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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
A supressão da autonomia do Kosovo e da
Voivodina teve efeitos de cadeia. Os eslovenos
alegaram que a decisão unilateral das
autoridades sérvias rompia o pacto federal
firmado pela Constituição de 1974. Na dita
República, os movimentos em prol da
independência obtiveram uma popularidade
cada vez maior. Até mesmo o presidente Milan
Kusan, um comunista reformador, aliou-se a
essa corrente, enquanto que, até junho de 1991,
considerava a secessão como um erro. Os
eslovenos, que nunca entraram em conflito
com os sérvios, deram os primeiros passos
rumo à independência. Os croatas, por sua vez,
tinham ainda mais motivos para tomar esse
caminho. Em 1971, Tito havia dado fim
brutalmente ao que se chamava “primavera
croata”. É verdade que Matica Hrvatska, a
poderosa organização que havia assumido a
tarefa de disseminar a cultura croata, arrastava
todos com ela, inclusive os nostálgicos do
período oustachi. Os estudantes de Zagreb, que
encabeçavam o movimento de renascimento
nacional, foram abatidos ou encarcerados. E a
direção croata do partido comunista com
Tripalo foi destituída, embora julgasse
excelente o clima político na República e se
julgasse o suficientemente forte e popular para
controlar a evolução. Ele não podia,
logicamente, ser censurado por reivindicar a
independência: não era esse seu objetivo. Foi
acusado de ter deixado a contrarrevolução
prosperar. Em 1991, Tripalo e seus
companheiros não eram mais comunistas.
Tentaram retomar ao primeiro plano. Foram
ultrapassados pelos campeões oficiais da
independência, comandados por Fanjo
Tudyman, atnigo general – e dissidente –
iugoslavo, novo presidente da Croácia.
(FERON, Bernard. Iugoslávia: a guerra do
final do milênio. São Paulo: L&PM/Le Monde,
1999, p. 43).
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QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – A Iogoslávia sempre foi uma região
pacífica, sem movimentos separatistas.
II – Os croatas manifestaram seu desejo de
separação.
III – Kosovo e Voivodina sempre gozaram de
autonomia.
(A) Apenas a alternativa I é verdadeira.
(B) Apenas a alternativa II é verdadeira.
(C) Apenas a alternativa III é verdadeira.
(D) Apenas as alternativas I e II são
verdadeiras.
(E) Nenhuma das alternativas é verdadeira.
QUESTÃO 02
O problema narrado no texto acima refere-se a
uma região específica, qual seja:
(A) a antiga Iugoslávia.
(B) o Oriente Médio.
(C) o Cáucaso.
(D) o extremo Oriente.
(E) os países mediterrâneos.
QUESTÃO 03
O autor do texto (linha 11) utilizou a expressão
“secessão”, que tem como significado:
(A) anexação.
(B) aglutinação.
(C) separação.
(D) manipulação.
(E) informação.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 07

No que se refere à concordância nominal e
verbal, assinale a alternativa correta:

O preço da mensalidade da faculdade de José é
de R$ 690,00, mas a faculdade oferece 15% de
desconto se o pagamento for realizado antes do
dia 10 de cada mês. Se José conseguir pagar
antes do vencimento, qual será o valor com o
desconto?

(A) As consequências oriunda do ato hostil foi
sentido pela população.
(B) As línguas portuguesa e espanhola são
muito parecidas.
(C) Indivíduos com nível intelectual mais
elevado tende a usar o português mais culto.

(A) R$ 525,00.
(B) R$ 590,00.

(D) Embora hajam várias opções disponíveis,
ela decidiu pela mais econômica.

(C) R$ 545,50

(E) Pode ser que ainda exista alguns produtos
em oferta.

(E) R$ 598,50.

QUESTÃO 05
No que se refere à concordância verbal, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Há pesquisas que sugerem uma mudança na
forma como as pessoas se relacionam no
século XXI.
II – Busca-se cada vez menos contatos
interpessoais.
III – Foi oferecido àquela senhora serviços de
cuidado.

(D) R$ 586,50.

