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Leitura e Interpretação de Textos - 10 questões 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5. 

Definir metas e ter claro o que se quer alcançar 
  

1º   Um aspecto que chama a atenção em todas as escolas visitadas é que o processo de 
mudança, que levou aos bons resultados atuais, começou com o desenho de metas e 
aonde elas queriam chegar. [...] 

2º   “Eu ouvi durante muito tempo que os alunos são pobres, que eles vivem em uma área 
deflagrada, não têm uma família... E a gente mostrou que isso tudo não era impedimento e 
que são crianças que só precisavam de intervenções.” – Diretor  

3º   “Uma ação importante foi deixar claro quais eram as metas a serem alcançadas. A 
educação no Brasil sempre foi muito subjetiva e nós aqui tentamos transformar a 
subjetividade em algo objetivo. Temos metas claras e todas elas são voltadas para a 
aprendizagem das crianças. E esse é o nosso foco.” – Secretário de Educação 

4º   “Fizemos uma análise de qual era a nossa situação: nós mostramos o índice de 
reprovação, as taxas de evasão, as notas da Prova Brasil, comparamos com outros 
municípios, mostrando nossa realidade e dizendo que era possível.” – Secretário de 
Educação [...] 

5º   A decisão de estabelecer as metas criou ainda a necessidade de definir parâmetros 
claros sobre o que se espera que os alunos aprendam. Afinal, sem isso, como saber se o 
aluno tem ou não um aprendizado adequado àquela série? Para isso, fixar objetivos de 
aprendizado por meio de um currículo estruturado foi decisivo. [...] 

6º   Uma vez definidas as metas, as escolas focaram em planejar cuidadosamente – e, em 
muitos casos, com o apoio da Secretaria – as estratégias e ações que usariam para 
conseguir atingi-las. É interessante observar que, apesar de estarem atreladas às notas dos 
alunos em provas padronizadas, as estratégias para que as escolas conseguissem atingir 
as metas foram muito além de treinar os alunos para as provas e envolveram aspectos 
pedagógicos considerados relevantes para o sucesso escolar, como formação continuada 
dos professores, reforço para os alunos com dificuldades e atividades extracurriculares. 

 

FUNDAÇÃO LEMANN, ITAÚ BBA.  Excelência com equidade: As lições das escolas brasileiras que oferecem educação de  

qualidade a alunos de baixo nível socioeconômico. Disponível em: <http://www.fundacaolemann.org.br/wp-

content/uploads/2015/08/excelencia_com_equidade_parte_qualitativa.pdf>. Acesso em: 26 set. 2017. Fragmento. 

 

Questão 01 - Releia o trecho a seguir, retirado do primeiro parágrafo desse texto. 
 

Um aspecto que chama a atenção em todas as escolas visitadas é que o processo de mudança, 
que levou aos bons resultados atuais, começou com o desenho de metas e aonde elas queriam 
chegar. [...] 

 

Nesse trecho, a expressão em destaque sugere  
 

A) o desconhecimento dos aspectos encontrados no ambiente escolar. 
B) o esforço na busca da compreensão dos aspectos encontrados nas escolas. 
C) a necessidade de indeterminar a informação relativa ao contexto observado. 
D) a existência de outros aspectos a serem observados nas visitas às escolas. 
E) a delimitação de determinado ponto de vista sobre os aspectos observados. 
 
Questão 02 - No quinto parágrafo desse texto, o uso da estrutura interrogativa 
 

A) orienta a leitura de leitores que têm pouco conhecimento sobre o assunto. 
B) traz um questionamento para o qual os autores desconhecem a resposta. 
C) é uma pergunta retórica que contribui para o desenvolvimento do texto. 
D) apresenta um elemento surpresa na progressão temática do texto. 
E) torna mais clara a ideia desenvolvida no parágrafo anterior. 
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Questão 03 -  A respeito desse texto, são feitas as seguintes afirmativas: 
 

I - A apresentação de três diferentes depoimentos revela certa dificuldade em se encontrar um 
consenso relativo à definição de metas educacionais. 
II - Observa-se, na fala do Diretor, princípios relacionados à ideia de escola eficaz. 
III - Apesar dos modos diferentes de se manifestarem, observa-se, na fala dos gestores, o 
reconhecimento da importância de se utilizar dados oriundos das avaliações. 
IV - É importante realizar um treinamento dos estudantes para que possam realizar os testes 
padronizados das avaliações em larga escala. 
 
São CORRETAS apenas as afirmativas 
 

A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV 
 

Questão 04 - No trecho “...as estratégias e ações que usariam para conseguir atingi-las”  

(6° parágrafo), o pronome em destaque refere-se ao termo 

 

A) “ações”. 

B) “escolas”. 

C) “estratégias”. 

D) “metas”. 

E) “notas”. 

 

Questão 05 - No trecho “A decisão de estabelecer as metas criou ainda a necessidade de 

definir parâmetros claros sobre o que se espera que os alunos aprendam” (5° parágrafo), a 

palavra em destaque expressa uma ideia de  

 

A) acréscimo. 

B) concessão. 

C) intensidade. 

D) limitação de tempo. 

E) momento no futuro. 
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Leia o texto abaixo para responder às questões de 6 a 10. 
 

Instrução diferenciada: ajudando a traduzir uma boa ideia em prática 
  

1º   Parte importante do trabalho dos tutores é ajudar professores a colocar em prática 
estratégias importantes para a sala de aula, levando em conta a seguinte realidade: alunos 
aprendem de maneiras e velocidades diferentes. A instrução diferenciada e o agrupamento 
flexível (class differentiation e flexible grouping) são técnicas muito faladas, mas de difícil 
aplicação. Não se trata simplesmente de dividir a sala em pequenos grupos, mas, sim, 
dentro de uma mesma aula, ter níveis diferentes de desafio e agrupar os alunos a partir do 
seu nível de habilidade para aquela tarefa. Com a ajuda do tutor, professores conseguem 
aplicar a estratégia e refinar sua prática por meio dos erros e acertos em sala de aula. 
Quando bem administrada, a instrução diferenciada ajuda o professor a não prestar atenção 
só em como melhorar os alunos que estão, por exemplo, no nível 1 de interpretação 
(Insuficiente), mas como mover um aluno do nível 2 para o 3, e assim por diante.  

