelo acompanhamento da avaliação durante o período de ensino; ou, ao final de um, a somativa, a fim de 
que possam pensar nas estratégias mais adequadas ao apoio do educando. 

Está correto o que se afirmar em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I, IV e V, apenas. 
C) II, III e V, apenas. 
D) I, II, III e IV, apenas. 
  

Questão 25 
A avaliação é uma das atividades que ocorrem dentro de um processo pedagógico. Esse processo inclui outras ações que 
implicam na própria formulação dos objetivos da ação educativa, na definição de seus conteúdos e métodos, dentre outros. A 
avaliação, portanto, sendo parte de um processo maior, deve ser usada tanto no sentido de um acompanhamento do desen-
volvimento do estudante, como no sentido de uma apreciação final sobre o que esse estudante pôde obter em um determinado 
período, sempre com vistas a planejar ações educativas futuras.  

(Fernandes, 2007, p. 20.) 
 

Diante do exposto e, considerando as funções da avaliação, analise as afirmativas a seguir.  
I. “A avaliação é _______________    quando classifica os resultados da aprendizagem alcançados pelos alunos de acordo com 

níveis de aproveitamento estabelecidos.” 
II. “A avaliação é ______________ quando constata se os objetivos estabelecidos foram alcançados pelos alunos. É nesse 

momento que também se fornece dados para o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem.” 
III. “A avaliação tem a função____________________ quando informa ao professor o nível de conhecimentos e habilidades nas 

quais os alunos se encontram, ou seja, quando verifica a presença ou ausência de pré-requisitos para novas aprendizagens 
e detecta dificuldades específicas de aprendizagem tentando identificar suas causas.” 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores. 
A) I. formativa II. diagnóstica III. somativa     
B) I. somativa II. formativa III. diagnóstica 
C) I. diagnóstica II. somativa III. formativa 
D) I. formativa II. somativa III. diagnóstica 
 

Questão 26 
O currículo representa muito mais do que um programa de estudos, um texto em sala de aula ou o vocabulário de um curso. 
Mais do que isso, ele representa a introdução de uma forma particular de vida; ele serve, em parte, para preparar os estudantes 
para posições dominantes ou subordinadas na sociedade existente. O currículo favorece certas formas de conhecimento sobre 
outras e afirma os sonhos, desejos e valores de grupos seletos de estudantes sobre outros grupos, com frequência discrimi-
nando certos grupos raciais, de classe ou gênero.  

(Mclaren, 1977, p. 216.) 
 

Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os currículos escolares transcendem os guias curriculares. 
B) A seleção de conteúdos e procedimentos que irão compor o currículo é um processo político 
C) O currículo é um conjunto de objetivos, conteúdos, experiências de aprendizagem e avaliação. 
D) O currículo escolar não lida apenas com o conhecimento escolar, mas com diferentes aspectos da cultura. 
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Questão 27 
A observação de sala de aula é uma excelente estratégia na formação dos professores na escola, já que ela pode contribuir 
para possibilitar ao professor uma reflexão da sua prática e buscar novas possibilidades de intervenções para a melhoria do 
ensino, da gestão da sala de aula, de estratégias de ensino e de avaliação da aprendizagem. A sala de aula é um lócus estraté-
gico de observação, para que dela surjam as reais necessidades de formação continuada dos professores. Especialmente, 
durante as últimas duas décadas, tem-se verificado uma tendência internacional e nacional para encarar a observação de 
aulas como um processo de interação profissional, de caráter essencialmente formativo, centrado no desenvolvimento 
individual e coletivo dos professores e na melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens. Diante do exposto, são 
finalidades na gestão contemporânea da observação das aulas para melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem: 
I. Verificar e classificar as dimensões do conhecimento profissional dos professores. 
II. Diagnosticar os aspectos das dimensões do conhecimento e da prática profissional a trabalhar ou a melhorar.  
III. Estabelecer as bases para uma tomada de decisão fundamentada sobre o processo de ensino e aprendizagem.  
IV. Avaliar e controlar a adequação das decisões curriculares efetuadas pelos professores.  
V. Proporcionar o contato e a reflexão sobre as potencialidades e limitações de diferentes abordagens, estratégias, metodologias e 

atividades. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I, III e V. 
B) II, III e V. 
C) II, III e IV. 
D) I, II, IV e V. 
 