QUESTÃO 08
Três metalúrgicos, trabalhando com a mesma
intensidade, montam uma peça em uma hora e
quarenta minutos. Se outro metalúrgico se
juntar ao grupo, quanto tempo eles levarão
para fabricar essa mesma peça?
(A) uma hora e quinze minutos.
(B) uma hora e vinte minutos.
(C) uma hora e vinte e cinco minutos.
(D) uma hora e dez minutos.
(E) uma hora e cinco minutos

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

QUESTÃO 09

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

Em um determinado posto de combustível,
sabe-se que o preço do litro do etanol é de R$
4,58. José abasteceu seu automóvel e pagou o
montante de R$ 128,24. Assim, quantos litros
de etanol foram colocados em seu veículo?

(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Em uma escola, há 4 (quatro) alunos homens
para cada aluna mulher. Quantas alunas
mulheres há na escola sabendo que o total de
alunos é de 360?

(A) 28.
(B) 29.
(C) 30.
(D) 31.
(E) 32.

(A) 68.
(B) 72.
(C) 80.
(D) 120.
(E) 180.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:

(B) 46.

No mês de novembro de 2018, o Ministério da
Saúde e a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária acordaram que, a partir de 2020,
muitos alimentos reduzirão em sua
composição determinada substância. Assinale
a alternativa que indica corretamente o nome
de tal substância:

(C) 56.

(A) açúcar.

(D) 66.

(B) sódio.

(E) 86.

(C) magnésio.

28 + 48 – 6 x 5
(A) 36.

(D) potássio.
ATUALIDADES
QUESTÃO 11
No mês de novembro de 2018, autoridades
japonesas acusaram um renomado empresário
brasileiro de sonegar aproximadamente R$ 170
milhões. A empresa automobilística Nissan,
para a qual ele trabalhava, também afirmou
que ele usou bens da empresa em proveito
próprio. Assinale o nome do referido
empresário:

(E) farinha de trigo.

QUESTÃO 14
No mês de outubro de 2018, um país do
continente asiático foi atingido por um forte
terremoto seguido de um tsunami, os quais
deixaram milhares de mortos, feridos e
desabrigados. Trata-se de(a):
(A) Filipinas.

(A) Gilberto Villasboas.

(B) China.

(B) Carlos Ghosn.

(C) Indonésia.

(C) Celso Friedmann.
(D) Márcio Goldfarb.

(D) Cingapura.
(E) Malásia.

(E) Cícero Porto Seguro.

QUESTÃO 15

(A) a questão do terrorismo crescente na
Tríplice Fronteira.

No mês de outubro de 2018, um país do
continente asiático inaugurou a maior ponte de
travessia marítima do mundo. Com 55
(cinquenta e cinco) quilômetros de extensão, e
com custo de US$ 20 bilhões, a obra foi muito
criticada por ter causado danos à vida marinha
e a morte de 18 (dezoito) trabalhadores.
Assinale o nome do país que construiu referida
ponte:

(B) o narcotráfico.

(A) Japão.

(C) o tráfico de órgãos.

(B) China.

(D) o tráfico de crianças.

(C) Malásia.

(E) a questão da Venezuela.

(D) Tailândia.

QUESTÃO 12
No mês de janeiro de 2019, o Presidente Jair
Bolsonaro recebeu seu homólogo argentino,
Maurício Macri. Dentre os vários assuntos
tratados pelos dois líderes, merece destaque:

