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CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 09.

Um buscador que entende o que lê

Os mecanismos de busca da Internet trabalham com palavras-
chave. Eles não têm a menor idéia do significado do que está 
escrito nas páginas. O mais popular, Google, usa um sistema de 
relevância baseado nos links que cada página recebe. Uma nova 
geração de buscadores promete sistemas que entendem, ainda de 
maneira básica, o que está escrito na página. A Powerset, pequena 
empresa americana da área de busca semântica, foi comprada no 
mês passado pela Microsoft. Ela é a aposta da companhia de Bill 
Gates para enfrentar o Google.

A tecnologia da Powerset foi licenciada do Palo Alto Research 
Center (PARC), centro de pesquisa da Xerox. Pell, o executivo 
da empresa, explicou como o sistema funciona: “Depois de 30 
anos de pesquisa, chegamos a um ponto em que os computadores 
podem, num nível bastante básico, entender a linguagem humana. 
Eles não conseguem entender tudo, mas hoje podem ler e extrair 
as relações semânticas centrais de um documento ou da busca do 
usuário”. Ou seja, o sistema consegue identificar relações entre 
conceitos que existem no texto.

O sistema percebe, por exemplo, que a mesma palavra pode 
ter sentidos diferentes, e que palavras diferentes podem significar a 
mesma coisa. Ou que uma palavra ou expressão podem ter o sentido 
contrário de outra. “Nós incluímos na tecnologia o funcionamento 
básico de determinada língua, como o inglês, com as regras grama-
ticais e uma espécie de dicionário. Por causa disso, o sistema precisa 
ser adaptado para cada língua existente na web. O algoritmo central 
é independente da língua. Ele entende como a linguagem humana 
funciona de uma forma básica, da mesma forma que um bebê, inde-
pendente de onde tenha nascido, entende como a linguagem funciona 
porque é humano. Mas, como o bebê, precisa aprender as regras e as 
palavras específicas de cada língua.” explicou Pell.

(O Estado de S.Paulo, 03.08.2008. Adaptado)

01. De acordo com o texto, a Powerset

(A) nivela-se ao Google em termos de competência quanto 
à busca na Internet por meio de palavras-chave.

(B) utiliza os mecanismos convencionais de busca da Inter-
net, sem perspectivas de inovação.

(C) apropria-se de técnicas conhecidas para agilizar pesquisas 
em fontes oferecidas pela Internet.

(D) desenvolve pesquisa de busca na Internet, mediante 
exploração do sentido de uma única palavra.

(E) compete com o Google, ao criar tecnologia com novos 
mecanismos de busca da Internet.

02. Assinale a afirmativa correta, de acordo com o texto.

(A) As pesquisas da Powerset, como são ainda muito recen-
tes, carecem de credibilidade.

(B) Os computadores, sendo máquinas, neutralizam-se na 
apropriação do funcionamento da linguagem humana.

(C) O sistema da Powerset, na leitura dos dados, consiste em 
relacionar o sentido de uma palavra com o de outra.

(D) Dada a complexidade da linguagem humana, a tecno-
logia da Powerset se mostrará inoperante na busca de 
informação.

(E) As explicações de Pell, o executivo da Powerset, são 
confusas e inacessíveis a leigos.

03. Interpretando-se a frase – O algoritmo central é independente 
da língua. – no contexto do terceiro parágrafo, conclui-se que

(A) as línguas atuais não são compatíveis com as regras 
adotadas pelo sistema.

(B) uma base comum sustenta o sistema, mas ele busca 
adequar-se às especificidades de cada língua.

(C) o sistema não reconhece as regras e as palavras de ne-
nhuma outra língua que não sejam as do inglês.

(D) a tecnologia da Powerset tende a ser inviável, conside-
rando-se a pluralidade de línguas humanas.

(E) o mecanismo central da tecnologia adotada pela Powerset 
privilegia as línguas de pouco prestígio.

Para responder às questões de números 04 e 05, considere o 
trecho:

O sistema percebe, por exemplo, que a mesma palavra pode 
ter sentidos diferentes, e que palavras diferentes podem significar 
a mesma coisa.

04. Assinale a alternativa em que a palavra repetida nas duas 
frases apresenta sentidos diferentes.

(A) Foi uma pena o candidato ter perdido as eleições./ Com tan-
tos crimes praticados, a pena aplicada ao réu foi branda.

(B) Ela é interesseira e só pensa em ascensão social./ Incremen-
tar o currículo é importante para a ascensão profissional.

(C) Ela é moça de fino trato, pode pedi-la em casamento./
Mesmo com toda a onda feminista, não se dispensa um 
homem elegante, fino e educado.

(D) Os noivos receberão os cumprimentos no momento da 
cerimônia religiosa./ Depois da esmagadora vitória contra 
o adversário, o candidato recebeu efusivos cumprimentos 
de seus eleitores.

(E) A equipe econômica ratificou as previsões de alta da 
inflação./ Ao defender a vítima, o advogado ratificou os 
argumentos apresentados pelo promotor.

05. Assinale a alternativa em que as palavras diferentes, em 
destaque nas frases, apresentam o mesmo significado.

(A) O engenheiro fez uma completa descrição das condições 
do terreno./ Foi louvável a discrição da esposa quanto às 
irreverências do marido.