Questão 28  
O feedback constitui um aspecto essencial de qualquer processo de desenvolvimento profissional de professores baseado 
na observação e discussão de práticas letivas. A investigação sobre a natureza do discurso utilizado nas reuniões pós-observa-
ção permitiu constatar a existência de vários tipos de feedback de acordo com o seu impacto no desenvolvimento profissional 
dos professores. Segundo Egan (2002) e Kurtoglu-Hooton (2004), o feedback pode ser de tipo “confirmativo” ou de tipo “cons-
trutivo”. Através do feedback confirmativo, o pedagogo informa o professor de que está seguindo o percurso adequado à 
concretização dos objetivos do programa. Pelo contrário, o feedback construtivo informa o professor que está desviando-se 
dos objetivos pretendidos e do que poderá fazer para regressar ao percurso desejado. São consideradas características do 
feedback construtivo, EXCETO: 
A) Estimula a autoavaliação e a autodescoberta. 
B) Centra-se em comportamentos que o professor tem a capacidade e a possibilidade de alterar. 
C) É imposto ao professor como forma de refletir e reagir à crítica efetuada no contexto avaliativo. 
D) Apoia o professor na análise tanto dos aspectos positivos quanto dos aspectos negativos da sua prática. 
 

Questão 29 
Currículo é o conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos (saberes, competências, representações, tendências, valores) 
transmitidos (de modo explícito ou implícito) nas práticas pedagógicas e nas situações de escolarização, isto é, tudo aquilo a 
que poderíamos chamar de dimensão cognitiva e cultural da educação escolar. 

(Forquin, 1993 apud Libâneo, 2012, p. 489.)  
 

Considera-se que, ao planejar o currículo da escola, utilizando os documentos oficiais, faz-se necessário considerar alguns 
princípios básicos práticos. Sobre tais princípios, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O currículo, em sua organização, deve prever tentativas de enriquecimento curricular pela interdisciplinaridade e de 

coordenação de disciplinas por meio de projetos comuns. 
(     ) O currículo deve ser democrático, garantindo a todos uma base cultural e científica comum e uma base comum de 

formação moral e de práticas de cidadania (relativa a critérios de solidariedade e justiça, à alteridade, à descoberta e 
respeito do outro, ao aprender a viver junto etc.).  

(     ) O currículo escolar representa o cruzamento de culturas, constituindo espaço de síntese, uma vez que a cultura elaborada 
se articula com os conhecimentos e experiências concretas dos alunos em seu meio social e com a cultura dos meios de 
comunicação, da cidade e de suas práticas sociais.  

(     ) O currículo deve ajudar a fortalecer a identidade pessoal e a subjetividade dos alunos. Trata, não só de atender e favorecer 
a diversidade entre o alunato, mas, também, de promover em cada aluno competências distintas que os tornem mais 
plenos e autônomos em seu desenvolvimento pessoal, o que, sem dúvida, pode facilitar igualmente seu êxito profissional.  

