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PROCESSO SELETIVO EXTERNO – 06/2021 

2ª Etapa – Prova de Conhecimento 
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SUPERVISOR PEDAGOGICO – NATAL E MOSSORÓ  
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11 – Com base nos níveis cognitivos, do mais simples ao mais complexo, cite e 
descreva (explique como pode ser aplicada) 2 (duas) estratégias que possam ser 
utilizadas para que os estudantes aprendam.  
 
Existem várias estratégias que podem ser utilizadas para que os estudantes 
aprendam: 
- Aula expositiva, 
- Quizz 
- Sala de aula invertida 
- Mapa conceitual e mapa mental 
- Simulações 
- Apresentação oral 
- Estudos de caso 
- Estudo dirigido 
- Visitas técnicas 
- Fórum de discussões  
- TBL (team based learning) 
- Dentre outras 
 
Além de citar, o candidato deve descrever como as duas escolhidas podem ser 
aplicadas. 
 
12- Observe a charge e comente sobre a relação entre professor e alunos e a 
educação inclusiva. O que é educação inclusiva e quais são os principais desafios 
para um supervisor em relação a essa temática?  
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A charge revela que o professor está se dirigindo aos alunos da mesma forma, 
sem diferenciar os alunos com deficiência, como surdos e cegos presentes na 
imagem.   
A educação inclusiva é o processo educativo que deve ser entendido como um 
processo social, onde todos os indivíduos com alguma deficiência e/ou de 
dificuldades de aprendizagem têm o direito à escolarização o mais próximo possível 
do considerado normal. Ou seja, o acesso ao ensino para todos. 

As pessoas com deficiência precisam desenvolver a aprendizagem com os 
mesmos direitos dos outros alunos, mas admitem-se vários empecilhos que 
podem ser causadores da precariedade do ensino de qualidade para esse 
público que necessita de uma atenção mais elevada. 
Principais desafios: 
- Formação docente 
- Incentivar uma grande rede de apoio entre alunos, professores, famílias, 
gestores escolares e profissionais de saúde que são responsáveis pelas 
pessoas com necessidades educacionais especiais. 
- Fornecer condições para a operacionalização de um projeto pedagógico 
inclusivo. 
- Investir na oferta de profissionais especializados em ensino especial. 
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