(E) Cingapura.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
No que se refere ao Explorador de Arquivos do
Windows 2010 e das respectivas pastas,
janelas e bibliotecas, assinale a alternativa
correta:
(A) Uma pasta é um contêiner usado para
armazenar apenas arquivos.
(B) Um arquivo é um item que contém
informações, como imagens, músicas e,
inclusive, textos sigilosos.
(C) A função do Painel de Navegação é listar o
conteúdo de pastas ou bibliotecas abertas.
(D) A Barra de Ferramentas é utilizada para
navegar entre pastas ou bibliotecas que ainda
não foram visitadas.
(E) Os botões de “Voltar” e “Avanças” são
utilizados para navegar entre bibliotecas,
arquivos e pastas.
QUESTÃO 17
Um usuário possui um arquivo elaborado no
MS Power Point 2010 com 25 slides. Em um
determinado dia, percebeu que precisava
alterar o slide 20. Assim, quais teclas de atalho
ele deverá utilizar para visualizar a
apresentação a partir do slide selecionado?
(A) SHIFT + F3.
(B) SHIFT + F4.
(C) SHIFT + F5.
(D) SHIFT + F6.
(E) SHIFT + F7.
QUESTÃO 18
Em se tratando de MS Excel 2010, qual
cuidado o usuário deverá ter antes da
impressão para que o documento não seja
cortado e desorganizado?
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QUESTÃO 19
Ao se utilizar o MS Word 2010, assinale a
alternativa que indica o procedimento a ser
adotado caso o usuário queira verificar a
existência de erros no texto que digitou:
(A) Clicar em “Revisão de Texto” e, em
seguida, clicar em “Revisar Ortografia”.
(B) Clicar em “Página Inicial” e, em seguida,
clicar em “Ortografia e Gramática”.
(C) Clicar em “Revisão” e, em seguida, clicar
em “Procurar Erros”.
(D) Clicar em “Revisão” e, em seguida, clicar
em “Ortografia e Gramática”.
(E) Clicar em “Revisão” e, em seguida, clicar
em “Consertar Erros”.
QUESTÃO 20
No que se refere à Internet, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – Os dispositivos utilizados na Internet
devem ser produzidos pelo mesmo fabricante.
II – A Internet é composta de apenas uma rede
de computadores.
III – A Internet omite os detalhes do hardware
da rede e permite que dispositivos se
comuniquem independentemente dos tipos de
conexões físicas de rede.
IV – No ano de 2025, será comemorado o
centésimo aniversário da internet.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas o item IV é verdadeiro.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(A) Acionar impressão segura.
(B) Ativar impressão ordenada.
(C) Visualizar a quebra de página.
(D) Analisar corretivos.
(E) Comparar arquivos.

Professor de Educação Infantil - PEBIN

Página 4 de 9

Prefeitura Municipal de Pereiras – SP – Processo Seletivo 01/2019

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO 21
Do ponto de vista educacional, a palavra
“jogo” significa o seguinte:
(A) disputa, tal como ocorre nas modalidades
esportivas em geral.
(B) divertimento, e visa a estimular o
crescimento e aprendizagens.
(C) duelo, visando estimular o senso de
competição entre os alunos.
(D) passatempo, e visa estimular a noção de
força entre os alunos.
(E) divertimento, sem nenhuma finalidade
específica.
QUESTÃO 22

INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO

QUESTÃO 24
No que se refere à noção de espaço e tempo,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – As noções de espaço e tempo se consolidam
pela organização interna dos movimentos que
as crianças realizam.
II – Cada gesto traz a percepção do que é
externo sob uma interna de sinais captados
pelos sentidos.
III – Na trama de experiências no espaço e no
tempo, a corporeidade tem um papel
fundamental, o qual tem sido discutido por
diversos autores há muito tempo.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

Em todas as fases e através de qualquer tipo de
jogo, a ação do professor pode ajudar a criança
em alguns pontos cruciais à sua formação.
Dentre estes, cabe destacar, EXCETO:
(A) desenvolver seus pensamentos lógicos.
(B) estimular a capacidade de associação,
fazendo-a ligar figuras a sons, imagens a
textos, músicas a palavras.
(C) construir a historicidade, ampliando o
vocabulário e fazendo-a pensar em termos de
passado, presente e futuro.
(D) ampliar suas linguagens, fazendo com que
busque alternativas (frases, cores, figuras,
cantos, mímicas, colagens etc.) para expor seus
pensamentos.
(E) desenvolver a ideia de competição, o que é
muito importante para a formação de um
caráter forte e disciplinado.
QUESTÃO 23
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, o ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios, EXCETO:
(A) respeito à liberdade e apreço à intolerância.
(B) garantia de padrão de qualidade.
(C) valorização da experiência extraescolar.
(D) pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas.
(E) consideração com a diversidade étnicoracial.
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(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 25
No que se refere às atividades pedagógicas,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – A programação diária não deve contemplar
momentos de trabalho orientado e momentos
livres.
II – A articulação entre cuidar e educar integra
os saberes sobre o corpo, a higiene, a
alimentação, a saúde, as ciências, a
matemática, as línguas, o movimento e a arte.
III – A prática pedagógica ocorre na interação
entre educando e educador, o qual, por isso,
deve aproveitar as experiências, os interesses,
as motivações e os conhecimentos prévios das
crianças.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

Ainda no que se refere à prática pedagógica,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

No tocante à formação de docentes, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

I – A prática pedagógica do educador deve
considerar a criança um sujeito de deveres, tal
como estabelece a Constituição Federal.

I – A formação de docentes precisa buscar
metodologias que possibilitem a construção da
identidade profissional do professor em sua
formação inicial e continuada.