2º   Tutores valorizam essas estratégias porque a prática mostra que reduzem vários 
problemas de comportamento. “Muitos alunos bagunceiros estão reagindo ou à falta de 
desafio ou a uma atividade muito além do que eles dominam em relação a outros colegas”, 
explica a tutora Joan Tarson. Os professores e tutores não explicitam – este é o grupo 
atrasado, este é o grupo mais avançado –, simplesmente dividem os grupos. [...] 

3º   O trabalho de tutoria mostra que a formação prática e gradual a partir do dia a dia tem 
sido a preferência de diretores e gestores. Por mais que enviem seus professores para 
oficinas e palestras, não veem estas duas produzindo tanto resultado prático quanto o apoio 
do tutor. Ao ajudar no planejamento e se oferecer para dar aula junto com os professores, 
os tutores/mentores em Nova York também preenchem um déficit de formação de 
professores das universidades, que focam na teoria e desprezam a prática em sala de aula. 
A rotina de um coach oferece elementos importantes que os cursos de licenciatura nos 
Estados Unidos – e outros países – deveriam acrescentar aos seus programas de 
formação.  

4º   Tanto diretores como supervisores e tutores ressaltaram que o mais importante para 
eles não é simplesmente dominar o conteúdo da disciplina, mas também ter capacidade de 
diplomacia, liderança, comunicação, criatividade, trabalho em grupo, capacidade de 
desenvolver grupos e cooperação entre professores, desenvolver lideranças entre 
professores. Tanto tutores quanto gestores entrevistados ressaltaram trabalhar com uma 
premissa básica: as pessoas querem ter sucesso no que fazem. 
GALL, Norman e GUEDES, Patrícia Mota. A reforma educacional de Nova York: possibilidades para o Brasil. p.52-54. Disponível em: 

<http://pt.braudel.org.br/noticias/arquivos/downloads/a-reforma-educacional-de-nova-york-possibilidades-para-o-brasil.pdf>. Acesso em: 26 set. 

2017. Fragmento. 

 

Questão 06 - De acordo com esse texto, a instrução diferenciada e o agrupamento flexível são 

técnicas difíceis de serem colocadas em prática, porque exigem que os professores 

 

A) participem de cursos e oficinas de formação continuada. 

B) demonstrem capacidade de liderança e de serem criativos. 

C) dominem com precisão o conteúdo a ser trabalhado na tarefa. 

D) contem com o auxílio e participação de tutores especializados. 

E) saibam trabalhar com grupos de diferentes níveis de aprendizagem. 

 

Questão 07 - Esse texto se caracteriza por ser, predominantemente, 

 

A) argumentativo, pois se defende um ponto de vista por meio do uso de argumentos. 

B) dialogal, pois se observa a presença da fala de diferentes personagens. 

C) expositivo, pois se preocupa com a transmissão de um conhecimento. 

D) instrucional, pois traz orientações para implementação de uma prática de ensino. 

E) narrativo, pois relata fatos reais ocorridos no interior de diferentes escolas. 



5 

 

Questão 08 - A respeito do apoio do tutor no desenvolvimento de atividades em sala de aula, 

são feitas as seguintes afirmativas: 

 

I - A política educacional de Nova York revelou que o auxílio dos tutores ajuda a preencher 

uma lacuna na formação inicial dos docentes. 

II - A presença dos tutores nas atividades rotineiras da sala de aula ajuda a controlar as 

atitudes de indisciplina. 

III - A atividade de tutoria em sala de aula confirma o princípio de que todos querem ter 

sucesso nas atividades que realizam. 

IV - A rotina escolar com a presença de um tutor oferece aos gestores elementos importantes 

para a implementação de ações educacionais. 

 

Marque a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

 

A) I, II, III e IV. 

B) I apenas. 

C) II apenas. 

D) III apenas. 

E) IV apenas. 

 
Questão 09 - Entende-se desse texto que a boa administração da prática de instrução 

diferenciada permite 

 

A) desenvolver a capacidade de liderança dos sujeitos envolvidos. 

B) organizar o tempo para desenvolvimento das atividades orientadas. 

C) dividir os alunos em função do nível de aprendizagem apresentado. 

D) observar o progresso nas aprendizagens de todos os alunos indistintamente. 

E) colocar em prática estratégias pedagógicas para melhoria das aprendizagens. 

 
Questão 10 - Nesse trecho, a expressão em destaque remete a: 

 

“..., não veem estas duas produzindo tanto resultado prático quanto o apoio do tutor.” 
(3° parágrafo). 

 

A) formação prática e gradual 
B) preferência de diretores e gestores 
C) teoria e prática 
D) tutoria e formação prática 
E) oficinas e palestras 
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Leitura e Interpretação de Dados e Indicadores Educacionais - 10 questões 

 

Questão 11 -  O Saeb/Prova Brasil tem por objetivo realizar um diagnóstico dos sistemas 
educacionais brasileiros nas esferas municipal, estadual e federal. O gráfico a seguir diz 
respeito à edição de 2015 do Saeb/Prova Brasil e apresenta a média de desempenho do 
Brasil, da Região Nordeste e do Ceará, na disciplina de Língua Portuguesa, separada em três 
etapas de ensino: anos iniciais do Ensino Fundamental, anos finais do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. 

 

 
 

Os dados do gráfico indicam que: 
 
A) no âmbito nacional, a média de proficiência em Língua Portuguesa, obtida pelos alunos que 

cursavam os anos iniciais do Ensino Fundamental, é maior quando comparada à média 
apresentada pelo Ceará nessa mesma etapa de ensino. 

B) tanto no âmbito nacional como na Região Nordeste e no Estado do Ceará, as maiores 
médias de proficiência foram obtidas pelos alunos que cursavam os anos finais do Ensino 
Fundamental. 

C) no Ceará, a média de proficiência nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental foi maior 
na disciplina de Língua Portuguesa, quando comparada à média dessas mesmas etapas de 
ensino na região nordeste e no país. 

D) para as três etapas da educação básica indicadas no gráfico, as médias de proficiência na 
disciplina de Língua Portuguesa, no âmbito do Estado do Ceará, foram maiores quando 
comparadas àquelas do âmbito nacional e da Região Nordeste. 