(B) Trata-se de um eminente escritor africano cujo romance 
será lançado na próxima Bienal./ Como homem público, 
construiu notável trajetória política.

(C) Os comerciantes cerraram as portas, com medo de 
invasão dos populares./ Os madeireiros serraram rapi-
damente os troncos das árvores abatidas para fugir da 
fiscalização.

(D) O seu desejo era alegar que estava doente, para furtar-se
ao encontro com pessoa tão inescrupulosa./ Convidou to-
dos os conterrâneos, para deflagrar o início da campanha 
eleitoral.

(E) Uma chuva intermitente anunciava a chegada do inver-
no./ Os últimos acontecimentos foram irrelevantes para 
a decisão do caso.
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06. A regra de pontuação observada em – A Powerset, pequena 
empresa americana da área de busca semântica, foi comprada 
no mês passado pela Microsoft. – repete-se em:

(A) O Google, no mês passado, publicou em seu blog uma 
estimativa de que a web alcançou 1 trilhão de endereços 
únicos.

(B) Com os recursos da Microsoft, o serviço vai conseguir 
indexar um pedaço muito maior da Internet, disse o 
executivo.

(C) Depois de 30 anos de pesquisa, chegamos a um ponto 
em que os computadores podem entender a linguagem 
humana.

(D) Pell, o executivo da empresa, explicou como o sistema 
funciona.

(E) Eles não conseguem entender tudo, mas hoje podem ler e 
extrair as relações semânticas centrais de um documento 
ou da busca do usuário.

07. Assinale a alternativa em que se repete, respectivamente, o 
mesmo tipo de conjunção, em destaque nas frases:

Pell, o executivo da empresa, explicou como o sistema 
funciona.

Eles não conseguem entender tudo, mas hoje podem ler e 
extrair as relações semânticas centrais de um documento ou 
da busca do usuário.

(A) Mas, como o bebê, precisa aprender as regras específicas 
de cada língua./ A empresa é a aposta de Bill Gates para
que possa enfrentar o Google.

(B) Como havia declarado, o executivo virá a São Paulo 
apresentar a Powerset./ O sistema entenderá a mensagem, 
desde que adaptado para cada língua existente na web.

(C) Ele entende como a linguagem humana funciona de uma 
forma básica./A empresa está otimista, porém, sabe que 
deverá investir muito.

(D) Quando eles começaram as pesquisas, conheciam todas 
as dificuldades./ Os investimentos serão altos, já que a 
competição é muito grande.

(E) Saiba como o sistema vai funcionar. / O sistema entenderá 
o conceito, mesmo que as palavras não estejam presentes 
na busca digitada pelo internauta.

08. Assinale a alternativa com as alterações corretas das frases:

... chegamos a um ponto.../ É a empresa de Bill Gates para 
enfrentar o Google.

(A) .. chegamos a uma etapa.../ É a empresa de Bill Gates a 
enfrentar o Google.

(B) ... chegamos a uma etapa.../ É a empresa de Bill Gates à 
enfrentar o Google.

(C) ... chegamos à uma etapa.../ É a empresa de Bill Gates a 
enfrentar o Google.

(D) ... chegamos à uma etapa.../ É a empresa de Bill Gates à 
enfrentar o Google.

(E) ... chegamos há uma etapa.../ É a empresa de Bill Gates 
à enfrentar o Google.

09. Atente para as afirmações sobre a frase – Ou seja, o sistema con-
segue identificar relações entre conceitos que existem no texto.
 I. A palavra relações está corretamente substituída por um 

pronome em: Ou seja, o sistema consegue identificar-lhes.
 II. O verbo existem pode ser corretamente substituído por há.
 III. Os verbos consegue e existem estão conjugados em tem-

pos verbais diferentes.

Está correto apenas o que se afirma em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

10. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.

(A) Empresas, executivos, usuários, ninguém mais deverão ter 
problemas com as futuras tecnologias de busca na Internet.

(B) Ainda devem haver especulações sobre as novas tecno-
logias.

(C) Com as atuais pesquisas, apresenta-se muitas possibili-
dades de mudanças na Internet.

(D) O executivo e o empresário mostraram-se muito satis-
feitos.

(E) Vieram da venda dos anúncios a força financeira na 
Internet.

Leia a charge para responder às questões de números 11 e 12.

(Metronews, 3 de agosto de 2007)

11. Assinale a alternativa correta quanto aos sentidos da charge.

(A) Amely é altamente politizada, pois luta pelos direitos 
iguais entre homem e mulher.

(B) O marido de Amely é incentivador das atividades polí-
ticas de que ela participa.

(C) O marido de Amely é homem atualizado e aprova a 
postura feminista da mulher.

(D) A atitude de Amely revela o espírito de solidariedade 
para com outras mulheres.

(E) Amely age com decisão, quando se trata de salvaguardar 
seu bem-estar.
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12. Assinale a alternativa em que a regência verbal e o emprego 
e a colocação do pronome pessoal estão corretos.

(A) Já avisaram-la que não é nada original a idéia de queimar 
sutiãs em prol dos direitos iguais da mulher?

(B) Já avisaram-lhe que não é nada original a idéia de queimar 
sutiãs em prol dos direitos iguais da mulher?

(C) Já avisaram-na de que não é nada original a idéia de 
queimar sutiãs em prol dos direitos iguais da mulher?