II – O papel do professor é de mediador e não
de detentor do conhecimento.
III – É prescindível que o professor e todos os
adultos envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem na educação infantil tenham
consciência de que a construção do
conhecimento somente é significativa quando
há troca e sentimento de reciprocidade entre os
sujeitos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

QUESTÃO 27
No que se refere à educação em geral e ao
processo de educar, analise os itens seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – As diferentes linguagens devem ser
contempladas no planejamento do trabalho
pedagógico com as crianças de 0 a 5 anos.
II – A rotina deve ser programada levando-se
em conta apenas a realidade das crianças.
III – Um dos principais objetivos da educação
é formar cidadãos críticos e competitivos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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II – Como todo profissional da educação, o
educador infantil necessita compreender-se
principalmente como um sujeito que aprende,
sabendo que o seu fazer docente se constrói
com base em reflexões, análises e
reconstruções acerca de si mesmo.
III – A inserção do professor na realidade
escolar – o relacionamento estabelecido com
os educandos, com as famílias destes, com os
outros profissionais envolvidos e com a
comunidade escolar –, de forma integrada, é
uma maneira de qualificar sua prática e, assim,
possibilitar eixos condutores qualitativos para
um processo qualitativo pautado nos princípios
de uma educação emancipadora e libertadora.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 29
O dever do Estado com a educação escolar
pública será efetivado mediante a garantia de,
EXCETO:
(A) educação infantil gratuita às crianças de até
5 (cinco) anos de idade.
(B) oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições da escola.
(C) acesso público e gratuito aos ensinos
fundamental e médio para todos os que não
concluíram na idade própria.
(D) acesso aos níveis mais elevados de ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um.
(E) vaga na escola pública de educação infantil
ou de ensino fundamental mais próxima de sua
residência a toda criança a partir do dia em que
completar 4 (quatro) anos de idade.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 32

No que se refere ao ato de brincar, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

No que se refere aos saberes pedagógicos,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta

I – A ação lúdica, proposta pelo jogo, pelo
brinquedo e pela brincadeira, é, por excelência,
um dos recursos pedagógicos que possibilitam
o desenvolvimento integral da criança na
creche e na pré-escola.

I – São adquiridos exclusivamente nos cursos
de pós-graduação, como mestrados e
doutorados.

II – Além de estimular diferentes áreas do
desenvolvimento, a ação lúdica não pode ser
utilizada como recurso pedagógico para o
desenvolvimento de habilidades ligadas à
aprendizagem de diferentes áreas do
conhecimento.

II – São constituídos pelo domínio do
conhecimento específico da área sobre a qual
os professores ministram as aulas.
III – São constituídos pela compreensão das
ciências da educação e da didática; tais saberes
necessitam ser confrontados com as pesquisas
na área educacional já que se respaldam nos
avanços científicos no campo da educação.

III – O uso de jogos e brincadeiras como
recurso pedagógico possibilita a significação
de conceitos para as crianças, por ser um dos
únicos recursos que trabalha com diferentes
tipos de linguagem ao mesmo tempo.

IV – Constituem-se a partir da prática, na
realização cotidiana do trabalho escolar, em
outras palavras, no chão da escola.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(B) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(C) Apenas os itens I e IV são verdadeiros.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(D) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

(E) Apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 31
São incumbências do Município previstas na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
EXCETO:

(A) Apenas o item III é verdadeiro.

Como se sabe, por meio da formação inicial, os
futuros professores podem apropriar-se de
conhecimentos importantes para sua atuação
profissional. Dentre os conhecimentos abaixo,
indique os que devem ser desenvolvidos nesse
nível de formação:

(A) baixar normas complementares para o seu
sistema de ensino.

I – Conhecimentos do senso comum.

(B) exercer ação centralizadora em relação às
suas escolas.

III – Conhecimentos pedagógicos.

