15.
(CONCURSO PORTEIRAS/2018) A
primeira comemoração da maior festa
religiosa de Porteiras ocorre em 1934,
realizada pela Professora Maria do Carmo
Simplício. Em reconhecimento ao feito, em
2005 a cidade homenageou a professora:

DIDÁTICA

16.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Considerado o principal idealizador das
grandes mudanças que marcaram a
educação brasileira no século 20, Anísio
Teixeira (1900-1971) foi pioneiro na
implantação de escolas públicas de todos
os níveis, que refletiam seu objetivo de
oferecer educação gratuita para todos.
Como teórico da educação, Anísio não se
preocupava em defender apenas suas
ideias. Muitas delas eram inspiradas na
filosofia de John Dewey (1852-1952), de
quem foi aluno ao fazer um curso de pósgraduação
nos
Estados
Unidos.
https://novaescola.org.br/conteudo/1375/a
nisio-teixeira-o-inventor-da-escolapublica-no-brasil Acesso dia 29 de outubro
2018

A) Nomeando a principal avenida da cidade com
o nome de Professora Maria do Carmo
Simplício;
B) Estabelecendo o aniversário da Professora
Maria do Carmo Simplício como feriado
municipal;
C) Criando a Biblioteca Pública Municipal e
nomeando-a de Biblioteca Professora Maria
do Carmo Simplício;
D) O município criou em 2005 a Escola
Profissionalizante Professora Maria do
Carmo Simplício em homenagem a primeira
realizadora da maior festa religiosa da
cidade;

Tendência pedagógica
Anísio Teixeira:

E) O município de Porteiras criou em 2005 o
museu Professora Maria do Carmo
Simplício.

defendida

por

A) Tradicional
B) Renovada Pragmática
C) Tecnicista
D) Libertadora
E) Libertária
17.
(CONCURSO PORTEIRAS/2018) A
gestão das escolas brasileiras tem
princípio
democrático
previsto
na
Constituição Federal de 1998 e depois
corroborada na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional de 1996, que no seu
artigo 14 informa que “Os sistemas de
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ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na
educação básica, de acordo com as suas
peculiaridades e conforme os seguintes
princípios”:

D) Conselho Escolar, Conselho de Classe,
Associação
de
Pais
e
Mestres,
Psicopedagogos
E) Conselho Escolar, Orientador Educacional,
Associação de Pais e Mestres, Grêmio
Estudantil

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

19.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Numere corretamente de acordo a
modalidade do planejamento e a definição
correspondente.

B) I - elaboração do projeto pedagógico da
escola exclusivamente pelo núcleo gestor; II
- participação das comunidades escolar.

1 - Planejamento nacional de educação
2 - Planejamento ou plano curricular

C) I - participação unicamente dos professores
na elaboração do projeto pedagógico da
escola; II - participação da secretaria de
educação local.

3 - Planejamento ou plano da escola
4 - Planejamento ou plano de ensino
( ) Visa, sobretudo, ser funcional, promovendo
não só a aprendizagem do conteúdo, mas
também promovendo condições favoráveis a
aplicação e integração desses conhecimentos.

D) I - participação dos gestores das secretarias
de educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola; II - participação dos
pais.
E) I - participação dos conselho municipal na
elaboração do projeto pedagógico da escola;
II - participação do conselho tutelar.

( ) Fruto de variadas tensões: diferentes grupos
sociais, com suas visões específicas sobre o
papel da educação, define as políticas
públicas para este setor.

18.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Organismos colegiados de uma gestão
escolar democrática e participativa:

( ) Previsão das situações do professor com a
sala de aula.
( ) Trata-se também do que chamamos de
projeto político-pedagógico.

A) Conselho Tutelar, Conselho de Classe,
Associação de Pais e Mestres, Grêmio
Estudantil

Marque a sequência correta.

B) Conselho Escolar, Conselho de Classe,
Superintendência da Educação, Grêmio
Estudantil

A) 3, 1, 2, 4

C) Conselho Escolar, Conselho de Classe,
Associação de Pais e Mestres, Grêmio
Estudantil

C) 2, 4, 1, 3

B) 1, 3, 4, 2

D) 2, 1, 4, 3
E) 2, 3, 1, 4
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