E) no Ceará, a média de proficiência em Língua Portuguesa no Ensino Médio foi maior que a 
média do Nordeste e menor que a média do Brasil em Língua portuguesa, nesta mesma 
etapa. 
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Questão 12 - O gráfico de barras a seguir informa o número de medalhas conquistadas pelos 

alunos do Estado do Ceará na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - 

OBMEP, no ano de 2016, nos três níveis em que é disputada. 

 

 
 

Fonte: <http://premiacao.obmep.org.br/2016/verMenuAlunosPremiados-CE.htm>. Acesso em: 19 out. 2017. 

 
No Estado do Ceará, o número de medalhas ganhas pelos alunos que disputaram o nível 3 
superou o número de medalhas ganhas pelos alunos que disputaram o nível 1 em quantas 
medalhas? 
 
A) 6            B) 15            C) 22            D) 31            E) 127 

 
 

Questão 13 - No quadro abaixo estão relacionados, por ordem alfabética, os nomes e as 

notas obtidas pelos 10 candidatos que participaram da primeira fase de um processo seletivo. 

 

Candidato Nota 

Ana 70 

Beatriz 76 

Carla 76 

Fernando 86 

Helder 75 

João 90 

Lúcia 90 

Maria 72 

Pedro 90 

Walter 75 

 

Nesse processo, a nota mínima para que um candidato passe para a segunda fase da seleção 
é dada pela média do conjunto das notas de todos os candidatos.  
 
A nota mínima necessária para avançar para a segunda fase desta seleção foi 
 
A) 70.            B) 76.           C) 80.            D) 81.            E) 90. 
 
 

 

http://premiacao.obmep.org.br/2016/verMenuAlunosPremiados-CE.htm
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Questão 14 - No quadro abaixo, estão relacionados os percentuais de acertos dos itens de 
Matemática do SPAECE 2015, reunidos por descritor, para os primeiros seis descritores da 
matriz de Matemática do 5º ano do Ensino Fundamental. 

 

Percentual de acerto por descritor – 5º ano do Ensino Fundamental - Matemática - SPAECE 2015 
 

CREDE/SEFOR D01 D02 D03 D04 D05 D06 

MARACANAÚ 47,3% 62,2% 35,8% 55,6% 44,7% 21,5% 

ITAPIPOCA 35,3% 60,0% 23,1% 52,6% 25,0% 6,3% 

ACARAÚ 49,4% 56,0% 40,0% 48,2% 34,5% 19,0% 

TIANGUÁ 28,6% 88,9% 50,0% 88,9% 40,0% 42,9% 

CANINDÉ 50,0% 63,6% 50,0% 70,0% 57,1% 22,2% 

BATURITÉ 58,3% 45,5% 55,6% 54,5% 22,2% 37,5% 

CRATEÚS 55,2% 71,0% 56,1% 57,5% 50,0% 36,1% 

TAUÁ 75,0% 50,0% 50,0% 50,0% 66,7% 16,7% 

FORTALEZA 72,3% 80,5% 69,1% 75,2% 63,8% 41,0% 
Fonte: <http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/62-avaliacao-educacional/spaece/6711-resultado-por-descritores>. Acesso em: 19 out. 2017. 

 
Com base nos dados apresentados nesse quadro, são feitas as afirmativas abaixo. Classifique-
as como verdadeiras (V) ou falsas (F).  
 
(   ) O maior percentual de acerto registrado, dentre os descritores relacionados, foi 

alcançado por alunos da CREDE de Tianguá; 
(   ) O menor percentual de acerto, dentre os registrados no quadro, deu-se em itens do 

descritor D6; 
(   ) Os alunos da SEFOR (Fortaleza) foram os que apresentaram maior percentual de 

acerto nos itens, em todos os seis descritores relacionados. 
 

A sequência correta dessa classificação é  
 
A) V V V 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V V 
E) V V F 
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Questão 15 - O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi introduzido pelo 

governo federal com o intuito de mudar o acompanhamento da educação no Brasil. Ele é um 

indicador que avalia a educação em todo o país e em cada unidade da federação, município e 

escola pública. Veja os dados abaixo relacionados ao Ceará, Nordeste e Brasil. 

 

 

 
 

                                                                                                Fonte MEC/Inep 

 
Analisando as afirmativas abaixo relacionadas ao gráfico, indique a alternativa CORRETA. 
 
A) O IDEB do Ceará esteve sempre abaixo do Ideb do Brasil e sempre acima do IDEB do 

Nordeste. 
B) De acordo com o gráfico, o IDEB é calculado anualmente pelo Instituto de Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da Educação 
(MEC). 

C) Em 2013, a diferença percentual do IDEB do Ceará em relação ao do Brasil era 
aproximadamente 3% menor e 10% maior do que o IDEB do Nordeste. 

D) A variação entre o maior valor atingido e o menor valor do IDEB do Ceará é 
aproximadamente 10%. 

E) Em exatamente dois períodos, o IDEB do Ceará foi igual ao IDEB do Brasil. 
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Questão 16 - Analisando o gráfico abaixo em relação ao Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb), podemos fazer as seguintes afirmações: 
 

 
                                                                                                                     FONTE: MEC/Inep 

 

I - Se analisarmos 2005 em relação a 2013, houve crescimento nas notas das duas disciplinas. 
II - A maior nota em ambas as disciplinas ocorreu no ano de 2009. 
III - Em 2005, a diferença percentual das notas de língua portuguesa em relação à matemática 
foi maior do que em 2013. 
 
Marque a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 
 
A) I e III. 
B) II e III. 
C) I, II e III. 
D) Somente a I. 
E) Somente a II. 
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Questão 17 - No quadro abaixo, está apresentado um recorte dos dados preliminares do 
Censo Escolar 2017, sobre a Matrícula Inicial do Ensino Médio no Brasil, segundo a 
Dependência Administrativa. 

 

 
                                                                                     Fonte: www.inep.gov.br – adaptado.  

 

*Parcial são as escolas que trabalham em turnos distintos (manhã, tarde e/ou noite) e Integral são escolas que não existe diferenciação de turno, sendo turno único. 

 
De acordo com os dados acima, são feitas as afirmações: 
 
I - As matrículas iniciais na Dependência Estadual Urbana Integral já representam, 
aproximadamente, 8% das parciais. 
II - Percentualmente, as matrículas iniciais integrais, se comparadas com as parciais, são 
maiores na Dependência Estadual Rural do que na Estadual Urbana. 
III - O percentual de alunos matriculados na Dependência Municipal Rural Integral em relação à 
Dependência Municipal Urbana Integral é maior na Rural. 
IV - As matrículas iniciais na Dependência Municipal Rural Integral representam, 
aproximadamente, 10% das parciais.  
 