(D) Já lhe avisaram de que não é nada original a idéia de 
queimar sutiãs em prol dos direitos iguais da mulher?

(E) Já a avisaram de que não é nada original a idéia de quei-
mar sutiãs em prol dos direitos iguais da mulher?

LEGISLAÇÃO

13. Analise as seguintes afirmativas.
 I. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por 

sua prisão ou por seu interrogatório.
 II. Será concedida extradição de estrangeiro por crime polí-

tico ou de opinião. 
 III. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a 

lei admitir a liberdade provisória, somente com fiança.
 IV. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autori-

dade judiciária.

Está correto apenas o contido em

(A) I.

(B) I e II.

(C) I e III.

(D) I e IV.

(E) I, III e IV.

14. Levando-se em consideração o que dispõe o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, assinale a opção que se encontra em desacordo com 
seu texto. 

(A) A moralidade da Administração Pública se limita em 
distinguir entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da 
idéia de que o fim é sempre o poder público.

(B) A função pública deve ser tida como exercício profis-
sional e, portanto, se integra na vida particular de cada 
servidor público.

(C) É dever fundamental do servidor público desempenhar, 
a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego 
público de que seja titular.

(D) É vedado ao servidor público prejudicar deliberadamente 
a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles 
dependam.

(E) A Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamen-
tar o julgamento da falta de ética do servidor público ou 
do prestador de serviços contratado.

15. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer 
de suas formas é competência

(A) exclusiva da União, para que as medidas sejam todas 
iguais.

(B) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

(C) preponderante da União e supletiva dos Estados e do 
Distrito Federal.

(D) privativa dos Estados, na defesa do interesse do bem 
comum.

(E) privativa dos Municípios, na defesa do interesse local.

16. Ao servidor público ocupante de cargo público não se aplica 
o seguinte direito social disposto no artigo 7.º da Constituição 
Federal:

(A) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os 
que percebem remuneração variável.

(B) décimo terceiro salário com base na remuneração integral 
ou no valor da aposentadoria.

(C) irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção 
ou acordo coletivo.

(D) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos.

(E) remuneração do serviço extraordinário superior, no mí-
nimo, em 50% à do normal.

17. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelo seguinte princípio:

(A) pluralismo político.

(B) concessão de asilo político.

(C) garantia do desenvolvimento nacional.

(D) construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

(E) valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

ATUALIDADES

18. Além dos problemas ambientais e do desrespeito aos direitos 
humanos, o governo da China foi criticado, em março de 2008, 
por sua atuação

(A) em Xinjiang, após o atentado contra a realização das 
Olimpíadas.

(B) na Mongólia, devido à instalação de uma usina atômica.

(C) em Xangai, onde se tentou abandonar o modelo socia-
lista.

(D) no Tibete, com a repressão a protestos de monges 
budistas.

(E) em Sichuan, por não prestar assistência às vítimas do 
maremoto.
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19. O discurso que Barack Obama fez ontem em frente à Coluna 
da Vitória, em (...), deve entrar para a história menos por seu 
conteúdo do que pelo que simboliza. Ao levar 200 mil pessoas 
às ruas para ouvir um dos candidatos à sucessão presidencial 
de um outro país, o senador democrata marcou o início da 
virada do sentimento antiamericano que bate índices recordes 
e domina a Europa desde pelo menos 2002.

(Sérgio Dávila, Folha de S.Paulo, 25.07.2008)

Esse discurso do candidato democrata à presidência norte-
americana foi feito em

(A) Londres.

(B) Berlim.

(C) Paris.

(D) Roma.

(E) Madri.

20. Em julho de 2008, um acontecimento na América do Sul com 
grande repercussão na mídia internacional foi

(A) a invasão do território equatoriano por tropas do Peru, 
que buscavam guerrilheiros maoístas.

(B) o rompimento do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, 
com Cuba, por divergências ideológicas.

(C) a libertação de vários reféns das Farc, como a ex-candi-
data à presidência da Colômbia, Ingrid Betancourt.

(D) o envolvimento de políticos brasileiros no golpe de Es-
tado que levou Evo Morales ao governo da Bolívia.

(E) a aliança político-militar entre a Argentina e o Paraguai, 
para renegociar os acordos da usina de Itaipu.

21. A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva afirmou nesta 
segunda-feira em São Paulo que está na hora de o Brasil im-
plementar a legislação ambiental que tem e iniciar mudanças 
para um modelo de desenvolvimento sustentável. (...)

A ex-ministra também reiterou a sua posição contrária à 
construção da (...), cuja licença prévia foi concedida pelo 
Ibama, com o argumento de que se trata de uma energia 
cara e pouco segura.

(Correio do Brasil, 29.07.2008)

Ambientalistas e a ex-ministra manifestaram-se contra a 
construção da usina

(A) nuclear de Angra 3.

(B) eólica de Osório.

(C) hidrelétrica do rio Madeira.

(D) termonuclear de Caldas.

(E) termoelétrica do Alto Vale catarinense.

22. Em julho de 2008, um ministro do atual governo brasileiro 
deixou o cargo. Trata-se de

(A) Carlos Minc.

(B) Hélio Costa.

(C) Tarso Genro.

(D) Gilberto Gil.

(E) Patrus Ananias.

