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Vamos comentar brevemente as questões que, segundo o Gabarito Preliminar, se 

adequam (corretas) ou se afastam (erradas) do que os autores trabalhados apontam. 

Faremos essa análise em dois momentos. No primeiro momento, analisaremos as 

questões que visam o conhecimento específico dos Candidatos perante os autores 

trabalhados. Na próxima etapa (próximo material a ser enviado), vamos apresentar as 

questões que apresentam casos práticos ou situações problemas. Algumas delas envolvem 

tanto aulas específicas de alguns autores por nós trabalhados, como autores de outro grupo de 

professores. 

As questões a nós reportadas compreendem: 

 PPP 

 Uso de verbas 

 Patrimônio Público 

 Perfil do Gestor 

 Liderança 

 Legislação sobre período probatório 

 

Utilizaremos como referência para nossa análise a Prova A. 

 

Autores trabalhados: 
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Questão 1 

A primeira questão tratou justamente de aula trabalhada, sobre o tema autonomia e 

descentralização da escola pública. 

Logo a primeira alternativa é abandonada ao trazer informações não tão somente 

errôneas, mas ao que chamamos a atenção dos candidatos que é a GENERALIZAÇÃO de algum 

tema. Ou seja, expressões que envolvam ‘alto poder de decisão’ por um segmento aparecem 

nessa alternativa com as expressões “têm o poder” e “soberana”. 

A alternativa “b” já fere princípios constitucionais e da própria LDB ao passar amplos 

poderes, tanto de “autogoverno”, assim como na definição exclusiva da escola perante as 

finalidades e objetivos da educação. 

A “c” apresenta-se como a CORRETA. Aborda o papel da escola no reconhecimento 

da identidade local. Também trata do seu papel da qualidade social, assim como de sua função 

como faculdade de “governar a si mesma”. 

A “d” apresenta uma falsa ideia ao promover o abandono de um “sistema central”. 

Como se não tivéssemos normas e procedimentos a seguir, ou seja, criando uma célula 

autônoma e independente dentro do sistema. 

A “e” apresenta-se errada justamente por princípio, pois a descentralização e 

desconcentração servem justamente para a garantia da “liberdade de ensinar”. 

 

Questão 10 

    

A questão trata sobre a gestão de recursos materiais.  

Trata do papel da equipe gestora perante o funcionamento das escolas e seus 

recursos disponíveis, assim como do envolvimento dos demais atores no espaço escolar. O 

problema da questão, o que temos buscado combater, é justamente uma questão “negativa”, 

ou seja, buscando o que não deve ser feito. Isso faz com o que o candidato leia várias 

alternativas como “positivas” e tente descobrir qual afirmação está equivocada. 

A “a” retrata claramente a importância do PPP perante o planejamento frente aos 

recursos e bens disponíveis e a serem adquiridos na escola. 

A “b” destaca uma ação importante ao analisar cada item (patrimônio) dentro da 

escola, assim como suas adequações técnicas. 

A “c” apresenta-se INCORRETA. Note que a expressão de “envolve necessariamente” 

é o que chamamos atenção dos Candidatos quanto à generalização. Nem tudo na escola 

envolve necessariamente e expedição de laudos e vistorias. Lembre que tratamos nas aulas 

sobre as construções, ampliações/adequações e manutenções. Ao se tratar, portanto, de 

pequenos reparos, esse fica na competência de quem gerencia verbas, tais como o 
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Adiantamento Bancário. Ou seja, pequenos reparos, como troca de lâmpadas, 

desentupimentos, dada a necessidade e urgência, dispensam longos procedimentos de laudos 

e vistorias. 

A “d” apresenta um rol sugestivo de ações proativas que podem se desenvolver nas 

escolas com apoio da comunidade escolar. 

A “e” aborda o bom planejamento a ser realizado perante os recursos disponíveis e 

as necessidades da escola. 

 

QUESTÃO 20 

 

Questão trabalhada quando tratamos do Perfil do Diretor. Esta questão, de mera 

interpretação, faz o candidato apenas identificar qual deve ser papel como Diretor. 

Note que a alternativa “a” não trouxe nenhum tipo de dificuldade para o candidato 

ao tratar o Diretor como mero membro administrativo e distante da elaboração do 

pedagógico. 