Assinale a opção que corresponde a sequência CORRETA. 
 
A) V F F V 

B) F V F F 

C) V F V F 

D) V F V V 

E) F V V V 
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Questão 18 - O gráfico de linha apresentado abaixo descreve a evolução da distorção idade-
série observada no Brasil, no período de 2006 a 2016. 

 

 
 

Fonte: <http://www.qedu.org.br/brasil/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2016> Acesso em: 18 out. 2017. 

 
Considere que será mantida pelos próximos anos a mesma tendência de redução observada, 
no período de 2013 a 2016, em termos de pontos percentuais. 
 
No ano de 2020, o percentual de alunos com distorção idade-série será de 

 
A) 7%. 
B) 8%. 
C) 9%. 
D) 10%. 
E) 11%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Questão 19 - O gráfico de colunas abaixo registra o número de medalhas conquistadas pelos 
alunos do estado do Ceará na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – 
OBMEP, no ano de 2016, por rede de ensino. 

 

 
 

Fonte: <http://premiacao.obmep.org.br/2016/verMenuAlunosPremiados-CE.htm>. Acesso em: 19 out. 2017. 

 

Sobre esses resultados, foram feitas as seguintes afirmativas: 
 

I – Os alunos da Rede Municipal conquistaram mais medalhas do que os das Redes Estadual e 
Federal juntas. 
II – O número de medalhas de ouro conquistadas pelos alunos do Estado do Ceará foi igual ao 
número de medalhas de prata conquistadas pelos alunos da Rede Estadual. 
III – Dentre as três redes de ensino, os alunos da Rede Federal foram os que conquistaram o 
menor número de medalhas de ouro. 
 
Marque a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 
  
A) II, apenas. 
B) III, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III. 

 
Questão 20 - Pedro acertou 85% das questões de um determinado teste, enquanto que Artur 
acertou 90% das questões do mesmo teste. Entretanto, Artur acertou somente uma questão a 
mais do que Pedro. 

 
O número de questões desse teste é 

 
A) 5. 
B) 17. 
C) 18. 
D) 20. 
E) 25. 
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Políticas Educacionais e Gestão Escolar no Brasil e Ceará - 30 questões 

 
Questão 21 - De acordo com o Art. 37 da Constituição Federal de 1988, são princípios 
básicos da administração pública: 

 
A) legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 
B) publicidade, moralidade, integridade, probidade e proficiência. 
C) proficiência, impessoalidade, moralidade, individualidade e eficiência. 
D) legalidade, integridade, individualidade, publicidade e proficiência. 
E) individualidade, impessoalidade, integridade, probidade e eficiência. 

 
Questão 22 - No início do ano letivo, os pais de João compareceram à escola para matriculá-
lo. Informaram que João já concluiu a 1ª série do ensino médio, mas a escola onde ele 
estudou já não existe mais e não têm qualquer documentação comprobatória do período 
estudado e do aproveitamento. 

 
Considerando o que dispõe a Lei nº 9.394/96 (LDB) sobre classificação em qualquer série ou 
etapa, a direção da escola deve adotar a seguinte medida: 
 
A) Orientar os pais a procurarem o órgão central do sistema de educação para a solução do 

problema, pois nesse caso a direção não tem autonomia para fazer a matrícula. 
B) Matricular o aluno na 2ª série do ensino médio, mediante a autorização do Conselho 

Estadual de Educação. 
C) Autorizar a matrícula do aluno, enturmando-o com base na sua faixa etária, com 

possibilidade de mudança de ano e turma, no decorrer do ano letivo, caso o aluno não 
apresente o rendimento adequado. 

D) Incluir o aluno em uma turma da Educação de Jovens e Adultos já que este não tem 
documentação comprobatória, conforme preconiza a legislação sobre o assunto. 

E) Submeter o aluno a uma avaliação na própria escola para autorizar a matrícula no ano de 
escolaridade ou etapa adequada com base no desenvolvimento apresentado por ele nesta 
avaliação. 

 
Questão 23 - A Lei Nº 9.394/96 (LDB) prevê no Art. 14 que “Os sistemas de ensino definirão 
as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as 
suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: (...)”. 

 
Identifique a alternativa que contém um desses princípios definidos na LDB. 
 
A) Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
B) Atuação integrada e cooperativa dos estudantes. 
C) Envolvimento de todos os professores na validação final do desempenho acadêmico dos 

estudantes. 
D) Acompanhamento sistemático dos resultados das avaliações internas e externas pelos pais 

dos estudantes ou responsáveis. 
E) Equilíbrio na representação das famílias e comunidade na elaboração do projeto da escola. 
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Questão 24 - A Lei nº 13.005 (25/06/2014) aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) para 
uma vigência de dez anos (2014 a 2024).  No Art. 2º, são definidas 10 diretrizes para o PNE.  

 
Analise as diretrizes a seguir: 
 
I - erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar e superação das 
desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas 
as formas de discriminação. 
II - melhoria da qualidade da educação e formação para o trabalho e para a cidadania, com 
ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. 
III - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública e promoção 
humanística, científica, cultural e tecnológica do país. 
IV - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção 
do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure atendimento às necessidades de expansão, com 
padrão de qualidade e equidade. 
V - valorização dos(as) profissionais da educação e promoção dos princípios do respeito aos 
direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 
 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas CORRETAS. 
 
A) I, II e V. 
B) I, III e IV. 
C) II, IV e V. 
D) II, III e IV. 
E) I, II, III, IV e V. 

 
Questão 25 - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais da Educação (FUNDEB), regulamentado pela Lei nº 11.494 (20/06/2007) 
atua como importante instrumento para o financiamento da educação no Brasil. 

 
Sobre o FUNDEB, NÃO é correto afirmar: 
 
A) Para os fins da distribuição dos recursos do FUNDEB, são consideradas exclusivamente as 

matrículas presenciais efetivas, conforme os dados apurados no censo escolar mais 
atualizado, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

B) A distribuição proporcional de recursos levará em conta as diferenças entre etapas, 
modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica. 

