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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

1. O Projeto Político-Pedagógico (PPP) se configura como uma forma de planejamento, um instrumento 
de intervenção na prática educacional que se realiza na escola. Acerca do PPP, assinale nas afirmativas 
que se seguem, SIM para as VERDADEIRAS e NÃO para as falsas.
( ) O PPP deve ser elaborado exclusivamente pelo diretor da escola, uma vez que ele deve expressar a 
visão do gestor a ser seguida pelos demais atores da escola.
( ) O PPP, após elaborado, não deve passar por revisão, uma vez que sua originalidade deve ser 
resguardada, pelo menos, por cinco anos.
( ) O foco básico do PPP é o processo de ensino e aprendizagem.
( ) O PPP se torna um documento vivo e eficiente por servir de parâmetro para discutir referências, 
experiências e ações de curto, médio e longo prazos.
( ) Acima de tudo, o PPP representa uma mera formalidade a ser cumprida por exigência legal - no caso, 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996.
( ) A característica instituinte do PPP é que ele institui, estabelece, cria objetivos, procedimentos e modos 
de agir no contexto escolar.

A opção que contém a sequência correta, de cima para baixo, é:
A) NÃO, SIM, NÃO, NÃO, SIM, SIM.
B) SIM, NÃO, NÃO, SIM, SIM, SIM.
C) SIM, SIM, NÃO, SIM, SIM, NÃO.
D) NÃO, NÃO, SIM, SIM, NÃO, SIM.

2. No exercício da autonomia e da gestão democrática, as escolas devem elaborar seu Projeto Político 
Pedagógico (PPP), o qual deve contemplar as intencionalidades, necessidades e expectativas de toda 
comunidade escolar. São componentes que devem ser considerados quando da elaboração ou revisão 
de um PPP, EXCETO:
A) Visão, missão e valores da escola.
B) Indicadores de aprendizagem e de fluxo.
C) Caracterização da comunidade escolar.
D) Contextualização histórica da comunidade.
E) O perfil da equipe gestora e as perspectivas teóricas que estes adotam.

3. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Projeto Político Pedagógico (PPP) é um dos 
meios de viabilizar a escola democrática e de qualidade para todos. Considere as seguintes afirmativas 
sobre o PPP.
I- deve contemplar a concepção sobre educação, conhecimento, avaliação e mobilidade escolar.
II- deve ser construído somente por professores.
III- deve contemplar as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico.
IV- não deve tratar do programa de formação continuada dos profissionais da educação

Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I e II.
B) I e III.
C) I e IV.
D) II e III.
E) II e IV.
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4. O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento de referência para a organização escolar. Sobre 
essa importante peça do planejamento escolar, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Na medida em que o PPP é um documento de referência, deve ser proposto pela Secretaria de 
Educação e implementado pelas escolas, preferencialmente, a partir de um padrão que defina claramente 
as articulações entre os objetivos da mantenedora e as ações concretas das escolas
B) O PPP contém a indicação e discussão sobre os princípios para a organização do trabalho da escola, 
como a democracia, a universalidade e a qualidade.
C) O horizonte futuro para a escola é desenhado pelo PPP, que expressa a concepção de trabalho da 
instituição, na qual as ideias que a instituição tem sobre a educação, a formação humana e o papel da 
escola na sociedade são elementos importantes.
D) O PPP se coloca a serviço da avaliação institucional, dado que os objetivos e metas definidos neste 
planejamento podem servir de base para a análise do desempenho e desenvolvimento da escolar.
E) O PPP compõe o planejamento institucional da escola, uma vez que articula as concepções 
educacionais da instituição com os seus objetivos, definindo como e por quais caminhos seguirá.

5. Em relação ao projeto político pedagógico (PPP) e as suas formas de construção, julgue o item 
subsequente.
A elaboração do projeto pedagógico de cada escola deve considerar as suas peculiaridades e 
necessidades. Dessa forma, não é possível construir um roteiro para elaborar o PPP, restando à escola 
seguir apenas as orientações legais sobre o tema.

Certo
Errado

6. Em relação ao projeto político pedagógico (PPP) e as suas formas de construção, julgue o item 
subsequente.
A gestão democrática da escola pública foi fixada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBN), Lei n.º 9.394/1996, que definiu também as formas de participação dos docentes na elaboração 
do PPP das escolas.