(     ) O currículo tem que condizer com a organização espacial da comunidade e com o modo pelo qual as pessoas e os 
segmentos sociais se movem nela. Trata-se, portanto, apenas de atender às necessidades e expectativas da comunidade 
local, de modo que se respeite sua cultura, os valores, modos de vida e hábitos. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V, V. 
B) V, V, V, V, F. 
C) F, V, V, F, V. 
D) F, F, F, F, V. 
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Questão 30 
No final da década de 1970, surgem novas leituras, discussões e interpretações sobre a função real da educação e o papel da 
escola na interação dos saberes historicamente acumulados pela humanidade. Dentre elas, surge um ponto em comum 
composto pela apropriação, construção e reconstrução crítica do conhecimento por parte do aluno e professores. Embora 
possuam diferenças em relação aos pressupostos teóricos, vários autores buscam a superação da reprodução do conhecimento. 
A visão de totalidade marca o ponto de encontro entre os educadores que se dispuseram a repensar a função da educação e as 
metodologias de ensino utilizadas durante o processo educativo. [...] De acordo com Saviani, os métodos se situam para além 
dos métodos tradicionais e novos, superando por incorporação as contribuições de uns e de outros. São métodos que estimulam 
a atividade e iniciativa dos alunos, ressaltam a importância do papel do professor, o qual realiza a mediação e orientação dos 
saberes culturais historicamente acumulados pela humanidade. Portanto, quando o professor na sala de aula é aquele que, 
detendo mais experiência, funciona intervindo e mediando a relação do aluno com o conhecimento. Ele está sempre, em seu 
esforço pedagógico, procurando criar Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZDP's), isto é, atuando como elemento de 
intervenção e de ajuda. Na ZDP, o professor atua de forma explícita, interferindo no desenvolvimento dos alunos e provocando 
avanços que não ocorreriam espontaneamente. 

(Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/277-4.pdf. Adaptado.)  
 

Diante do exposto e infere-se que se trata da:   
A) Pedagogia histórico-crítica, tendo como base o materialismo histórico e a teoria histórico-cultural de Vygotsky. 
B) Tendência tecnicista, que propõe uma ação pedagógica inspirada nos princípios da racionalidade, da eficiência, da eficácia e 

da produtividade, inspirada no Behaviorismo de Skinner.  
C) Abordagem da tendência escolanovista, que busca envolver os alunos no processo de ensino e aprendizagem, partindo do 

princípio de que o aluno é o centro do processo educativo. 
D) Abordagem tradicional, a metodologia utilizada que privilegia as aulas expositivas e as demonstrações que o professor realiza 

perante a classe, com ênfase na memorização e reprodução dos conteúdos. 
 

Questão 31 
Já faz quase um semestre que as escolas brasileiras precisaram começar a implementar o Novo Ensino Médio. E, embora as 
mudanças sejam positivas no sentido de aproximar a escola da realidade vivenciada pelos estudantes no ambiente extraclasse, 
ainda restam muitas dúvidas sobre de que forma essas alterações no formato do Ensino Médio afetam o cotidiano dos jovens.  

(Disponível em: https://www.bemparana.com.br/noticia/confira-as-cinco-duvidas-mais-frequentes-sobre-novo-ensino-medio#.YsngCXbMLIU.  
Acesso em: 09/07/2022.) 

 

No Paraná, o Referencial Curricular para o Ensino Médio começou a ser escrito em 2019. Ele passou por uma série de revisões 
e duas consultas públicas, realizadas em 2021, até ser aprovado em 29/07/2021 pelo Conselho Estadual de Educação (Delibera-
ção nº 04/2021 do CEE/PR) juntamente com as Diretrizes Curriculares Complementares do Ensino Médio. Em seguida, o 
documento foi homologado pela Resolução nº 3.416/2021. Todas as adequações foram realizadas e estão em consonância com 
a Lei Federal nº 13.415/2017 (BNCC).  

(Disponível em: https://professor.escoladigital.pr.gov.br/ensino_medio. Adaptado.) 
 

Diante do exposto e considerando as novas implementações no ensino médio, em conformidade com a LDB, analise as 
afirmativas a seguir.  
I. Introdução de um novo “Projeto de Vida”, com existência nos três anos do ensino médio, onde o estudante poderá desenvol-

ver suas habilidades socioemocionais e, principalmente, se descobrir em seus interesses e escolhas profissionais. Ainda, o 
desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas às dimensões física, cognitiva, cultural, social e emocional dos 
estudantes. 

II. Ampliação da carga horária de 800 horas para 1.000 horas anuais, totalizando 3.000 horas ao longo da etapa do ensino 
médio, sendo 1.800 horas para a Formação Geral Básica e 1.200 horas para as unidades curriculares dos itinerários 
formativos. 

