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SIMULADO SOBRE PARA CONCURSO DE 

PROFESSORES 
 
01-Entre as metas do Plano Nacional de       
Educação, a seguinte se destaca por sua       
premência: 
 
A)oferecer vagas para toda a população      
de zero a 2 anos em instituições públicas        
de ensino até o ano 2016. 
B)erradicar o analfabetismo vigente em     
todo o país até 2016, mediante a       
instalação de centros comunitários de     
educação. 
C)instituir um plano emergencial até 2016      
para atender à população de baixa renda,       
existente nas grandes cidades brasileiras,     
com instalação de classes multisseriadas,     
visando a erradicar o analfabetismo. 
D)universalizar até 2016 o atendimento     
escolar para toda a população de 15 a 17         
anos e elevar até o final do período de         
vigência do PNE a taxa líquida de       
matrículas no ensino médio para 85%. 
E)atingir a meta de zero criança fora da        
escola até 2016, com a implantação de       
escolas comunitárias em todo o território      
nacional. 
 
02-Considerando as determinações do    
Plano Nacional de Educação – PNE,      
aprovado em 25/06/2014, é correto     
afirmar que essa iniciativa 
A)descumpre a proposta de revisão e      
adequação do Plano Municipal de     
Educação, considerando as   
determinações do documento nacional. 

B)cumpre a proposta de manutenção do      
antigo Plano Municipal de Educação,     
considerando as determinações do    
documento nacional. 
C)ignora a proposta de revisão e      
adequação do Plano Municipal de     
Educação. 
D)cumpre a proposta de revisão e      
adequação do Plano Municipal Educação,     
mas extrapola o prazo estipulado pelo      
documento nacional. 
E)cumpre a proposta de revisão e      
adequação do Plano Municipal de     
Educação, considerando o prazo    
estipulado pelo documento nacional. 
 
03-A Lei de Diretrizes e Bases- LDB       
9394/96 em seu artigo 13 apresenta      
atribuições aos docentes. Leia as     
alternativas que se referem às mesmas e       
assinale (V) para as sentenças     
verdadeiras e (F) para as falsas: 
 
( ) A LDB aponta que a principal atuação         
docente refere-se a necessidade do     
professor verificar através de provas e      
atividades avaliativas o conhecimento    
adquirido por seus alunos. 
 
( ) A LDB atribui exclusivamente ao       
docente a responsabilidade pelo sucesso     
escolar dos alunos, visto que é ele o        
sujeito que seleciona os conteúdos e      
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estratégias a serem ministrados no     
contexto escolar. 
 
( ) A LDB aponta que uma das atribuições         
docentes é estabelecer estratégias de     
recuperação para os alunos de menor      
rendimento. 
 
( ) A LDB atribui ao professor a        
responsabilidade de zelar pela    
aprendizagem de seus alunos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a      
sequência CORRETA de cima para baixo: 
 
A)F – F – V – V. 
B)V – V – F – F. 
C)V – F – V – F. 
D)F – V – F – V. 
E)F – F – F – V. 
 
04-A LDB, o Art. 35, diz: O ensino médio,         
etapa final da educação básica, com      
duração mínima de três anos, terá como       
finalidades (...): 
 
Todas as alternativas apresentam    
finalidades do Ensino Médio, exceto a: 
A)Consolidação e aprofundamento dos    
conhecimentos adquiridos no ensino    
fundamental, possibilitando o   
prosseguimento de estudos. 
B)Preparação básica para o trabalho e a       
cidadania do educando, para continuar     
aprendendo de modo a ser capaz de se        
adaptar com flexibilidade a novas     
condições de ocupação ou    
aperfeiçoamento posteriores. 
C)Aprimoramento do educando como    
pessoa humana, incluindo a formação     
ética e o desenvolvimento da autonomia      
intelectual e do pensamento crítico. 
D)Compreensão dos fundamentos   
científico-tecnológicos dos processos   

produtivos, relacionando a teoria com a      
prática no ensino de cada disciplina. 
E)Impedimento de preparar o aluno para      
o exercício de profissões técnicas,     
atendida a formação geral. 
 
05-Em conformidade com as Diretrizes     
Curriculares para o Ensino Médio, o      
projeto-político pedagógico - PPP das     
unidades escolares deve traduzir a     
proposta educativa da escola. Sobre o      
PPP, está correta a seguinte assertiva: 
 
A)O PPP é elaborado, no caso das       
escolas públicas, pelo o ór- gão gestor do        
sistema, ouvidos os integrantes da     
comunidade escolar. 
B)O PPP deve considerar, no ensino      
médio, a problematização como    
instrumento de incentivo à pesquisa e à       
curiosidade. 
C)O PPP, nas escolas em geral, é       
responsabilidade apenas da equipe    
dirigente e dos professores. 
D)O PPP deve considerar, no ensino      
médio, a repetição como estratégia     
primordial de aprendizagem. 
E)O PPP constitui documento estratégico     
da escola, sendo seu conhecimento     
restrito à equipe escolar. 
 
06-O Projeto Político Pedagógico (PPP)     
da escola constitui-se como um     
documento norteador da prática educativa     
desenvolvida na escola. 
 
Quanto ao PPP, dentre as alternativas a       
seguir, assinale a CORRETA: 
 
A)numa perspectiva democrática o Projeto     
Político Pedagógico deve ser construído     
somente pela equipe da gestão     
pedagógica da escola. 
B)o Projeto Político Pedagógico expressa     
a identidade da escola e requer uma       
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equipe diretiva de liderança para     
coordenar sua elaboração. 
C)o Projeto Político Pedagógico pode ser      
desvinculado do currículo escolar, uma     
vez que este não expressa a concepção       
das práticas educativas. 
D)o Projeto Político Pedagógico pode     
expressar um conhecimento   
descontextualizado em relação às    
questões coletivas e locais em que a       
escola está inserida. 
 
07-De acordo com a Constituição Federal      
de 1988 (art. 205), a Educação no Brasil        
visa 
 
A)ao desenvolvimento social e cultural do      
sujeito. 
B)ao fortalecimento do indivíduo, para que      
tenha condição de conviver em     
sociedade. 
C)ao pleno desenvolvimento da pessoa,     
seu preparo para o exercício da cidadania       
e sua qualificação para o trabalho. 
D)oferecer ao cidadão as condições de      
sobrevivência no mundo do trabalho. 
E)ao fortalecimento da relação entre as      
pessoas, promovendo a alta estima e      
oferecendo condições para a vida em      
sociedade. 
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