Certo
Errado

7. O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola constitui-se como um documento norteador da prática 
educativa desenvolvida na escola.
Quanto ao PPP, dentre as alternativas a seguir, assinale a CORRETA:
A) numa perspectiva democrática o Projeto Político Pedagógico deve ser construído somente pela equipe 
da gestão pedagógica da escola.
B) o Projeto Político Pedagógico expressa a identidade da escola e requer uma equipe diretiva de 
liderança para coordenar sua elaboração.
C) o Projeto Político Pedagógico pode ser desvinculado do currículo escolar, uma vez que este não 
expressa a concepção das práticas educativas.
D) o Projeto Político Pedagógico pode expressar um conhecimento descontextualizado em relação às 
questões coletivas e locais em que a escola está inserida.

https://questoesconcursopedagogia.com.br/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/


Questões Concurso Pedagogia
https://questoesconcursopedagogia.com.br/ 

Em todas as coisas o sucesso depende de uma preparação 
prévia, e sem tal preparação o falhanço é certo.  Confúcio

MAIS DE 5 MIL QUESTÕES POR ASSUNTO: https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/ 

SUPER PREPARADO CURSOS E CONCURSOS
https://questoesconcursopedagogia.com.br/

8. Em conformidade com as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, o projeto-político pedagógico - 
PPP das unidades escolares deve traduzir a proposta educativa da escola. Sobre o PPP, está correta a 
seguinte assertiva:
A) O PPP é elaborado, no caso das escolas públicas, pelo o ór- gão gestor do sistema, ouvidos os 
integrantes da comunidade escolar.
B) O PPP deve considerar, no ensino médio, a problematização como instrumento de incentivo à 
pesquisa e à curiosidade.
C) O PPP, nas escolas em geral, é responsabilidade apenas da equipe dirigente e dos professores.
D) O PPP deve considerar, no ensino médio, a repetição como estratégia primordial de aprendizagem.
E) O PPP constitui documento estratégico da escola, sendo seu conhecimento restrito à equipe escolar.

9. A função social da escola visa proporcionar, por meio das práticas que envolvem o ensino e 
aprendizagem, a evolução do senso comum à consciência filosófica. Para que isso se faça, um dos 
aspectos que envolvem a função social da escola pública brasileira é a organização escolar democrática. 
O Projeto Político-Pedagógico (PPP) ocupa um importante papel na articulação democrática do coletivo. 
Sobre o PPP, é correto afirmar que
A) é um documento que propõe uma direção que reflete as intenções, os objetivos, as ações educativas e 
os ideais de todos que compõem o ensino e aprendizagem da escola, com compromisso definido 
coletivamente.
B) é um documento que tem por finalidade planejar os conteúdos, ou seja, é o projeto do currículo 
definido por cada escola.
C) é um documento planejado pela equipe escolar, sem envolver os demais entes colegiados.
D) é um documento neutro, organizado pela direção e orientação pedagógica, de natureza consultiva e 
deliberativa em assuntos didático-pedagógicos.
E) é o documento que normatiza o funcionamento pedagógico e administrativo organizado por todas as 
instâncias colegiadas, exceto aquelas que cuidam da limpeza e alimentação escolar.

10. Na construção do PPP, Veiga (2003) parte do princípio de que a inovação emancipatória não pode ser 
confundida com reforma, invenção ou mudança; ela se constitui, de fato, em processos de ruptura com 
aquilo que está instituído, cristalizado. Baseia-se em processos dialógicos e não impositivos, na 
comunicação e na argumentação, e não na imposição de ideias, valorizando os diferentes tipos de 
saberes.
Numa perspectiva emancipatória, o PPP apresenta várias características. Observe algumas que estão 
nas afirmativas abaixo, e em seguida assinale a alternativa correta: I O PPP está voltado para a inclusão 
– observa diversidade de alunos, suas origens culturais, suas necessidades e expectativas educacionais. 
II O PPP apresenta uma unicidade entre a dimensão técnica e política e preocupa-se com o trabalho 
pedagógico, articulado com o contexto social. III No PPP, não há vínculo entre gestão democrática e 
autonomia escolar.
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I e III, apenas.
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GABARITO
1. D
2. E
3. B
4. A
5. ERRADO
6. ERRADO
7. B
8. B
9. A
10. B
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RESPONDA PARA VOCÊ MESMO

VOCÊ DESEJA PASSAR NO CONCURSO OU SELEÇÃO?

SE SIM, ESSE MATERIAL LHE DEIXARÁ À FRENTE DE MUITOS 
CONCORRENTES A PARTIR DE HOJE!

RESUMO DO MATERIAL
● Videoaulas de Resolução de Questões
● Mais de 6 MIL QUESTÕES EM PDF
● Preparação Para Concursos e Seleções.
● Questões em PDF por Assunto

ACESSE  AQUI!
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