III. O estudante passa a cursar dois conjuntos de aprendizagens: a Formação Geral Básica (FGB) e os Itinerários Formativos (IF). 
Em 2022, com 800 horas de Formação Geral Básica (FGB), com o conjunto de componentes curriculares comuns e 200 horas 
de Itinerários Formativos (IF), com os componentes curriculares, tais como Educação Financeira e Pensamento 
Computacional que serão comuns a todos os estudantes.  

IV. A Formação Geral Básica (FGB) incluiu obrigatoriamente estudos e práticas de matemática, língua portuguesa e ciências 
humanas, e, facultativamente, a educação física, arte, sociologia, filosofia. Fica assegurada às comunidades indígenas, a 
utilização das respectivas línguas maternas. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III. 
B) I, II e III. 
C) I, III e IV. 
D) II, II e IV. 
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Questão 32 
A possibilidade de ter um ensino remoto não foi suficiente para evitar a tragédia educacional causada pelo fechamento das escolas. 
A pandemia criou um retrocesso de duas décadas para mais de 5 milhões de crianças e jovens – o que equivale a 13,9% da população 
brasileira de 6 a 17 anos. Esses números são, majoritariamente, de crianças e jovens pobres, pardos e negros (68,5%).  

(Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/20841/como-garantir-a-recomposicao-das-aprendizagens-na-retomada-presencial-das-aulas.) 
 

Considerando que a adoção emergencial do ensino remoto (por aqueles que tiveram acesso) aconteceu sem que ninguém 
estivesse devidamente preparado; esse cenário causou prejuízos consideráveis no progresso cognitivo e socioemocional dos 
estudantes que não podem ser ignorados no retorno presencial. Sobre as consequências deixadas pelo fechamento de 
escolas, para a recomposição da aprendizagem dos alunos, são ações a serem desenvolvidas pelo gestor escolar e equipe 
pedagógica:  
I. Realizar diagnóstico da aprendizagem dos alunos.  
II. Possibilitar a formação dos professores e gestores. 
III. Criar espaços de acolhimento para discussão acerca do momento vivido. 
IV. Desenvolver ações que foquem o desenvolvimento das habilidades essenciais da BNCC que foram prejudicadas. 
Está correto o que o que afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 

Questão 33 
Novo ensino médio: 7 coisas que começam a mudar na educação dos jovens 

 

(...) Começou a ser implementado neste ano o chamado novo ensino médio, uma mudança que tenta fazer frente a antigos 
desafios dessa etapa de ensino: a desconexão e o desinteresse de uma parcela significativa dos jovens, problemas que se 
intensificaram na pandemia e que resultam em altos índices de evasão e atraso escolar. Em 2018, uma estimativa do movimento 
“Todos Pela Educação” apontou que quatro de cada dez jovens brasileiros de 19 anos não haviam completado o ensino médio. 
Na pesquisa Pnad Covid, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou que 407,4 mil brasileiros de 15 a 17 anos 
não estavam matriculados na escola no segundo trimestre do ano passado. Neste ano, o novo ensino médio começa apenas 
para os alunos do primeiro ano, segundo cronograma definido pelo Ministério da Educação. Para o segundo ano, a mudança 
começará no ano que vem e, para o terceiro ano, em 2024. Até o momento, 22 Estados já têm referenciais curriculares 
aprovados e homologados para começar a colocar o novo ensino médio em prática nas redes estaduais de ensino, segundo o 
Movimento Pela Base Nacional Curricular.  

(Disponível em: https://educacao.uol.com.br/noticias/bbc/2022/02/15/novo-ensino-medio-7-coisas-que-comecam-a-mudar-na-educacao-dos-
jovens.htm. Acesso em: 03/07/2022.) 