23. O chanceler Celso Amorim já está pronto para rebater as 
críticas de que o Brasil cometeu um erro estratégico ao apos-
tar todas as suas fichas na Rodada Doha, em vez de buscar 
acordos bilaterais.

(Folha de S.Paulo, 30.07.2008)

Um dos motivos que levou ao fracasso dessas negociações, 
em julho de 2008, foi a

(A) intransigência dos EUA, que se negaram a fazer acordos 
multilaterais com países emergentes da África.

(B) oposição da Rússia e dos integrantes do bloco asiático à 
liderança que Brasil e Índia exercem no G-20.

(C) intenção dos países da União Européia de fechar seu 
mercado aos produtos agrícolas do Terceiro Mundo.

(D) adoção de medidas protecionistas pelos membros do Mer-
cosul, contrariando os princípios de livre-comércio.

(E) falta de consenso sobre o mecanismo de salvaguarda para as 
importações agrícolas dos países em desenvolvimento.

24. A Geórgia anunciou ontem a retirada de tropas (...) e propôs 
um cessar-fogo (...). Mas os confrontos continuaram no Mar 
Negro e na fronteira entre a Geórgia e a província separa-
tista. Cerca de dez mil soldados russos deslocaram-se para 
a província no sábado após forças da Geórgia avançarem na 
sexta sobre áreas controladas pelos separatistas, apoiados 
pela Rússia.

(O Estado de S.Paulo, 11.08.2008)

Esses confrontos referem-se à disputa, entre Rússia e Geórgia, 
pelo território

(A) da Ossétia do Sul.

(B) do Curdistão.

(C) da Armênia.

(D) de Kosovo.

(E) da Tchechênia.



6UFSC0803/21-TécAssuntosEducacionais

INFORMÁTICA

25. O botão do Windows Vista, em sua configuração original, 
que aciona o menu apresentado a seguir, é

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

26. Utilizando o Internet Explorer 7, para visualizar simultanea-
mente todas as páginas que o usuário está acessando na Web, 
conforme apresentado na figura, foi necessário pressionar o 
botão:

(A) .

(B) .

(C) .

(D) .

(E) .

27. Assinale a alternativa correta sobre o software de correio ele-
trônico Microsoft Outlook XP, na sua configuração padrão.

(A) Para configurar uma conta de email é necessário informar 
o servidor de recebimento de emails (POP3).

(B) Para configurar uma conta de email é necessário informar 
o servidor de envio de emails (POP3).

(C) O painel de leitura permite a visualização prévia do email 
sem a necessidade de abri-lo. As opções de local do painel 
de leitura são: esquerda, direita, superior e inferior.

(D) É impossível solicitar confirmação de leitura e de entrega 
simultaneamente para as mensagens enviadas.

(E) Pode-se anexar no máximo um outro email na mensagem 
que está sendo redigida.

28. A palavra “ALGMU” digitada num documento do Word XP, 
em português, é convertida automaticamente para “ALGUM”. 
Assinale a alternativa que contém a ferramenta que faz essa 
conversão.

(A) Ortografia e Gramática.

(B) Idioma.

(C) AutoTexto.

(D) AutoFormatação.

(E) AutoCorreção.

29. Observe o conteúdo de uma planilha do Excel XP, em sua 
configuração original, apresentada na figura:

Assinale a alternativa que contém o resultado da seguinte 
fórmula inserida na célula L6:
=SE(K2+L2>9;SOMA(K3:M4);SE(L2*3>=15;MÉDIA(L3:M4);L3^M3))

(A) 4.

(B) 9.

(C) 15.

(D) 27.

(E) 49.

30. A técnica aplicada por pessoas mal intencionadas para induzir 
os usuários de computador a revelarem informações pessoais 
ou financeiras por meio de uma mensagem de email ou de 
um site chama-se

(A) ActiveX.

(B) Digital certification.

(C) Explorer.

(D) Phishing.

(E) Worming.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Do ponto de vista de uma Pedagogia Crítico-Social dos Conteú-
dos, pode-se afirmar, em relação aos conceitos de educação, 
instrução e ensino, que

(A) o objetivo educativo é um resultado natural e colateral 
do ensino.

(B) a educação, ao mesmo tempo, é um processo e um pro-
duto, não se caracterizando como instituição social.

(C) a instrução se refere, primordialmente, à formação e ao 
desenvolvimento das capacidades socioafetivas .

(D) o ensino corresponde a ações, meios e condições para a 
realização da instrução.

(E) há uma unidade entre educação e instrução, de modo que 
não se pode instruir sem educar.

32. Autores ligados à Pedagogia Histórico-Crítica afirmam que, 
no processo de trabalho pedagógico, há especificidades que 
o diferenciam do processo de produção material capitalista. 
Entre elas, pode-se mencionar que, no processo de produção 
escolar,

(A) a aula constitui-se em um dos produtos desse processo.

(B) o aluno é fundamentalmente consumidor e objeto de 
trabalho.

(C) a utilização intensiva da tecnologia educacional leva à 
subordinação real do trabalho pedagógico ao capital.

(D) o professor da escola pública exerce um trabalho produ-
tivo, isto é, é gerador de mais-valia.

(E) é impensável a subordinação real do trabalho do educador 
ao capital.