C) Pelo menos 40% dos recursos anuais totais repassados pelo FUNDEB serão destinados ao 
pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 
exercício na rede pública. 

D) É vedada a utilização dos recursos do FUNDEB no financiamento das despesas não 
consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica. 

E) O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação 
dos recursos do FUNDEB serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da 
união, dos estados, do distrito federal e dos municípios, e pelos conselhos instituídos para 
esse fim. 
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Questão 26 - A Lei Nº 16.025 30/05/2016) institui o Plano Estadual de Educação (PEE-Ceará) 
constituído de 21 metas. 

 
Identifique, entre as alternativas a seguir, aquela que NÃO corresponde a uma meta do PEE. 
 

A) Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PEE, a taxa líquida de 
matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco) por cento. 
B) Oferecer, até 2024, em regime de colaboração, Educação em Tempo Integral em, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas e instituições de educação infantil, de 
forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes da educação 
básica. 
C) Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, garantindo o acesso e a permanência de todos 
os estudantes na escola, de modo a melhorar as médias no ENEM, IDEB e PISA, garantindo a 
execução das metas estabelecidas pelo PNE. 
D) Universalizar, em regime de colaboração, a matrícula na educação de jovens e adultos na 
forma integrada à educação profissional, progressivamente até 2024. 
E) Assegurar condições, no prazo de 1 (um) ano, para a efetivação da gestão democrática da 
educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 
comunidade escolar. 

 
Questão 27 - O Art.4º da Lei que institui o Plano Estadual de Educação estabelece que a 
execução do PEE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e 
de avaliações periódicas por parte das seguintes instâncias: Secretaria Estadual da Educação; 
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior; Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa; Conselho Estadual de Educação; Fórum Estadual de Educação; 
Conselho de Pais e Mestres; Representação da Sociedade Civil e Conselhos Municipais de 
Educação. 

 
Dentre ao que compete a essas instâncias, citam-se as seguintes, EXCETO 
 

A) divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações. 
B) analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o 

cumprimento das metas. 
C) analisar e propor estratégias de investimento público em educação para atender ao 

cumprimento das metas do PEE. 
D) assegurar aos alunos inseridos por este Plano Estadual de Educação a ascensão ao ano 

subsequente, exclusivamente, mediante critério meritocrático e de desempenho. 
E) promover a educação para o respeito aos direitos humanos, às diferenças e à 

sustentabilidade socioambiental. 
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Questão 28 - A Lei Nº 16.287 (20/07/2017) instituiu a Política de Ensino Médio em Tempo 
Integral no âmbito da rede estadual de ensino do Ceará. 

 
Conforme o estabelecido na referida Lei, esta política tem, dentre outras finalidades, a de: 
 

A) dar oportunidade à sociedade cearense de debater sobre a política de tempo integral da 
rede estadual. 

B) garantir à população jovem do Ceará uma escola que amplia sua jornada para 45 horas 
semanais, reservando uma parte significativa desta para reforço escolar. 

C) ampliar as oportunidades para formação integral dos jovens cearenses de modo a respeitar 
seus projetos de vida. 

D) promover ações que, além de garantir igualdade de oportunidades aos jovens, promovam 
sua formação profissional em nível técnico. 

E) demonstrar para os jovens que a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) é 
uma alternativa para sua profissionalização. 

 
Questão 29 - A Lei Complementar nº 137/2014 (Ceará) dispõe sobre a aplicação de recursos 
financeiros pelas unidades administrativas da SEDUC e escolas públicas estaduais. 

 
Identifique, dentre as alternativas a seguir, aquela que está em DESACORDO com a referida 
Lei. 
 

A) Os recursos financeiros a serem transferidos às CREDEs, SEFORs e unidades escolares da 
rede estadual de ensino serão oriundos de convênios entre a SEDUC e o Governo Federal. 

B) Todas as despesas executadas à conta dos recursos recebidos pelas CREDE/SEFOR e 
unidades escolares da rede estadual de ensino deverão obedecer às disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

C) A aplicação de recursos financeiros pelas Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento 
da Educação (CREDE), Superintendências das Escolas Estaduais de Fortaleza (SEFOR), e 
unidades escolares da rede estadual de ensino deverá ser realizada com planejamento, 
transparência, responsabilização e controle, sob a supervisão da Secretaria da Educação do 
Estado do Ceará (SEDUC). 

D) Sem prejuízo das responsabilidades penais e civis, poderão ser aplicadas sanções 
administrativas aos coordenadores das CREDEs e SEFORs, juntamente com seus 
respectivos Orientadores das Células Administrativo-Financeiras (CEGAF), ou aos membros 
no Núcleo Gestor das unidades escolares da rede estadual de ensino que não prestarem 
contas ou aplicarem irregularmente os recursos recebidos. 

E) As CREDEs, as SEFORs e as unidades escolares da rede estadual de ensino que 
receberem recursos na forma estabelecida nesta Lei são obrigadas a prestar contas à 
SEDUC, por meio eletrônico, apresentando as informações e os documentos nos prazos 
estabelecidos em regulamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

Questão 30 - A Resolução do Conselho Estadual de Educação (CEE) Nº 0463/2017 dispõe 
sobre a inclusão do nome social, precedendo o nome civil de pessoas travestis e transexuais 
em documentos escolares e oficiais, por instituições de ensino da educação básica, educação 
profissional e do ensino superior do Sistema Estadual de Ensino do Ceará. 

 
Considerando o que o CEE dispõe na referida Resolução, analise as afirmativas a seguir: 
 

I - Quando requerido, as instituições de ensino da educação básica, educação profissional e de 
ensino superior, vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino do Ceará, em respeito à cidadania, 
aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo, à dignidade da pessoa humana, além do 
nome civil, deverão incluir o nome social de pessoas travestis e transexuais, precedendo o 
nome civil, em todos os seus registros. 
II - Os estudantes menores de 18 (dezoito) anos somente farão jus ao direito de inclusão do 
nome social nos registros escolares quando seus pais, além de concordarem, solicitem 
autorização judicial. 
III - O nome social da pessoa travesti ou transexual constará em todos os registros e 
documentos escolares, precedendo o seu nome civil, e deve ser usual na forma de tratamento. 
IV - O estudante maior de 18 (dezoito) anos poderá manifestar o desejo, por escrito, de 
inclusão do seu nome social pela instituição de ensino no ato da matrícula ou, a qualquer 
momento, no decorrer do ano letivo. 
 