 

Particularmente no Estado do Paraná, que é um dos estados com referenciais curriculares aprovados e relacionados na 
reportagem do UOL, os indicadores educacionais, como no Brasil, são alarmantes. Ao desenvolver os Referenciais Curricula-
res para o Novo Ensino Médio, este contexto, bem como as diretrizes nacionais, foram considerados. Sobre os indicadores 
educacionais dos últimos anos no Estado do Paraná registrados nos Referenciais Curriculares do Novo Ensino Médio, 
observamos que: 
I. Apesar dos consideráveis avanços frente ao abandono escolar, um cenário relacionado ao ensino médio é preocupante: o 

índice de abandono escolar na 1ª série. Se considerarmos a série histórica dos últimos dez anos, a média de abandono 
escolar representa cerca de 25% dos estudantes.  

II. Cerca de 30% das matrículas registradas nas Redes e Instituições de Ensino do Sistema de Educação do Paraná são do 
noturno. Houve, nos últimos dez anos, uma leve redução do número de matrículas no Estado do Paraná. 

III. Apesar da redução gradativa dos índices de distorção idade-série no ensino médio, cerca da metade dos estudantes 
ingressam no ensino médio com algum grau de distorção idade-série.  

IV. Dentre as modalidades de ensino que vêm apresentando aumento acentuado no número de matrículas, destaca-se o ensino 
médio integrado à Educação Técnica e Profissional, o que denota uma busca maior por uma qualificação profissional ao final 
do ensino médio. 

V. No que tange à taxa de aprovação, o Estado do Paraná possui uma série histórica que, a partir do ano de 2017, teve ascensão 
gradativa, chegando a superar os índices nacionais.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I, II e III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas.  
D) II, IV e V, apenas. 
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Questão 34 
O Jornal Hoje mostra como as escolas brasileiras estão sofrendo com a falta de professores nas salas de aula. Apesar das vagas 
estarem sendo criadas, faltam profissionais. Em fevereiro deste ano, o saldo de vagas formais criadas na educação foi o mais 
alto da série histórica, segundo recorte feito por uma consultoria, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados. Foram criados mais de 66 mil postos nas instituições de ensino brasileiras. Porém, o setor ainda não preencheu 
todos os espaços. Ocimar Alavarse, professor da Faculdade de Educação da USP, diz que o deficit de profissionais da área vem 
de antes da pandemia. “Nós já tínhamos um fenômeno no Brasil, mesmo em redes públicas, da não realização de concursos, o 
que fazia com que essas redes municipais e estaduais recorressem aos contratos temporários. Isso não configura um quadro 
permanente de professores, ainda mais com as aposentadorias e outras saídas de professores.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2022/04/06/escolas-sofrem-com-falta-de-professores-nas-salas-de-aula.ghtml. Adaptado.)  
 

Esta realidade constatada na educação básica, decerto afeta também a educação profissional, sobretudo com a expansão do 
ensino técnico no atendimento do itinerário formativo do novo ensino médio. Para captação destes docentes na educação 
profissional e tecnológica, é correto afirmar que:  
A) A formação inicial para a docência na educação profissional técnica de nível médio realiza-se em cursos de graduação, em 

programas de licenciatura ou outras formas, em consonância com a legislação e com normas específicas definidas pelo CNE.  
B) A formação inicial para a docência na educação profissional técnica de nível médio, na falta de profissionais com licenciatura 

específica e experiência profissional comprovada na área objeto do curso, a instituição de ensino deve encaminhar os 
docentes às instituições de ensino superior mais próximas, garantindo a formação do quadro em acordo com a lei, ainda que 
após o início de sua atuação.  

C) Para lecionar nos cursos de qualificação profissional, podem atuar instrutores de nível médio, com comprovada competência 
técnica referente ao saber operativo de atividades inerentes à respectiva formação profissional, preferencialmente em 
cursos técnicos e de nível superior, com formação em curso de graduação, em qualquer área, e comprovada experiência 
profissional e competência na área tecnológica identificada no respectivo eixo tecnológico ao qual a formação profissional 
está relacionada. 