33. No trabalho pedagógico, o trabalho docente efetiva-se no 
ensino e este, na Didática da Escola

(A) Nova, é entendido como direção da aprendizagem do 
aluno-sujeito.

(B) Tradicional, é centrado no aluno, que ativamente se 
apropria dos conteúdos.

(C) Libertadora, se assenta, prioritariamente, no conheci-
mento sistematizado.

(D) Tecnicista, ocorre no interior dos grupos sociais, tendo 
o professor como animador das atividades.

(E) Crítico-Social dos Conteúdos, consiste na valorização 
da transmissão frontal do conhecimento.

34. Em relação aos projetos e programas de ensino das disciplinas, 
é correto afirmar, em uma visão libertadora, que

(A) onde a instituição educativa exige que se cumpra um 
certo rol de conteúdos, independentemente da realidade 
do aluno, o professor deve ser rigoroso na avaliação para 
manter os alunos motivados.

(B) certos conteúdos são significativos em si mesmos e, por 
isso, são obrigatórios no programa de ensino.

(C) é preciso trabalhar conteúdos que tenham sentido polí-
tico-existencial para os alunos.

(D) conteúdo significativo é, obrigatoriamente, aquele que é 
útil, que tem alguma aplicação palpável.

(E) o projeto de ensino do professor deve corresponder 
linearmente aos projetos existencial, profissional e de 
aprendizagem do aluno.

35. Na perspectiva de uma educação dialética e libertadora, o 
projeto de ensino-aprendizagem pode ser subdividido em 
projeto de curso e plano de aula. Ainda nessa perspectiva, é 
válido afirmar que

(A) são dimensões essenciais na estrutura básica do projeto 
de ensino a análise da realidade, a projeção de finalidades 
e as formas de mediação.

(B) os conteúdos procedimentais abrangem as atitudes e 
posturas a serem desenvolvidas nos alunos.

(C) o projeto de curso é o nível de maior detalhamento do 
planejamento, pois deve prever o “que fazer” no cotidiano 
do professor.

(D) o elemento nuclear da metodologia de trabalho em sala 
de aula é a exposição da matéria pelo professor.

(E) é possível e desejável que todas as ações desses projetos 
e planos sejam previstas detalhadamente.

36. Na concepção Crítico-Social dos Conteúdos, plano de ensino 
é um roteiro organizado para um ano ou um semestre letivo. 
Assim,

(A) na justificativa da disciplina são apresentados os seus obje-
tivos específicos, ou seja, seus resultados esperados.

(B) deve-se planejar preferencialmente um conjunto de aulas, 
pois dificilmente completa-se uma unidade de ensino em 
uma só aula.

(C) a força motriz do ensino é a capacidade do professor para 
expor a matéria de forma clara e exata.

(D) os momentos didáticos do desenvolvimento metodoló-
gico devem ser cumpridos exatamente como previstos 
no planejamento.

(E) as habilidades são os modos de agir relativamente auto-
matizados que se deseja desenvolver nos alunos.
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37. Considere as afirmações a seguir:

 I. são dois os tipos de currículo: currículo oculto e currículo 
formal;

 II. a linguagem dos professores, as suas atitudes e as formas 
de relacionamento dos alunos são importantes elementos 
curriculares;

 III. o currículo intercultural é o que acolhe a diversidade 
dos diferentes grupos de alunos, mas propicia uma base 
comum de cultura para todos;

 IV. um bom currículo preocupa-se com a organização espacial 
e a mobilidade das pessoas na cidade.

Está de acordo com a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, 
apenas o contido em

(A) II.

(B) IV.

(C) I e III.

(D) I, II e IV.

(E) II, III e IV.

38. No método de ensino por projetos, em uma visão humanista 
de educação, há alguns princípios fundamentais a serem 
observados. Dentre eles, o da

(A) prova final obrigatória, que demonstra que o objetivo foi 
alcançado.

(B) integração, que conduz ao conhecimento da relação do 
todo com as partes de um problema.

(C) eficácia social, que garante o desenvolvimento de certo 
conformismo necessário à vida social.

(D) ação, que prescreve a atitude docente como agente funda-
mental da aprendizagem.

(E) investigação, que garante a aprendizagem a partir da 
exposição dos princípios gerais do problema.

39. Considere, em uma visão construtivista, as práticas educativas 
apropriadas ao ensino de conteúdos procedimentais e que 
devem ser previstas nos planos de ensino e de aula:

 I. se os alunos são suficientemente maduros, levar em conta 
a diversidade consiste em avaliar o número de atividades 
necessárias para cada aluno, e não a maneira como ensinar 
esses conteúdos;

 II. propiciar aos alunos oportunidades de levar a cabo realiza-
ções independentes para mostrar domínio do conteúdo;

 III. introduzir processos de reflexão crítica sobre contextos 
históricos em que se desenvolvem os valores desejáveis;

 IV. propor situações de conflito entre conhecimentos, crenças 
e sentimentos.

Está correto apenas o contido em

(A) II.

(B) III.

(C) I e III.

(D) II e IV.

(E) III e IV.

40. A relação entre professores e alunos é fator determinante da 
qualidade da situação didática. Deste modo, para os pedagogos 
sócio-críticos,

(A) espera-se que haja pleno entendimento entre professores 
e alunos.

(B) quanto mais maternal ou paternal for a relação professor-
aluno, melhor será a aprendizagem.

