
                                                                                                                                     
PROCESSO SELETIVO – GESTOR ESCOLAR  

 

EDITAL Nº 003/2021-GAB/SEMECTI 

 

 

GABARITO QUESTÕES DISSERTATIVAS 
PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS                         aplicada em 03/09/2021 

ESPECÍFICOS - GESTÃO ESCOLAR 

       

21- No contexto da política educacional brasileira a partir dos anos de 1990 e da elaboração e 
implementação do Plano Nacional de Educação (2011-2020), explique  

A) o que se concebe e se define como política pública de Estado;  

B) como a educação profissional pode contribuir para a qualidade social das políticas, dos 
programas e dos projetos. 

Gabarito Comentado. 

Letra A:  Entende-se como política pública de Estado, as políticas desenvolvidas com o objetivo 
de unificar os conceitos e processos educacionais ao nível Nacional. Com relação à política 
educacional, houve em 1990 a criação do Currículo Nacional, com parâmetros e regras a serem 
seguidas por todas as escolas públicas. Este manual foi criado pelo Governo Federal com a 
finalidade de facilitar as discussões sobre as práticas educativas, planejamento das aulas, bem 
como dos materiais utilizados. (PCN,1997:05). Deve o examinado, tratar nesta questão sobre o 
papel fiscalizador da política educacional como forma de unificação do ensino brasileiro, 
identificar os parâmetros curriculares nacionais a ser seguido por todas as escolas públicas do 
país, discussões pedagógicas em sala de aula, elaboração dos projetos educativos, reflexão 
sobre a prática educativa, bem como análise do material didático utilizado. (Valor: 2,50)  

 

Letra-B: A Educação profissional, buscar formar bases sólidas não apenas de conhecimento 
técnico, mas também humanístico. Sabe-se que a educação profissional é a principal ferramenta 
de mobilidade social, capaz de diminuir as desigualdades socioeconômicas, uma vez que leva 
aos estudantes estímulos necessários para seu desenvolvimento profissional e pessoal. Deve o 
examinado, tratar nesta questão sobre o impacto de uma educação nacional voltada para a 
formação de estudantes capazes de entender a realidade á que estão expostos, identificar os 
problemas e buscar soluções práticas e eficientes, seja com programas continuados ou projetos 
específicos. (Valor: 2,50) 

 

22- Com a reforma do Ensino Médio, o Ministério da Educação (MEC) objetiva promover 
atualizações nos mecanismos que embasam o processo de ensino-aprendizagem, a fim de 
oferecer uma educação de qualidade, atrelada à realidade dos estudantes atuais, considerando 
as presentes demandas, tanto com relação ao mercado de trabalho quanto à própria vida em 
sociedade. Com isso, críticas apontam enfraquecimento na formação integral dos alunos e a 
evasão escolar como um grande desafio a ser vencido. Como os gestores escolares devem atuar 
no intuito de garantir que suas escolas tenham êxito diante desse cenário desafiador? 
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Gabarito Comentado. 

 

Em cenários desafiadores conhecer a realidade enfrentada é de suma importância, identificar a 
origem dos problemas, pode ajudar na busca de soluções eficazes para resolução dos conflitos. 
A reforma do ensino médio, busca trazer para os alunos, uma visão da realidade profissional que 
os esperam, pelos muros afora de suas instituições. Apesar de uma alteração prática no ensino 
médio, deve o gestor escolar ficar atento aos alunos do ensino fundamental, considerando que 
nesta etapa é desenvolvida a base de conhecimentos técnicos que serão utilizadas no próximo 
nível educacional. A realidade brasileira, com sua forte desigualdade social, eleva a dificuldade 
dos gestores escolares, tendo em vista que devem estar aptos não apenas resolver problemas 
de suas instituições, mas também de tentar sanar problemáticas históricas, como a evasão 
escolar, que há tempos é pauta de discussões e debates pelo poder público em todas suas 
esferas. Importante esclarecer que são inúmeros os motivos que levam ao triste cenário da 
evasão escolar, tais como: dificuldades financeiras que obrigam o estudante a trabalhar, 
transtorno ou dificuldade de aprendizagem, falta de interesse ou motivação pelo processo, bem 
como a falta de estímulo familiar. Ocorre que mesmo com esse cenário desfavorável e de difícil 
resolução algumas atitudes de um bom gestor escolar podem colaborar para resolução deste 
quadro desafiador. Deve o examinado nesta questão, apresentar soluções que busquem 
resolver a temática da evasão escolar, devendo citar ações práticas que podem ser 
implementadas em suas instituições.  (Valor: 5,00) 
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