D) Para o exercício do magistério nos cursos de educação profissional tecnológica de graduação, o docente deve possuir a 
formação acadêmica exigida para o nível superior, em nível de pós-graduação, exclusivamente em programas de mestrado 
e doutorado. Na ponderação da avaliação da qualidade do corpo docente das disciplinas da formação profissional, a 
competência e a experiência na área devem ter equivalência com o requisito acadêmico, em face das características desta 
modalidade de ensino. 

 

Questão 35 
A avaliação consiste em uma ação ampla e complexa que envolve todos os atores que fazem parte dos processos de ensino 
e de aprendizagem das instituições de ensino. Esse processo exige intensa reflexão e planejamento para a consecução de 
objetivos. Assim, o ato avaliativo articula-se ao contexto educativo, social e político. Entendido como processo, também 
apresenta vários sentidos que são produzidos pela interdependência entre a aprendizagem de conhecimentos e o desen-
volver de competências, que estrutura uma rede de subjetividades que envolve todos os atores do processo educativo. No 
contexto do Novo Ensino Médio, Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná orienta que a avaliação é parte 
fundamental para o acompanhamento do processo formativo dos estudantes, requer uma atenção especial, já que o 
desenvolvimento de competências e habilidades no âmbito escolar exige a utilização de uma multiplicidade de metodologias 
e formas de avaliação. Neste contexto, a avaliação:  
A) Deve conduzir o processo de ensino-aprendizagem, as atividades que os professores promovem, as experiências que os 

estudantes realizam e os conteúdos de aprendizagem são os determinantes para a análise e a compreensão de uma ação 
formativa.  

B) Conteúdos e metodologias se utilizam dos mesmos elementos didáticos, recursos, técnicas, instrumentos, dentre outros, 
voltados para a verificação do rendimento escolar. Isso implica na coerência entre o que e como se ensina e aprende, e a 
concepção de avaliação adotada, bem como na ideia de continuidade do processo avaliativo.  

C) Processual e formativa, suas metodologias e suas formas serão organizadas nas instituições de ensino, por meio de 
atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades on-line, dentre outras, de tal forma 
que, ao final do ensino médio, o estudante demonstre o rendimento escolar esperado para aquela etapa de ensino. 

D) Do desempenho escolar é entendido como a verificação da capacidade para mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes 
e valores, de forma que estes possam ser articulados e integrados, expressando-se nas competências gerais da educação 
básica e específicas das áreas de conhecimento descritas neste Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná, 
visando à formação integral do estudante, nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais, de maneira a adotar um 
trabalho voltado para a construção focada em seu projeto acadêmico.  
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Questão 36 
Leia atentamente o caso hipotético relatado a seguir: 
 

A coordenadora de determinada escola, cuja proposta pedagógica está ajustada para oferta concomitante com instituições de 
formação profissional técnica em relação à composição do itinerário da formação técnico e profissional de ensino médio, recebeu 
a seguinte solicitação: “Prezada coordenadora, estou buscando certificação por competência para Técnico em Eletroeletrônica. 
Tenho mais de 20 anos trabalhando na área, especificamente na área de eletroeletrônica. Tenho uma formação realizada no 
Uruguai, onde recebi certificado de eletricista de 60 horas. Aqui no Brasil atuo na área desde 2020 como MEI. Tenho formação no 
antigo 2º grau. Estou pleiteando a certificação porque preciso melhorar as condições de minha família e as oportunidades de 
trabalho e renda se ampliarão quando eu comprovar que sou Técnico em Eletroeletrônica. Estarei às suas ordens para informações 
adicionais e para enviar todos os meus comprovantes de cursos realizados na área. Atenciosamente, DJC”.  
 