A alternativa que apresenta a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) é: 
 

A) I, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) I, III e IV, apenas. 

 
Questão 31 - Sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado em 
2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 
para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do 
ensino, são feitas as seguintes declarações: 

 
I - O IDEB é calculado a partir da taxa de rendimento escolar e das médias de desempenho 
nos exames aplicados pelo INEP. 
II - As metas estabelecidas pelo IDEB são semelhantes para cada escola e rede de ensino. 
III - Os resultados das avaliações do PISA compõem o cálculo do IDEB. 
IV - O Brasil espera alcançar para o Ensino Médio, o IDEB de 5.2 até o ano de 2021, 
considerando todas as redes de ensino.  
 

Assinale a alternativa que contém, exclusivamente, as declarações corretas: 
 

A) I e II, apenas. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
E) II, III e IV, apenas. 
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Questão 32 - “Quando é mal planejado, transforma-se em um desabafo coletivo e em uma 
cascata de queixas, que mais se assemelha a um tribunal onde o aluno é o réu. Infelizmente, 
em vez de deter a análise sobre o que o estudante produz, muitas vezes as discussões giram 
em torno daquilo que ele não faz ou não realiza”. 

(Catarina Iavelberg, Revista Gestão Escolar. 01 de novembro 2011. Disponível em https://gestaoescolar.org.br/) 
 
O texto acima relaciona o processo equivocado de um colegiado importante que se constitui 
como instância de avaliação e promoção na escola que é denominado de: 
 
A) associação de pais e mestres. 
B) grêmio estudantil. 
C) associação de servidores e professores. 
D) conselho de classe. 
E) conselho escolar. 

 
Questão 33 - Sobre o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica (SPAECE), é 
correto afirmar: 

 
A) Os resultados aferidos nos seus ciclos avaliativos, por utilizar a Teoria de Resposta ao Item 

(TRI), podem substituir as avaliações internas de cada escola. 
B) O desenho das avaliações deste sistema tem como principal objetivo aferir o desempenho 

individual dos estudantes. 
C) As provas aplicadas no âmbito do SPAECE são elaboradas para identificar o 

desenvolvimento de competências de escrita. 
D) A cada ano, com o propósito de tornar o processo de avaliação mais eficiente, é definida 

para cada etapa uma Matriz de Referência. 
E) O objetivo do SPAECE é subsidiar políticas públicas para a melhoria da qualidade do ensino 

ofertado nas redes estadual e municipal do Ceará. 

 
Questão 34 - O inciso V do Art. 67 da LDB define que os profissionais da educação terão 
assegurado “período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho”. Na rede estadual do Ceará, as Diretrizes de Lotação, que estabelecem anualmente 
as normas para a lotação de professores nas escolas públicas estaduais, disciplina a 
organização das atividades extraclasse. 

 
Sobre as atividades extraclasse dos professores nas escolas da rede estadual, é CORRETO 
afirmar: 
 

A) O tempo para desenvolvimento das atividades extraclasse é de autogestão dos professores. 
B) Os professores, nos horários individuais, ficam à disposição da escola para atendimento aos 

estudantes. 
C) De acordo com o Estatuto do Magistério oficial do estado, as atividades extraclasse devem 

ocorrer fora da escola. 
D) Neste tempo, os professores podem participar de formação contínua na própria escola ou 

em cada CREDE/SEFOR. 
E) Os horários coletivos para desenvolvimento das atividades extraclasse são facultativos aos 

professores. 
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Questão 35 - Estruturar as atividades pedagógicas da escola de modo a possibilitar o sucesso 
acadêmico de todos os alunos é uma premissa da Secretaria da Educação do Ceará. 

 
Nesta perspectiva, considerando a coordenação do trabalho pedagógico da escola, é 
CORRETO afirmar: 
 
A) Por conta da difícil dinâmica da escola, os coordenadores escolares devem priorizar o 

atendimento dos estudantes com desempenho adequado tendo em vista a elevação dos 
indicadores de rendimento da escola.  

B) O acompanhamento dos indicadores relacionados às avaliações de larga escala deve ser o 
único insumo de trabalho da coordenação escolar, uma vez que a medida de qualidade é 
expressa nestes resultados. 

C) O acompanhamento dos resultados bimestrais é atribuição exclusiva dos professores, 
cabendo à coordenação escolar verificar a aplicação das regras de avaliação e 
procedimentos de recuperação paralela. 

D) O trabalho de acompanhamento pedagógico deve ser realizado exclusivamente pelos 
coordenadores escolares, podendo o diretor ser informado do processo de 
acompanhamento em situações críticas. 

E) Considerando a autonomia pedagógica de cada escola, as atribuições dos coordenadores 
escolares são definidas pelo(a) diretor(a) a partir da identificação das principais 
necessidades pedagógicas. 

 
Questão 36 - A diretora de uma escola de ensino médio da rede pública estadual do Ceará 
propôs incluir no Projeto Político Pedagógico da escola um conjunto de ações que visam 
avançar na construção de uma efetiva articulação entre escola, família e comunidade, tendo 
como pressupostos a convivência, o reconhecimento mútuo e o diálogo. 

 
Na validação dessas propostas, o colegiado da escola identificou que uma delas fugia do seu 
propósito. Identifique essa proposta. 
 

A) Promover uma mudança de atitude por parte de todos da escola: atitude de acolhimento dos 
pais em todos os momentos. 

B) Convidar familiares de alunos e instituições do território em que a escola está inserida para 
compartilharem de seu projeto, na elaboração, acompanhamento e avaliação do processo 
pedagógico. 

C) Programar um conjunto de eventos para adquirir recursos para aquisição de cestas de 
alimentos para sorteio nos dias de reuniões de pais da escola.  

D) Estreitar as relações da escola com as instituições do poder público local e as entidades não 
governamentais para que a rede de proteção dos adolescentes e jovens estudantes da 
escola seja tecida. 

E) Criar na escola um Memorial das Famílias e da Comunidade a ser construído com a 
colaboração de todos para expressar as suas referências culturais. 
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Questão 37 - “A cada ano, aumenta o número de pessoas com deficiência em salas de aula 
comuns: entre 2005 e 2015, o salto foi o equivalente a 6,5 vezes, de acordo com o Censo 
Escolar, do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)...”  