A “b” é o que chamamos de “falsa verdade”. Notamos sim que o Diretor tem uma 

competência técnica, mas que esse seja o único fator de auxiliar o trabalho pedagógico é uma 

inverdade. 

   

Entre as alternativas “c” e “d” os Candidatos poderiam ficar em dúvida. No nosso 

entendimento uma questão passível de análise detalhada, pois ambas apresentam fatores 

claramente da competência do Diretor. Digamos que a “c” apresenta de forma mais enfática a 

competência do Diretor perante seu trabalho junto a proposta pedagógica. O único detalhe 

que possivelmente o avaliador quis afastar na “d” seria sobre a gerência dos recursos para as 

manutenções, pois essa também pode ser atribuída a outros profissionais, ou segmentos, tal 

como a APM, em que o Diretor não é o único responsável. Porém, caberia um RECURSO até 

para que o Avaliador se manifestasse mais claramente sobre o que entende sobre esse perfil 

do Diretor. 

 

A “e” é justamente aquela em que discutimos a terminologia “competência”. O 

diretor pode presidir tais institutos na escola, mas não é o único competente para isso, pois 
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basta ser membro da comunidade escolar e passar pelo processo eletivo em cada segmento.  É 

necessário ler a sentença completa para compreender o erro da alternativa: 

“Assim sendo, o diretor de escola tem COMO competência presidir...” 

Note o destaque no COMO. Ele não como competência. Pode até ter a competência, 

mas não com esse caráter de exclusividade, ou seja, essa alternativa coloca como se apenas 

ele pudesse desempenhar tais papéis. 

 

 

QUESTÃO 21 

 

Essa questão apresenta duas importantes habilidades no candidato. Uma mais 

profunda, que é o conhecimento do que o autor considera e uma bem mais superficial, porém 

típica de quem estuda em Cursos Preparatórios, que é a “palavra-chave”. 

Só de “bater os olhos” na palavra “valor”, desconsiderei a leitura das demais: 

   

 

Note que essa expressão surge apenas na alternativa “c”, ou seja, “valores”. Quem 

não leu ou estudou sobre Trigo, até poderia responder essa questão acertadamente, mas 

fatalmente pode ter ficado em dúvida entre as alternativas “a” e “d”. Toda ação é dialógica. 

Claro que nem toda ação é colegiada, mas é novamente a falsa verdadeira. 

A “b” nem necessita comentários de nossa parte. A “e” apenas o cuidado em 

questões de gerenciamento. 
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QUESTÃO 22 

 

Uma questão em que o candidato por nós “treinado” respondeu sem dificuldades. 

Digo “treinado” em relação à técnica de eliminação de alternativas. Ao ler o item “I”, o 

Candidato já observa o erro ao não se avaliar o Diretor individualmente. Como o item “I” 

aparece nas alternativas “a, c, e”, restam apenas duas alternativas (50% de chance para 

acerto). 

Insistimos na avaliação dentro dos 3 anos, no item II. Buscamos em nossas aulas até 

as legislações que repetem essa quantidade de tempo. 

 

E o item III também destacamos com clareza em nossas aulas. O diretor passará pelo 

denominado programa: 

.  

 

 

 

QUESTÃO 24 

 

Vimos essa questão em Marçal. 

 

A alternativa “a” já traz todos os elementos corretos: 

Igualdade e condições de permanência 
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Qualidade para todos 

 

 

Gestão democrática (dimensões pedagógica, administrativa e financeira): 

 

A alternativa “b” já fracassa ao não garantir a permanência para todos. 

A “c” fracassa ao menosprezar a clientela. 

A “d” fracassa ao estabelecer apenas o início do ano como marca de análise das 

condições de aprendizagem, ao passo que isso deve ser constante. 

A “e” que também aponta o fracasso atrelado às famílias. 

 

 

QUESTÃO 27 

Uma questão de procedimento técnico (Moreira). 

 

Falamos das diferentes “verbas” que a escola recebe e de sua independência, 

inclusive de procedimentos. 
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Portanto, abandonamos a alternativa “a” ao atrelar que sua prestação é conjunta. 

Também errado, embora muito técnico, que os valores tem que ser apresentados do valor 

mais alto para o mais baixo. 

A “b” expressa exatamente o que abordamos em nossas aulas. Uma série de 

regulamentos e, acima de tudo, lembrar dos princípios que visam a transparência no uso dos 

recuros.  

  

           

 

   

Também o destaque de “para quem” se deve prestar contas. 