(C) autorizar, credenciar e supervisionar os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.
(D) assumir o transporte escolar dos alunos da
rede municipal.
(E) organizar, manter e desenvolver os órgãos
e instituições oficiais dos seus sistemas de
ensino, integrando-os às políticas e planos
educacionais da União e dos Estados.
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II – Conhecimentos metodológicos.
IV – Conhecimentos
disciplinas escolares.

específicos

das

(A) Apenas os itens I e IV são verdadeiros.
(B) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros.
(C) Apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

No que se refere às tendências atuais no campo
da formação inicial de professores, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – A educação à distância expandiu-se
consideravelmente
nos
últimos
anos,
tornando-se uma alternativa para a formação
de professores, especialmente no tocante às
localidades onde não há oferta presencial do
curso de Pedagogia.
II – A pesquisa é um elemento importante nos
cursos de formação inicial de professores,
incentivando
o
desenvolvimento
da
criatividade e do espírito científico nos futuros
professores.
III – A ideia de formar um professor reflexivo
tem sua base no entendimento de que a teoria
é sempre mais importante e relevante do que os
aspectos relacionados à prática pedagógica
realizada no cotidiano escolar.
IV – O estágio pode ser considerado o eixo
articulador dos cursos de formação inicial de
professores, visando garantir a unidade entre
teoria e prática ao longo do desenvolvimento
dessa formação.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e IV são verdadeiros.

No que se refere à importância da educação
continuada, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 35
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, são direitos destes, EXCETO:
(A) acesso à escola pública e gratuita, de
preferência próximo à sua residência.
(B) direito de ser respeitado por seus
educadores.
(C) direito de contestar critérios avaliativos,
podendo recorrer às instâncias escolares
superiores.
(D) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
(E) direito de organização e participação em
entidades estudantis.
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I – A formação continuada pode ser ofertada
pelas mantenedoras do ensino aos professores,
no âmbito da rede privada de ensino ou da rede
pública, pelas Secretarias de Educação nas
quais estes trabalham.
II – A formação continuada deve ser
fragmentada e pontual, tratando de assuntos
diversificados.
III – A formação continuada pode ser realizada
na forma de cursos, palestras, trocas de
experiências, congressos, seminários, estudos
realizados na própria escola etc.
IV – A formação continuada ou qualificada em
serviço
está
relacionada
à
própria
especificidade do trabalho docente que se
insere no âmbito do conhecimento
elaborado/científico e, portanto, em constante
atualização.
(A) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(B) Apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.
(C) Apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros.
(E) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.
QUESTÃO 37
São incumbências dos docentes previstas na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
EXCETO:
(A) elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta pedagógica mais
conveniente ao momento.
(B) ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional.
(C) zelar pela aprendizagem dos alunos.
(D) colaborar com as atividades de articulação
da escola com as famílias e a comunidade.
(E) estabelecer estratégias de recuperação para
os alunos de menor rendimento.
Página 8 de 9

Prefeitura Municipal de Pereiras – SP – Processo Seletivo 01/2019

INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO

QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

Como se sabe, o professor iniciante, além da
limitação de conhecimentos da prática e da
experiência, necessita aprofundar seus
conhecimentos teóricos. Para tanto, é possível
afirmar que esse professor necessita
imediatamente de:

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, é dever do Estado assegurar,
EXCETO:

(A) experiência profissional, pois somente o
âmbito da prática cotidiana é capaz de lhe dar
mais segurança para realizar seu trabalho. Para
tanto, apenas o tempo de trabalho dará ao
professor êxito em sua profissão.
(B) ingressar na pós-graduação, pois apenas
um curso de mestrado ou doutorado é capaz de
subsidiá-lo nesse processo inicial de carreira.
(C) formação continuada que lhe dê apoio
desde o início da carreira, auxiliando-o a
repensar constantemente a sua prática e buscar
alternativas metodológicas para a realização do
trabalho educativo.

(A) atendimento no ensino fundamental,
através de programas suplementares de
material
didático-escolar,
transporte,
alimentação e assistência à saúde.
(B) progressiva extensão da facultatividade e
gratuidade ao ensino médio.
(C) atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino.
(D) atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a cinco anos de idade.
(E) acesso aos níveis mais elevados de ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um.

(D) nova formação inicial que lhe permita
ampliar seus conhecimentos em outra área, não
necessariamente no campo da educação.
(E) pós-graduação em gestão escolar, a fim de
compreender melhor os procedimentos
escolares.

QUESTÃO 39
São incumbências dos estabelecimentos de
ensino previstas na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, EXCETO:
(A) prover meios para a recuperação dos
alunos de menor rendimento.
(B) velar pelo cumprimento do plano de
trabalho de cada docente.
(C) administrar seu pessoal e seus recursos
materiais e financeiros.
(D) elaborar e executar sua proposta
pedagógica.
(E) estabelecer ações destinadas a promover a
cultura liberal nas escolas.
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