(C) a autoridade do professor em sala de aula cerceia, de 
algum modo, a autonomia do educando.

(D) falar com simplicidade sobre temas complexos facilita 
uma boa interação, no aspecto cognoscitivo.

(E) a disciplina da classe depende mais do currículo oculto 
do aluno do que da autoridade do professor.

41. Em relação à avaliação das Instituições de Ensino Superior – IES, 
pode-se afirmar, entre outros fatos, que, de acordo com o MEC,

(A) o SINAES tem por finalidade o ajuste da educação su-
perior brasileira aos padrões internacionais fixados pelas 
agências de financiamento.

(B) o aluno membro da CONAES terá suas faltas abonadas, 
quando coincidirem com as das reuniões da Comissão.

(C) a avaliação externa das instituições de ensino superior 
incidirá sobre questões diferentes das contempladas na 
auto-avaliaçãoda instituição.

(D) é atribuição da CONAES, entre outras, aprovar anual-
mente a relação de cursos a cujos alunos será aplicado o 
ENADE.

(E) os membros da CONAES exercem função remunerada 
de interesse público relevante.

42. Em relação à Educação Profissional e Tecnológica, a LDB 
estabelece que

(A) seus cursos de graduação e pós-graduação serão organi-
zados conforme os parâmetros do MEC.

(B) a Educação Tecnológica pode ser desenvolvida no am-
biente de trabalho.

(C) todos os cursos terão matrícula condicionada ao nível de 
escolaridade do aluno.

(D) o conhecimento adquirido nessa Educação, inclusive no 
trabalho, poderá ser avaliado e certificado, para prossegui-
mento ou conclusão de estudos.

(E) os itinerários formativos dessa modalidade de educação 
serão padronizados pelo CNE.
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43. Conforme o disposto na LDB para a educação superior,

(A) terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente, 
após processo regular de avaliação, a autorização e o reco-
nhecimento de cursos, sendo apenas o credenciamento 
em caráter definitivo.

(B) os diplomas expedidos pelas universidades serão regis-
trados no MEC, após análise pelo Conselho Nacional de 
Educação.

(C) promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes 
da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 
geradas na instituição é uma de suas finalidades.

(D) não poderá haver abreviação da duração de qualquer curso 
do ensino superior, incluindo-se até mesmo os casos de 
alunos avaliados como de extraordinário aproveitamento 
nos estudos.

(E) é obrigatória a freqüência de alunos e professores, inclusi-
ve nos programas de educação à distância, que deverão 
prever o mínimo presencial de 30%.

44. Analise as afirmações que seguem:

 I. as instituições universitárias aceitarão transferência de 
alunos regulares apenas para cursos de mesma denomi-
nação;

 II. qualquer instituição de educação superior pode, na ocor-
rência de vagas em seus cursos, aceitar matrículas por 
disciplinas, independentemente de processo seletivo;

 III. as universidades devem articular-se com os sistemas de 
ensino, quando deliberarem sobre normas de seleção e 
admissão de estudantes;

 IV. as transferências ex-officio de alunos regulares, entre ins-
tituições de educação superior, dar-se-ão na forma da lei.

Corresponde ao disposto na LDB apenas o contido em

(A) I.

(B) IV.

(C) I e II.

(D) II e III.

(E) III e IV.

45. De acordo com o estabelecido na LDB, pode-se corretamente 
afirmar, em relação às universidades, que

(A) um quarto de seus docentes deverá possuir titulação de 
mestrado ou doutorado.

(B) 25% do corpo docente deve atuar em regime de tempo 
integral.

(C) podem ser criadas universidades especializadas por 
campo do saber.

(D) podem fixar seus currículos, independentemente das 
Diretrizes Gerais, as quais se aplicam apenas às demais 
instituições de nível superior.

(E) terão o número de vagas fixado pelo CNE, de acordo 
com sua capacidade institucional.

46. O PROUNI – Programa Universidade para Todos, instituído 
pela Lei n.º 11.096, de 13/01/2005, sob a gestão do Ministério 
da Educação, destina-se à concessão de bolsas de estudo

(A) parciais de 50% ou de 25% para estudantes de cursos de 
graduação e sequenciais de formação específica, apenas 
em instituições privadas de ensino superior sem fins 
lucrativos.

(B) parciais de 50% apenas, para estudantes de cursos de 
graduação, em instituições privadas de ensino superior, 
com ou sem fins lucrativos.

(C) integrais e parciais, a estudantes portadores de deficiências, 
nos termos da lei.

(D) a professores da rede pública de ensino, para os cursos 
de licenciatura, normal superior e pedagogia, cuja renda 
familiar mensal per capita não exceda o valor de até 
quatro salários mínimos.

(E) integrais e parciais de 50% ou 25%, para estudantes de 
cursos de graduação e seqüenciais de formação especí-
fica, em instituições privadas de ensino superior, com ou 
sem fins lucrativos.

47. No âmbito do Programa de Ações Afirmativas para a Popula-
ção Negra – UNIAFRO, no Ensino Superior, ações voltadas 
à formação inicial e continuada de professores de educação 
básica e à elaboração de material didático específico, visando, 
dentre outras, à implementação do Artigo 26-A da LDB, terão 
assistência financeira pelo FNDE, a partir de solicitação

(A) pelas instituições públicas e privadas de ensino superior, 
sob a forma de Planos de Trabalho Simplificado – PTS.