(Fragmento retirado da matéria intitulada Total de alunos com deficiência em escolas comuns cresce 6 vezes em 10 anos, escrita por Luiza 
Tenente, disponível em https://g1.globo.com/educacao/noticia/total-de-alunos-especiais-m-escolas-comuns-cresce-6-vezes-em-10-

anos.ghtml, acessado em 21/12/2017) 
 
Sobre a matrícula de alunos com deficiência, é CORRETO afirmar: 
 

A) Os sistemas de ensino podem matricular estudantes com deficiência nas classes comuns, 
mas é obrigado a criar escolas especiais. 

B) Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência nas classes comuns do 
ensino regular. 

C) A matrícula pode ser realizada em salas comuns, mas os estudantes frequentam somente a 
sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

D) Os estudantes com deficiência, quando frequentam a escola regular, por conta de suas 
limitações, não precisam ser avaliados. 

E) Considerando a autonomia de cada escola, a matrícula ou não de alunos com deficiência é 
decidida pela gestão escolar. 

 
Questão 38 - Sobre o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas, regulamentado 
pela Resolução nº 416/2006, do Conselho de Educação do Ceará, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas constitui um componente curricular que tem por 

objetivo divulgar princípios culturais, sem relação com políticas de reparação, de 
reconhecimento e valorização de ações afirmativas.  

B) História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas é assunto que deve ser abordado 
exclusivamente na área de História, pois não se trata de um assunto interdisciplinar e 
integrador das áreas de conhecimento. 

C) O ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas revela a adoção de uma política 
pública de combate à discriminação racial e promoção da igualdade entre os indivíduos. 

D) A inserção desse assunto no currículo escolar garante o combate aos preconceitos étnicos, 
culturais e religiosos, sem necessidade de alterações do regimento escolar para avaliação e 
resolução de situações de discriminação. 

E) O ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas é obrigatório somente para as 
escolas cuja maioria dos alunos pertence a comunidades remanescentes de quilombolas. 
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Questão 39 - O Estatuto do Magistério, Lei nº 10.884 (02.02.1984), dispõe sobre a 
organização e o disciplinamento das atividades do magistério na rede estadual do Ceará. 

 
Sobre algumas situações previstas nesta Lei, são feitas as seguintes afirmativas: 
 
I - Na hipótese de mais de um profissional do magistério interessar-se pelo preenchimento de 
vaga única, a preferência será dada ao mais antigo do magistério público estadual. 
II - A remoção do pessoal do magistério poderá verificar-se entre Unidades Escolares do 
Interior e da Capital, desde que haja vaga, satisfazendo o interessado as exigências de 
habilitação profissional. 
III - Uma das obrigações inerentes ao pessoal de magistério é esforçar-se pela formação 
integral do educando. 
IV - A Unidade Escolar procederá, ao final de cada semestre, ao levantamento das faltas dadas 
por regentes de classe e organizará o calendário das aulas complementares devidas. 
 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas CORRETAS: 
 
A) II e III, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III, IV. 

 
Questão 40 - O processo de lotação dos professores, a cada ano letivo, conforme 
regulamentação da Secretaria da Educação, através de Portaria, e em cada unidade escolar, 
considera a habilitação do professor, o número de turmas ofertadas e os componentes 
curriculares constantes do mapa curricular cadastrado no Sistema Integrado de Gestão 
Escolar (SIGE Escola), obedecendo a ordem de prioridade e ressalvados os critérios 
estabelecidos no Art. 44 da Lei nº 10.884/84 – Estatuto do Magistério Oficial do Estado. 

 
Sobre a lotação de professores, é CORRETO afirmar: 
 
A) Os professores a serem contratados por tempo determinado, quando tiverem curso de pós-

graduação mais elevado que o efetivo, terão prioridade de lotação. 
B) Professores efetivos com regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais devem ser os 

primeiros a serem lotados. 
C) Primeiramente, lotam-se os professores nos serviços e ambientes de apoio à sala de aula 

com vistas a garantir o bom funcionamento da escola. 
D) Professores efetivos com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais devem ser os 

primeiros a serem lotados. 
E) Professores efetivos não podem assumir componentes curriculares que integram a parte 

diversificada do currículo. 
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Questão 41 - Alguns aspectos básicos devem estar presentes na elaboração do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) de qualquer escola. Antes de mais nada, é preciso que todos 
conheçam bem a realidade da comunidade em que se inserem para, em seguida, estabelecer 
o plano de intenções. 

 
Sobre este instrumento de gestão, é CORRETO afirmar: 
 
A) O PPP deve sinalizar a proposta curricular da escola relacionando-a com as intenções 

educativas e necessidades de aprendizagens dos estudantes. 
B) Tem como função principal viabilizar o que for necessário para cumprir as metas do plano 

de gestão do diretor, considerando a construção da "escola que se quer". 
C) Este documento deve ser elaborado por cada candidato ao cargo de diretor escolar por ser 

uma exigência do processo de escolha e indicação. 
D) Compete aos professores tomarem conhecimento sobre o PPP da escola e procurar aplicar 

seus preceitos, não cabendo propor alterações. 
E) O PPP tem a duração coincidente com o mandato dos gestores, precisando ser refeito 

sempre que houver mudança de diretor. 

 
Questão 42 - O documento que apresenta a finalidade da escola e suas determinações legais 
é denominado de 

 
A) projeto de credenciamento da escola. 
B) plano de desenvolvimento da escola. 
C) planejamento estratégico. 
D) regimento escolar. 
E) projeto pedagógico. 

 
Questão 43 - Independente da denominação que a escola e sua comunidade escolham, a 
ideia é a participação de todos na sua constituição e gestão pedagógica, administrativa e 
financeira. O importante é que, ao constituir sua Unidade Executora, a escola congregue pais, 
alunos, funcionários, professores e membros da comunidade, de modo que esses segmentos 
sejam representados em sua composição. 

 
São atribuições da Unidade Executora (UEx), EXCETO: 
 

A) administrar recursos transferidos por órgãos federais, estaduais, distritais e municipais.  
B) gerir recursos advindos de doações da comunidade e de entidades privadas; 
C) prestar contas dos recursos repassados, arrecadados e doados, por ser exclusivo da sua 

competência, a utilização deste tipo de recurso. 
D) controlar recursos provenientes da promoção de campanhas escolares e de outras fontes. 
E) fomentar as atividades pedagógicas, a manutenção e conservação física de equipamentos e 

a aquisição de materiais necessários ao funcionamento da escola. 