Em acordo com as orientações acerca do reconhecimento de saberes e competências, é correto afirmar que DJC: 
A) Não tem direito ao diploma, uma vez que a única comprovação de estudos formais é estrangeira e possui pouco tempo de 

vivência na área de eletroeletrônica.  
B) Tem direito ao diploma, desde que ele consiga montar uma placa de circuito eletroeletrônico para uma indústria de médio 

porte e comprove, pelo menos, o tempo equivalente ao currículo formal em atividades profissionais.  
C) Tem direito ao diploma, desde que o processo para sua obtenção seja formalizado e realizado em instituições e redes de 

ensino autorizadas pelos respectivos sistemas de ensino que possuam metodologias e diretrizes de certificação profissional. 
D) Tem direito ao diploma, desde que ele comprove para a coordenadora os estudos não formais e experiência no trabalho por 

meio de declarações e documentos que o equivalham; além disso, os itinerários formativos que ele declara ter, ainda que 
informais, devem ser coerentes com o currículo na certificação em Técnico em Eletroeletrônica.  

 

Questão 37 
Segundo a LDB, a Educação Profissional e Tecnológica integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às 
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, enquanto o itinerário da educação profissional e tecnológica foi apresentado 
na reforma do ensino médio como uma alternativa para aprofundamento de aprendizagens para estudantes nessa etapa de 
ensino, que se organiza a partir da educação profissional técnica de nível médio, com base no Art. 15 da Resolução CNE/CP         
nº 01, de 2021. Entende-se por itinerário formativo na educação profissional e tecnológica o conjunto de unidades curriculares, 
etapas ou módulos que compõem a sua organização em eixos tecnológicos e respectiva área tecnológica, podendo:  
I. Ser propiciado internamente em um mesmo curso, mediante sucessão de unidades curriculares, etapas ou módulos com 

terminalidade ocupacional.  
II. Ser propiciado pela instituição educacional, mas construído horizontalmente pelo estudante, mediante unidades curriculares, 

etapas ou módulos de cursos diferentes de um mesmo eixo tecnológico e respectiva área tecnológica. 
III. Ser construído verticalmente pelo estudante, propiciado ou não por instituição educacional, mediante sucessão progressiva 

de cursos ou certificações obtidas por avaliação e por reconhecimento de competências (...). 
IV. Ocorrer dentro de um curso, de uma área tecnológica ou de um eixo tecnológico, de modo a favorecer a verticalização da 

formação na educação profissional e tecnológica, possibilitando, quando possível, diferentes percursos formativos. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) III e IV, apenas.  
D) I, II e III, apenas. 
 
Questão 38 
O Brasil tem vivenciado variadas experiências na área da avaliação, principalmente a partir da década de 1990. Na educação 
básica, temos processos avaliativos em larga escala já consolidados, como a Prova Brasil, o SAEB, o ENEM. Ainda não 
possuímos um sistema de avaliação pública voltado para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Tal avaliação, no 
entanto, é prevista nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, e possui as 
seguintes finalidades; marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Promover maior articulação entre as demandas socioeconômico-ambientais e a oferta de cursos, do ponto de vista 

qualitativo e quantitativo.  
(     ) Promover a expansão de sua oferta, em cada eixo tecnológico, identificando as ofertas educacionais pelas áreas tecnológicas.  
(     ) Promover a melhoria da qualidade pedagógica e efetividade social, com ênfase no acesso, na permanência e no êxito no 

percurso formativo e na promoção pessoal.  
(     ) Subsidiar políticas e ações de acesso, permanência e êxito com vistas à efetiva promoção pessoal.  
(     ) Zelar pelo cumprimento das responsabilidades sociais das instituições e redes de ensino mediante valorização de sua 

missão, afirmação da autonomia e da identidade institucional, atendimento às demandas socioeconômico-ambientais, 
promoção dos valores democráticos e respeito à diferença e à diversidade.  