 

 

 

A alternativa “c” é mais uma daquelas com texto que remete em generalizações... 

Note a expressão “somente para a comunidade”. Mesmo que o candidato não tenha 

conhecimento específico de para quem deve prestar contas, pode evitar cair nessas 

“armadilhas” em alternativas com expressões “somente, apenas, exclusivamente”. No caso da 

Prestação de contas do Adiantamento Bancário, essa se dá para o setor de finanças, seja da 

Secretaria do Estado ou Municipal (veja órgão correspondente em sua estrutura), e pode ser 

apresentada para a comunidade também, mais uma vez em respeito ao Princípio da 

Publicidade. 

Abandonamos a “d” com as mesmas observações já detalhadas anteriormente. 

A “e” traz um procedimento que nem vamos confrontar, pois nem sequer foi falado 

algo parecido, ou seja, mera invenção de procedimento nessa alternativa. 
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QUESTÃO 31 

Mesmo autor novamente (TRIGO), abordado na questão 21. 

 

Já sabendo dos Valores, agora apenas entender que valores são esses, sendo o da 

alternativa “a” o correto, ao estabelecer a educação com valores para a cidadania (lembrar da 

LDB), assim como conceitos de dignidade e solidariedade. 

Descartamos a “b”, “c” e “e” pelos motivos já justificados anteriormente. 

A “d” encontra-se errada em sua inicial com a ideia de “adequar valores”. 

 

 

QUESTÃO 49 

Autor: Marçal 

 

A alternativa “a” está correta ao apresentar os temas que debatemos 

insistentemente em nossos encontros, tais como a autonomia, a liberdade na participação de 

todos os envolvidos, conforme os slides a seguir: 

AUTONOMIA 

 

LIBERDADE 
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Note que as demais alternativas descaracterizam o que entendemos pela 

AUTONOMIA ao menosprezar a realidade da escola ou sua atuação. AVALIAÇÃO como mero 

instrumento e LIBERDADE também restrita nas ações dos Conselhos (de Escola e de Classe). 

 

 

QUESTÃO 50 

Autor: Marçal 

 

Essa é mais uma questão que debatemos muito mais sua estrutura do que o 

conteúdo em si. Fizemos algumas observações sobre respostas mais consistentes e 

abrangentes, que acabam resultando inclusive em alternativas com maior quantidade de 

palavras. Parece uma análise absurda, a grosso modo, mas ao lermos as 5 alternativas, o “olho 

treinado” do candidato deve mirar na alternativa mais volumosa. Se ele não se deparar com 

nenhuma grande inverdade, fatalmente esta estará correta. 

Note que a alternativa em “a” não está necessariamente incorreta apenas, mas 

incompleta diante da “b” que se coloca como a correta. 

O mesmo acontece com as demais, que apresentam soluções simples frente a 

grandes desafios que temos com o PPP. 

No nosso entendimento, uma questão mal formulada pelo examinador. Não 

entenderia passível de RECURSO, mas apenas uma questão com pouco cuidado em seu 

preparo. 

 

 

QUESTÃO 52 

 

Para chegarmos na alternativa correta, o Candidato deve ter prestado atenção nas 

informações orais em nossa aula. Lembramos ter comentado para que, diante de uma 

aquisição, sempre era importante se atentar ao que potencialmente pode ter sido adquirido 

ou sendo planejado pelas Secretarias em suas licitações. 
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Portanto, a própria alternativa “a” é de pronto descartada até pelo seu ar singelo no 

trato das verbas e procedimentos, cuja responsabilidade como agente público não pode ser 

visto dessa forma. 

A “b” também fracassa pelo simples olhar econômico. Cabe ressaltar que 

estabelecemos a importância na qualidade frente aos bens e respeito a normas técnicas que 

os itens adquiridos devem apresentar visando segurança, qualidade, durabilidade e acesso a 

sua manutenção. 

A “c” oferece o mesmo problema explicitado acima. 

A “d”, embora traga a importância do princípio da probidade, peca ao uso 

generalizado que sempre atentamos, ou seja, fala em atentar somente a esse princípio. 

 

Esse princípio é sim importantíssimo, mas não único. 

E a alternativa “e” vem de encontro aos cuidados que chamamos a atenção em 

nossos encontros. 

 

 

 

Aguardem nossa segunda análise das demais questões. 

 