 
Questão 44 - O processo de formação e atuação do Conselho Escolar na escola pública é 
uma prática referente à 

 
A) isonomia política. 
B) gestão participativa. 
C) avaliação administrativa. 
D) qualidade do ensino. 
E) autonomia dos diretores. 
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Questão 45 - No módulo do Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE Escola) em que se 
realizam os procedimentos de matrícula, o único item que NÃO consta dentre as opções no 
sistema para indicar a SITUAÇÃO DO ALUNO é 

 
A) abandono escolar. 
B) concludente. 
C) em transferência. 
D) não localizado. 
E) esperando confirmação. 

 
Questão 46 - Enumere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda relacionando 
cada relatório do módulo SIGE Acadêmico com sua descrição e, em seguida, marque a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

(1) Acompanhamento 
Bimestral 
(2) Calendário Letivo 

(3) Disciplinas Críticas 

(4) Mapa de Infrequência 

(5) Mapa de Nota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 3, 1, 2, 5 e 4 
B) 4, 5, 2, 1 e 3 
C) 1, 3, 4, 2 e 5 
D) 4, 1, 2, 5 e 3 
E) 5, 2, 4, 3 e 1 
 

(   )  
 
 
 
(   ) 
 

 

 

(   ) 

 

 

(   ) 
 

 
 
(   ) 

Acompanhar e monitorar os alunos faltosos a tempo de 
identificar o que está ocorrendo e tomar as providências 
necessárias. 
 

Possibilitar a reflexão sobre os resultados acadêmicos 
dos alunos, permitindo refletir sobre o aproveitamento 
das turmas, o nível de exigência dos professores, bem 
como sobre os processos de reforço e recuperação. 
 
Fazer um acompanhamento do desenvolvimento e 
execução das atividades planejadas pela escola ao longo 
do ano, garantindo a realização dos 200 dias letivos. 
 
É o instrumento que apresenta o rendimento geral das 
turmas, por período, indicando o número de alunos, que 
estão acima e abaixo da média, em valores absolutos e 
em percentual. 
 
Para indicar as disciplinas que requerem um cuidado 
especial devido ao alto índice de alunos com notas 
abaixo da média. 

 

 
Questão 47 - A Superintendência Escolar, como parte integrante do Programa Aprender Pra 
Valer, conforme a Lei nº 14.190 (30/07/2008), foi criada para apoiar a gestão escolar com foco 
no aperfeiçoamento pedagógico e na melhoria da aprendizagem dos estudantes.  
É objetivo da Superintendência Escolar: 

 
A) Realizar o acompanhamento da gestão escolar de modo a validar as decisões tomadas pela 

escola. 
B) Garantir que as escolas implementem integralmente programas e projetos propostos pela 

SEDUC, independente da adesão da unidade escolar. 
C) Fiscalizar a gestão escolar no cumprimento das normas, conduzindo reuniões do conselho 

escolar para prestações de contas. 
D) Promover na escola um circuito permanente de reflexão e ação em torno de seus 

indicadores, metas, processos e instrumentos de gestão. 
E) Atuar diretamente junto aos professores da escola para viabilizar práticas pedagógicas que 

busquem a redução do abandono escolar. 



25 

 

Questão 48 - O Projeto Professor Diretor de Turma iniciou no Ceará, em 2007, como projeto 
piloto em três escolas e, em 2008, foi implantado em 25 escolas de educação profissional. Ao 
longo desses dez anos, o Projeto Diretor de Turma vem contribuindo com a educação de 
milhares de estudantes. 

 
Sobre o Professor Diretor de Turma, seguem algumas afirmativas:  
 
I - Favorece a articulação entre professores, alunos, pais e responsáveis, num trabalho 
cooperativo, especificamente, entre professores e alunos, no sentido de adequar estratégias e 
métodos de trabalho. 
II - Contribui para a assiduidade dos alunos, estimulando sua permanência na escola e 
elevando o grau de sucesso da aprendizagem. 
III - Colabora para uma educação sustentável que contemple a formação cidadã do educando, 
estimulando sua participação na vida social, com a tomada de consciência dos problemas que 
afetam a humanidade. 
IV - Motiva os alunos para aprendizagens significativas e encoraja-os a ter perspectivas 
otimistas quanto ao seu futuro pessoal e profissional. 
 
Marque a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 
  
A) I, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 

 
Questão 49 - Escolas da rede estadual de ensino do Ceará podem contar com Professores 
Coordenadores de Área (PCA), que são profissionais já lotados na própria escola com carga-
horária destinada ao apoio de seus pares no processo de desenvolvimento pedagógico. 

 
Entre as atribuições dos Professores Coordenadores de Área, é CORRETO afirmar: 
 
A) São responsáveis pela elaboração das avaliações gerais da área, na perspectiva de 

promover a integração curricular. 
B) Apoiam, na escola, o processo de formação contínua e em serviço dos professores de sua 

área do conhecimento. 
C) Sua principal função é o acompanhamento no contraturno dos alunos com resultados 

acadêmicos considerados críticos. 
D) Considerando sua formação em um componente específico, orienta o coordenador escolar a 

realizar o planejamento da área. 
E) Seu trabalho limita-se a sugerir novas práticas aos professores com vista a potencializar o 

processo de aprendizagem dos estudantes. 
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Questão 50 - A Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC) considera o protagonismo 
estudantil como um elemento fundamental na formação dos estudantes como pessoas 
humanas, futuros profissionais, cidadãos e potenciais agentes de transformações positivas em 
suas comunidades. 

 
Visando promover o protagonismo estudantil, a SEDUC 

 
I - vem realizando anualmente avaliações de larga escala para os estudantes. 
II - vem desenvolvendo o projeto AoGosto do Aluno. 
III - vem promovendo ações de fortalecimento do grêmio estudantil. 
IV - realiza parceria para implementação do projeto de Aprendizagem Cooperativa. 
V - instituiu o Prêmio Foco na Aprendizagem. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

A) I, II, III e IV. 
B) I, II, IV e V. 
C) II, III, IV e V. 
D) II, III e IV. 
E) I, III e V. 


