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Simulado Especial 
4º Simulado SEDF Conhecimentos Básicos 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da SEDF; 

2 – A prova contém 50 itens que abordam conhecimentos básicos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CESPE/CEBRASPE, com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “errado”. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia 
Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8:30 às 13:00 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do 
aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-SEDF-19-09  
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PORTUGUÊS 
Carlos Roberto 

Leia o texto a seguir para responder às questões. 

 

“'A humanidade tomou o caminho errado: estamos 
adoecendo rápido e coletivamente", disse o médico 
psiquiatra, professor e escritor brasileiro Augusto Cury. E não 
foi agora por causa da pandemia de coronavírus não. Esse 
pensamento do escritor foi dito em 2017. 

Mas ele está errado ou a humanidade está mesmo 
doente? Guerras civis, violência, terrorismo, tráfico de 
pessoas e de animais, homicídios, depressão, suicídio. 
Estamos adoecendo não só no corpo físico, mas também na 
saúde mental e espiritual. 

E o novo coronavírus veio para nos mostrar como a 
humanidade funciona. Uma pandemia que colocou em alerta 
todos os países do globo boa parte da população em casa. 
Não é a única, já aconteceram outras, sabemos. Mas essa é 
uma pandemia que alcançou mais países e ainda não há cura.  

“‘O planeta ficou doente porque está com a 
humanidade baixa'”. Vi nas redes sociais essa frase que 
parece piada, mas acho bastante séria. Acredito que nossa 
humanidade está realmente baixa, e por isso vivemos num 
planeta doente – individualmente, socialmente e 
ecologicamente. Estamos desconectados de nós mesmos, das 
pessoas à nossa volta, do nosso ambiente, do nosso planeta. 
Estamos desumanizados”, opina Sandra Caselato. Em seu 
texto “Injeção de humanidade para enfrentar o coronavírus” 
publicado pelo portal UOL, a especialista em comunicação 
traz à tona o pensar psicológico da situação. 

(...)" 

Trecho de Adriana Tanese Nogueira. 

https://gazetanews.com/a-humanidade-adoece/ 

 

Sobre o texto acima, considerando-se os aspectos 
semânticos e linguísticos, julgue os itens a seguir:  

 

01. No primeiro parágrafo, a autora usa uma citação 
para comprovar dados que são apresentados no texto.     

 

02. A pergunta "mas ele está errado ou a humanidade 
está mesmo doente?" do início do primeiro parágrafo 
não foi respondida.  

 

03. Em "Estamos adoecendo não só no corpo físico, mas 
também na saúde mental e espiritual" o "mas 

também" pode ser substituído, sem prejuízo 
gramatical, somente pelo "mas".  

 

04. Houve erro de sinal de indicativo de crase em “das 
pessoas à nossa volta", pois não há crase antes de 
pronome possessivo.  

 

05. As palavras "rápido", "médico", "tráfico", "físico" e 
"violência", todas  retiradas do texto, são acentuadas 
pelo mesmo motivo. 

 

Leia o texto a seguir, para responder às questões 7 e 8. 

Se você é uma daquelas pessoas que acredita que o 
mundo caminha rapidamente para o abismo, o livro 
Factfulness, de Hans Rosling e família, pode ser um 
bom remédio. O tom é de autoajuda. O próprio autor 
usa a expressão “dados como terapia”. Mas isso em 
nada diminui o valor da obra, cujo propósito é mostrar 
que o planeta é um lugar bem melhor do que a 
maioria das pessoas pensa. 

 (Folha de S.Paulo. Adaptado) 

  

06. O prefixo que inicia o vocábulo destacado em “O 
tom é de autoajuda." também está presente, e com o 
mesmo sentido, nas palavras "autoatendimento" e 
"autorização". 

 

07. O pronome relativo cujo no trecho "cujo propósito é 
mostrar..." introduz uma oração subordinada adjetiva 
explicativa. 

 

Julgue o paralelismo sintático das sentenças abaixo: 

08. “Sucesso é conseguir o que você quer e felicidade é 
gostar do que você conseguiu”. (Dale Carnegie)  

 

09. “Para o otimista todas as portas têm maçanetas e 
dobradiças, para o pessimista todas as portas têm 
trincos e fechaduras”. (William Arthur Ward)  

 

10. “É barato construir castelos no ar e bem cara a sua 
destruição”. (F. Mauriac) 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Antônio Daud 

Tomando por base a disciplina atinente aos poderes 
conferidos à Administração, à organização 
administrativa, aos atos administrativos e aos 
servidores públicos distritais, julgue os cinco itens a 
seguir. 

11. O Poder disciplinar, lastreado no dever de sujeição, 
permite à Administração a revisão da atuação de seus 
agentes. 

 

12. Instruções são exemplos de atos administrativos 
normativos. 

 

13. O gozo dos direitos políticos é requisito básico para 
a investidura nos cargos públicos distritais. 

 

14. Autarquia consiste na personificação do serviço 
público, constituindo-se entidade com personalidade 
de direito público, criada por lei, a qual responde pela 
conduta de seus agentes que causarem danos a 
terceiros, desde que comprovada o dolo ou culpa do 
agente ou, ao menos, a culpa da administração. 