A sequência está correta a em 
A) V, V, F, F, V. 
B) V, V, V, V, V. 
C) F, F, V, V, F. 
D) F, F, F, F, F. 
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Questão 39  
A oferta dos diferentes itinerários formativos, propiciando novas organizações curriculares para o novo ensino médio, 
compatíveis com as perspectivas da sociedade contemporânea e com os anseios dos jovens, demanda adaptações na 
organização do trabalho na escola, principalmente no tempo de permanência dos estudantes. Para possibilitar esse aumento 
do tempo de permanência na escola é que foi instituída a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio 
em Tempo Integral, por meio da Lei nº 13.415/2017. Considerando os critérios de elegibilidade para ingressar no Programa, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) As escolas indicadas pelas SEE para implementação do tempo integral deverão estabelecer correspondência entre o 

disposto no Art. 36 da LDB/1996 e seu Projeto Político-Pedagógico.  
(     ) A ampliação da oferta de educação de ensino médio em tempo integral nas redes públicas e privadas dos Estados e do 

Distrito Federal será efetivada por meio da transferência de recursos às Secretarias de Educação pelo prazo de quinze 
anos. 

(     ) Os recursos destinados para a manutenção e desenvolvimento do tempo integral só podem ser utilizados para aquisição, 
manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, sendo vedada a sua 
utilização para remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. 

(     ) São consideradas elegíveis para o recebimento de recursos da União para ampliação da jornada as escolas que tenham 
iniciado o tempo integral a partir da vigência da Lei nº 13.415/2017 e que apresentarem baixos resultados nos processos 
nacionais de avaliação do ensino médio. 

A sequência está correta em 
A) F, V, V, F. 
B) V, V, F, V. 
C) V, F, F, V. 
D) F, F, V, V. 
 

Questão 40 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) estabelece, principalmente, os princípios, as finalidades e as 
formas de organização da educação brasileira. Por essa razão, quando é implementada uma reforma que reorganiza um nível 
ou etapa, é preciso alterar, também, essa Lei. Considerando o exposto, assinale, a seguir, a alternativa na qual os dois itens 
representam alterações feitas na LDB/1996 a partir da implementação do Novo Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017). 
A) I. Na oferta do itinerário formativo rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias a sua adequação às 

peculiaridades da vida rural e de cada região II. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório da educação básica. 

B) I. Aumento progressivo da carga horária mínima anual do ensino médio de 800 horas para 1.600 horas, devendo os sistemas 
de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária II. O ensino de educação 
física, especialmente os esportes de competição, constituirá componente curricular obrigatório somente no primeiro ano 
do Novo Ensino Médio. 

C) I. As instituições de ensino emitirão certificado com validade estadual, que habilitará o concluinte do ensino médio ao 
prosseguimento dos estudos em nível superior II. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e 
de literatura e história brasileiras.  

D) I. Aumento progressivo da carga horária mínima anual do ensino médio de 800 horas para 1.400 horas, devendo os sistemas 
de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária II. A critério dos sistemas 
de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a possibilidade de concessão de certificados 
intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminali-
dade. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: smartphones, notebooks, tocadores de músicas e streamings (digitais ou 
analógicos), tablets, gravadores multimídia, máquinas de calcular, câmeras fotográficas, controles de alarme de carro, 
smartwatch ou qualquer outro modelo de relógio, pulseiras magnéticas ou qualquer outro equipamento eletrônico que 
possa interferir no processo, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 
Caso o candidato seja surpreendido portando os citados aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, o fato será 
lavrado no Termo de Ocorrência e ele será ELIMINADO automaticamente do Processo Seletivo Interno. Não será permitida 
a utilização, pelo candidato, durante a realização da prova escrita, de óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo Interno, no dia da realização das provas escritas 
objetivas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. A prova objetiva constará de 5 (cinco) questões sobre fundamentos da educação e 35 (trinta e cinco) questões específicas 
da disciplina ou área escolhida. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde a área/disciplina a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as áreas/disciplinas. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. Ao término da prova, o candidato deverá aguardar o 
recolhimento de seu material pelo Fiscal de Aplicação, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala 
de provas somente após a autorização. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o caderno de 
provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Interno.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os resultados provisórios (prova objetiva) do Processo Seletivo Interno serão disponibilizados no portal institucional da SEED, 
na página do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, bem como na página do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), conforme anexo I do Edital. 

- O candidato que desejar interpor recurso disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação dos 
resultados, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo Interno no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, acessado 
mediante o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 

Seletivo Interno. 