(B) pelos próprios NEABs constituídos nas instituições 
federais, estaduais, municipais e privadas de ensino 
superior.

(C) pelas instituições federais e estaduais de ensino superior 
que tenham NEAB ou grupo correlato, por meio de apre-
sentação de projetos educacionais sob a forma de Planos 
de Trabalho.

(D) pelo dirigente máximo da instituição pública ou privada de 
ensino superior, com ou sem NEAB ou grupo correlato.

(E) pelas instituições federais, estaduais e municipais de 
ensino superior, desde que as ações voltadas à formação 
inicial e continuada de professores sejam desenvolvidas 
na modalidade presencial.

48. O MEC, ao publicar o Edital INCLUIR n.º 04/2008, convoca 
as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a apresenta-
rem propostas de criação, reestruturação e consolidação, na 
Instituição

(A) de NEAB.

(B) de Núcleos de Acessibilidade.

(C) da CPA – Comissão Própria de Avaliação.

(D) do ENADE.

(E) da CONAES.
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49. A meta global de elevação gradual da taxa de conclusão média 
dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento 
e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais 
por professor para dezoito, no prazo de cinco anos, a contar 
do início do Plano de cada Instituição, consta do Programa 
instituído pelo governo para as Universidades Federais, o

(A) UNIAFRO.

(B) PROUNI.

(C) SINAES.

(D) INCLUIR.

(E) REUNI.

50. Analise as recomendações a seguir:

 I. assegurar aos estudantes igualdade de oportunidades, 
manter padrões unitários, uniformes, de oferta curricular 
nacional;

 II. assegurar uniformidade mínima profissionalizante a todos 
os que colem graus profissionais, por curso, diferenciado 
apenas em relação às disciplinas complementares e opta-
tivas;

 III. indicar os tópicos ou campos de estudos que comporão os 
currículos, priorizando a fixação de conteúdos específicos 
com cargas horárias pré-determinadas;

 IV. propor uma carga horária mínima em horas que permita 
a flexibilização do tempo de duração do curso de acordo 
com a disponibilidade e esforço do aluno;

 V. incentivar uma sólida formação geral, permitindo variados 
tipos de formação e habilitações diferenciadas em um 
mesmo programa.

Constituem recomendações contempladas pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais vigentes para os Cursos de Graduação 
apenas as expressas em

(A) I e II.

(B) II e IV.

(C) IV e V.

(D) I, II, III e V.

(E) I, II, IV e V.

51. Nos últimos anos, o governo federal realizou um importante 
movimento de recuperação do orçamento das universidades 
federais e deu início a um vigoroso processo de expansão, com 
a implantação de 49 novas unidades acadêmicas, distribuídas 
por todo o território nacional, e a criação de dez novas universi-
dades. Essa expansão deve estar associada a reestruturações 
acadêmicas e curriculares que proporcionem

 I. trajetórias de formação flexíveis;

 II. redução das taxas de evasão;

 III. menor mobilidade estudantil;

 IV. utilização adequada dos recursos humanos e materiais.

Está correto, segundo as disposições do MEC, apenas o 
contido em

(A) II e III.

(B) I, II e III.

(C) I, II e IV.

(D) I, III, IV.

(E) II, III e IV.

52. No contexto de uma importante pesquisa feita em aproxima-
damente 60 estabelecimentos escolares norte-americanos 
em processo de inovação, ficou evidente a existência de um 
vínculo estreito entre o empowerment dos professores e o 
nível de competência alcançado pelos alunos. Esse termo, 
segundo estudiosos,

(A) tem significado equivalente à “responsabilização”.

(B) implica uma liderança de transformação assentada em 
uma só pessoa, geralmente.

(C) pressupõe aceitar que o poder é limitado e que concebê-lo 
de forma partilhada pode acarretar sua destituição em 
quem o delega a outros.

(D) expressa a convicção de que a maior autonomia possível 
concedida às unidades organizacionais, assim como 
aos grupos e aos indivíduos, seja um meio de torná-los 
eficazes.

(E) abrange o reconhecimento de hierarquias estáveis e líde-
res permanentes que devem assumir tarefas ou funções 
de forma duradoura.
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53. Há uma concepção da relação entre Escola e Sociedade que 
é muito comum entre os educadores e que foi dominante no 
Brasil e, mesmo com algumas superações, ainda persiste no 
dia-a-dia pedagógico; é aquela apelidada por alguns filósofos 
da Educação como otimismo ingênuo,

(A) para a qual a escola nada mais é do que um instrumento 
da dominação, e o educador é um mero funcionário das 
elites.

(B) que concebe a atividade do educador como marcada 
pela neutralidade, e a Escola como sendo suprasocial, 
servindo a todas as classes sociais indistintamente.

(C) em que se reconhece a natureza contraditória das insti-
tuições sociais e, aí, a possibilidade de mudanças – a 
Educação teria uma função conservadora e uma inova-
dora ao mesmo tempo.

(D) em que a Escola não teria, de forma alguma, autonomia, 
sendo determinada, de maneira absoluta, pela classe 
dominante da Sociedade.

(E) em que a educação escolar e os educadores têm uma autono-
mia relativa, assim como sua determinação também tem.