 

15. Situação hipotética: Nobléio, servidor público 
distrital, já estável no serviço público, havia sido 
demitido em razão da constatação de ter utilizado 
conhecimentos adquiridos no exercício de suas 
atribuições para violar sistemas de informática da 
repartição. Um ano depois, a demissão foi invalidada 
mediante decisão judicial. Assertiva: Nobléio deverá 
ser reintegrado ao cargo que ocupava, com a 
indenização de todas as vantagens e vencimentos que 
deixou de receber naquele ano.  

 

 

LODF 
Rosenval Júnior 

16. De acordo com a LODF, estão entre os objetivos 
prioritários do Distrito Federal dar prioridade ao 
atendimento das demandas da sociedade nas áreas de 
educação, saúde, trabalho, transporte, segurança  

 

 

pública, moradia, saneamento básico, lazer e 
assistência social. 

 
 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

Ricardo Torques 

O ECA inovou o ordenamento jurídico ao elevar a 
criança e o adolescente ao patamar de sujeitos de 
direitos. Sobre esse importante diploma, julgue as 
assertivas: 

 

17. A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, sendo-lhes assegurada a igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola, 
porém devem submeter-se aos critérios avaliativos 
escolhidos por seus professores e não poderão 
questionar tais critérios. 

 

18. Pais ou responsáveis têm direito de ter ciência do 
processo pedagógico e poderão participar da 
definição das propostas educacionais. 

 

 

REALIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
Leandro Signori 

No que se refere à organização territorial, política e 
administrativa do Distrito Federal, julgue os itens 
abaixo. 

 

19. Comparativamente aos estados, o Distrito Federal é 
o menor território autônomo do Brasil, não podendo 
ser dividido em municípios. Sua subdivisão territorial 
recebe o nome de Regiões Administrativas. 

 

20. Somente a partir da Constituição Federal de 1988 o 
Distrito Federal obteve plena autonomia para eleger 
diretamente seu prefeito, governador e deputados 
distritais. 

 
 



5 
4º Simulado Especial – Concurso SEDF Conhecimentos Básicos – 19/09/2020 

 

 
CONHECIMENTOS PEDADÓGICOS 

Renato Alonso 

21. Segundo a Constituição Federal brasileira de 1988, 
julgue a sentença a seguir:  

O ensino será ministrado com base no princípio 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino. 

 

22. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 
julgue a sentença a seguir:  

Um princípio do ensino recentemente incluído na CF88 
por meio da Emenda Constitucional nº 108 de 2020 foi 
o da garantia do direito à educação e à aprendizagem 
ao longo da vida.  

 

23. Ainda sobre a Constituição Federal, analise e julgue 
a sentença a seguir:  

O ensino religioso, de oferta facultativa, constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental. 

 

24. Em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), julgue a sentença a seguir:  

A LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias. 

 

25. Segundo os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), analise o item a seguir: 

A educação básica obrigatória e gratuita dos zero aos 
dezessete anos de idade, organizada da seguinte 
forma: educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio. 

 

26. Segundo os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), analise o item a seguir: 

São incumbências dos docentes, dentre outras, 
participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; e elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino. 

 

27. Sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), analise o item a seguir: 

De acordo com o art. 21 da LDB, a educação escolar 
compõe-se de educação presencial e educação a 
distância. 

 

28. Com base no Plano Nacional de Educação (PNE), 
julgue o item a seguir:  

São diretrizes do PNE, dentre outras, a melhoria da 
qualidade da educação; e a formação para o trabalho 
e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 
éticos em que se fundamenta a sociedade.  

 

29. Com base no Plano Nacional de Educação (PNE), 
julgue o item a seguir:  

As conferências nacionais de educação realizar-se-ão 
com intervalo de até 2 anos entre elas. 

 

30. Com base no Plano Distrital de Educação (PDE – 
2015-2024), julgue o item a seguir:  

A meta progressiva do investimento público em 
educação prevista no PDE deve ser avaliada a cada 2 
anos. 

 

31. Sobre o Plano Distrital de Educação (PDE – 2015-
2024), julgue a sentença abaixo:  

Uma das metas do PDE é garantir o acesso universal, 
assegurando a permanência e a aprendizagem dos 
estudantes a partir dos 6 anos de idade, ao ensino 
fundamental de 9 anos, assegurando, também, a 
conclusão dessa etapa até os 14 anos de idade até o 
último ano de vigência deste Plano. 

 

32. Ainda sobre o Plano Distrital de Educação (PDE – 
2015-2024), julgue a sentença abaixo:  

Uma das metas do PDE é oferecer educação em tempo 
integral em no mínimo 60% das escolas públicas e 
privadas, de forma a atender pelo menos 33% dos 
estudantes da educação básica, por meio da 
ampliação de no mínimo 10% ao ano da matrícula de 
educação integral nas unidades escolares já 
ofertantes, até o último ano de vigência deste Plano. 
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33. Com base na publicação da SEEDF "Currículo em 
Movimento: Pressupostos Teóricos", julgue o item a 
seguir:  

O Currículo em Movimento da SEE/DF compreende que 
a função formativa da avaliação é a menos adequada 
ao projeto de educação pública democrática e 
emancipatória.  

