
 

Prefeitura Municipal de 

VOTORANTIM 

Concurso Público 

Nº 3/2015 

Prova Dissertativa de  

DIRETOR DE ESCOLA - GABARITO 

16/DEZ 

2015 

 

 1 

 

QUESTÃO: 

“A reestruturação produtiva do capitalismo global e, como decorrência, a tendência internacional de mundialização do capital e de 

reestruturação da economia vêm impondo mudanças no conceito de qualidade educativa, com forte impacto na organização e na gestão 

das escolas. As reformas educacionais mundiais expressam essa tendência e identificam as escolas como espaços de mudança, tendo 

como referência conceitos como autonomia, gestão descentralizada e avaliação”.  

 

(Educação escolar: políticas, estrutura e organização. José C. Libâneo, João F. de Oliveira e Mirza S. Toschi, 2012.) 

 

A partir da citação e dos referenciais teóricos apresentados pelos autores, disserte sobre: (A) A especificidade da escola, enquanto 

organização social. (B) O papel político do diretor, enquanto gestor, no processo de mobilização da comunidade escolar, visando à 

construção de uma gestão democrática que inclua todos os segmentos escolares. 

 

QUESITOS CONSIDERADOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO NA PROVA DISSERTATIVA: 

=> ABRANGÊNCIA E EXATIDÃO – Indicar atribuições do cargo / função, fundamentadas e articuladas entre a teoria e prática da Gestão. 
Dimensões: Políticas, Organizativas e Gestão Democrática e indicativos no edital ANEXO 1. Verificar-se-á se a resposta atende de forma 

positiva ao que é requerido no enunciado e se foram dirimidos todos os pontos requeridos no questionamento.  
 
=> PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO: 
INSUFICIENTE – ZERO (0) 
SUFICIENTE – TRÊS (3) 
REGULAR – SEIS (6) 
BOM – OITO (8) 
EXCELENTE – DEZ (10) 

 

=> EMBASAMENTO – Indicar autoria relacionada ao assunto – argumentos teóricos 1992. LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira 

e TOSCHI, Mirza Seabra, Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. 10ª. Ed., São Paulo: Cortez, 2012. Introdução. ABRANCHES, 
Mônica. Colegiado Escolar – Espaço de participação da Comunidade – (Cap. 1, 4- Conclusões) S. Paulo – Ed Cortes. 2003. FERREIRA, N. S. 
C. Gestão democrática da Educação: atuais tendências, novos desafios. 7ª edição. São Paulo: Cortez, 2011. OLIVEIRA, Dalila Andrade (Org.). 
Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. 10. ed., Petrópolis: Vozes, 2013. Legislações: LDB 9394/96; Diretrizes 
Curriculares Nacionais; DECRETO Nº 12.983, de 15 de dezembro de 1978 - Estabelece o Estatuto Padrão das Associações de Pais e Mestres e 
suas alterações. Verificar-se-á a utilização de adequada legislação, normatização ou compêndios técnicos e de referência para embasar a 
resposta. 
 
=> PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO: 
INSUFICIENTE – ZERO (0) 
REGULAR (2)  
BOM – TRÊS/QUATRO (3-4) 
EXCELENTE – CINCO (5) 

 

=> ESTILO – Verificar-se-á a capacidade de síntese, coerência, fluidez, clareza, atendimento das normas gramaticais e ortográficas, 
apresentação (rasuras, caligrafia) e elegância do texto.  
 
=> PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO: 
INSUFICIENTE – ZERO (0) 
SUFICIENTE – TRÊS (3) 
REGULAR – SEIS (6) 
BOM – OITO (8) 
EXCELENTE – DEZ (10) 

 

 