 

34. Com base na publicação da SEEDF "Currículo em 
Movimento: Pressupostos Teóricos", julgue o item a 
seguir: 

São eixos transversais: Educação para a Diversidade, 
Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, 
Educação para a empregabilidade.  

 

35. Com base na publicação da SEEDF "Regimento 
Escolar", julgue o item a seguir: 

O Conselho Escolar, instância máxima de participação 
direta da comunidade escolar,  abrange todos os 
segmentos escolares e é responsável por acompanhar 
o desenvolvimento das ações da unidade escolar.  

 

36. Com base na publicação da SEEDF "Regimento 
Escolar", julgue o item a seguir: 

O Conselho Escolar será composto por, no mínimo, dez 
e, no máximo, trinta conselheiros, conforme 
quantidade de estudantes da unidade escolar prevista 
em legislação vigente.  

 

37. Com base na publicação da SEEDF "Regimento 
Escolar", julgue o item a seguir: 

A Educação Infantil, em regime anual, será ofertada em 
jornada de tempo parcial de 4 horas ou em jornada de 
tempo integral de 8 horas. 

 

38. Com base na publicação da SEEDF "Regimento 
Escolar", julgue o item a seguir: 

Em uma organização em ciclos, os anos iniciais do 
ensino fundamental representam o 2º ciclo e os anos 
finais o 3º ciclo. 

 

 

 

39. Com base na publicação da SEEDF "Regimento 
Escolar", julgue o item a seguir: 

O atendimento especializado de que trata o Regimento 
Escolar assume caráter de suplementaridade nos 
casos de estudantes com deficiência e com Transtorno 
Global do Desenvolvimento e, de complementaridade, 
nos casos de estudantes com Altas 
Habilidades/Superdotação.  

 

40. Com base na publicação da SEEDF "Regimento 
Escolar", julgue o item a seguir: 

A modalidade de ensino Educação do Campo 
compreende a Educação Básica em suas etapas de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, assim como as modalidades de educação de 
jovens, adultos e Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio Integrada com o Ensino Médio.  

 

41. Julgue o próximo item, relativo ao tema 
"Planejamento do Ensino": 

Em relação aos níveis de planejamento, entende-se por 
planejamento educacional aquele realizado em uma 
escala macro, ou seja, a nível de políticas públicas. Já o 
planejamento escolar é aquele realizado pela própria 
escola, englobando tanto a parte pedagógica quanto a 
parte administrativa. Por fim, o planejamento de 
ensino é um nível de planejamento da escola voltado 
especificamente para a parte pedagógica. 

 

42. Sobre o tema "Planejamento do Ensino", analise: 

O instrumento de planejamento global da escola é o 
PPP - Projeto Político Pedagógico. O PPP aborda tanto 
questões administrativas quanto questões 
pedagógicas, porém não aborda questões financeiras. 

 

43. Em relação ao tema "Teorias Curriculares", analise a 
sentença a seguir: 

As teorias curriculares pós-críticas apontam a 
necessidade de levar para sala de aula conhecimentos 
historicamente acumulados pela humanidade de 
forma neutra e com foco na memorização. 
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44. Ainda em relação ao tema "Teorias Curriculares", 
julgue a sentença a seguir: 

Por uma questão de transparência em relação às 
famílias, o currículo oculto é um tipo de currículo que 
deve ser evitado a todo custo nas escolas. 

 

45. Sobre as Tecnologias Digitais, julgue a sentença 
abaixo: 

O uso das tecnologias é imprescindível para o ensino, 
tendo em vista que atualmente os métodos 
tradicionais como giz e lousa já estão ultrapassados. 

 

46. Sobre as Tendências Pedagógicas, analise e julgue  

As tendências pedagógicas liberais são classificadas em 
tradicional, renovadoras (progressivistas e não-
diretiva) e tecnicista. 

 

47. Sobre as Tendências Pedagógicas, analise e julgue 

A tendência pedagógica renovadora progressivista se 
coaduna com os fundamentos da escola nova ou 
escola ativa, em nítida oposição às concepções 
tradicionais de ensino. 

 

48. Sobre as Tendências Pedagógicas, analise e julgue 

Na tendência liberal tecnicista, o aluno é formado para 
pensar criticamente, visando transformações sociais. 

 

49. Segundo a Pedagogia Libertadora, analise a 
sentença a seguir: 

A pedagogia libertadora defendida por Paulo Freire se 
opõe ao que ele chama de educação bancária em que 
os conhecimentos são "depositados" nos alunos. 

 

50. Sobre os conceitos de interdisciplinaridade e 
transversalidade, julgue: 

Interdisciplinaridade e multidisciplinaridade são 
conceitos idênticos e são utilizados para sinalizar uma 
organização curricular com disciplinas integradas. 
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Preencha o Gabarito 
 

http://bit.ly/Simulado-SEDF-19-09   
 

NÃO É ASSINANTE? 

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link! 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com 

mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no 

link conheça! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 

 

http://bit.ly/Simulado-SEDF-19-09
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