54. Filósofos da Educação alertam que, quando, em Educação, 
se analisa o passado, é preciso fazer uma distinção entre o 
tradicional, que deve ser resguardado e o arcaico, que é o 
ultrapassado, o envelhecido negativamente. Acrescentam, 
ainda, que dentre os elementos desse outro tempo que não 
merecem ser resgatados, porque arcaicos frente às novas 
circunstâncias, tem-se

 I. a subestimação da capacidade discente na produção de 
conhecimentos;

 II. a ênfase em conteúdos supostamente universais a serem 
absorvidos;

 III. a preocupação com a formação dos educadores da escola 
fundamental;

 IV. o fortalecimento do papel do docente na relação ensino/
aprendizagem;

 V. o obscurecimento da presença do universo vivencial 
extra-escola do aluno.

Está correto apenas o contido em

(A) I e II.

(B) II e IV.

(C) III e V.

(D) I, II e V.

(E) II, III e IV.

55. De acordo com pesquisadores em avaliação do processo ensino-
aprendizagem, a avaliação que ocorre depois da ação, com 
a função de verificar se as aquisições visadas pela formação 
foram feitas e com intenção certificativa, quer haja ou não 
emissão efetiva de um diploma, é denominada avaliação

(A) prognóstica.

(B) criteriada.

(C) normativa.

(D) cumulativa.

(E) quantitativa.

56. Na tentativa de progredir para a objetividade no ato de avaliar, 
o caminho correto para os professores-avaliadores, segundo 
os estudiosos do tema, é

(A) a multicorreção.

(B) reconhecer que avaliação é o mesmo que medida e deve 
ser tratada como tal.

(C) optar por um tratamento essencialmente quantitativo.

(D) a utilização de tabelas de notação por ponto e até por meio 
ponto – o refinamento da tabela aumenta a precisão da 
notação.

(E) a especificação do objeto da avaliação, relacionando-o 
coerentemente com o exercício de avaliação.

57. Filósofos da Educação alertam para um esforço que é exigido 
hoje da prática em educação que vise à transformação da 
realidade, o de

(A) relativizar o peso dos conhecimentos científicos.

(B) admitir que a verdade é uma conquista inevitável da 
racionalidade progressiva.

(C) considerar a Ciência como instrumento de redenção da 
humanidade em geral.

(D) descartar de vez o passado, visto ser este sinônimo de 
atraso e ignorância inocente.

(E) conformar-se com uma compreensão do real como um 
produto acabado, finito.

58. Autores dedicados à desmistificação da Avaliação apontam 
alguns “remédios” sob a forma de regras de ação, que pode-
riam ser utilizados em relação a cada risco fundamental 
espreitando os avaliadores. Esses “remédios” correspondem 
a princípios de ordem técnica, deontológica e ética.

Nessa perspectiva, analise o exemplo a seguir:

Em uma situação de avaliação, diante do risco fundamental de 
abusar de sua posição superior (sentir um prazer “culpado”; 
humilhar o avaliado), um avaliador pode optar por

 I. tornar seus dispositivos transparentes;
 II. somente aceitar exercer seu poder de avaliador se ele 

contribuir para que o avaliado assuma o poder sobre si 
mesmo;

 III. recusar-se a avaliar em um contexto de relação de forças.

O disposto nos itens é compatível, respectivamente, com a 
aplicação dos princípios de ordem:

(A) I – técnica; II – ética; III – deontológica.

(B) I – ética; II – técnica; III – deontológica.

(C) I – deontológica; II – ética; III – técnica.

(D) I – ética; II – deontológica; III – técnica.

(E) I – deontológica; II – técnica; III – ética.
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59. O SINAES, instituído pela Lei n.º 10.861, de 14.04.04, deve

(A) promover a avaliação de instituições, de cursos e de 
desempenho dos estudantes, priorizando, no processo, 
esta última.

(B) prever, para a avaliação das instituições, a utilização de 
procedimentos e instrumentos diversificados, dentre os 
quais a autoavaliação e a avaliação externa in loco.

(C) assegurar o caráter público especialmente dos resultados 
dos processos avaliativos.

(D) garantir, no processo avaliativo a que se refere, a parti-
cipação apenas do corpo discente, docente e técnico-
administrativo das instituições de educação superior 
envolvidas.

(E) considerar, na avaliação das instituições de educação 
superior, as seguintes dimensões institucionais, em espe-
cial: a missão e o plano de desenvolvimento institucional, 
sua responsabilidade social e as políticas de pessoal.

60. O ENADE integra o SINAES e tem, dentre os procedimentos 
legais previstos para sua realização,

(A) a aplicação do Exame acompanhada de instrumento 
destinado a levantar o perfil dos estudantes, de caráter 
opcional.

(B) a inscrição junto ao INEP de todos os alunos interessados 
em participar do Exame, sob a responsabilidade do diri-
gente da instituição de educação superior.

(C) a fixação do biênio como a periodicidade máxima de 
aplicação aos estudantes de cada curso de graduação.

(D) a aferição do desempenho dos estudantes em relação 
aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares do respectivo curso de graduação exclusiva-
mente.

(E) aplicação periódica, admitida a utilização de procedimentos 
amostrais, aos alunos de todos os cursos de graduação, 
ao final do primeiro e do último ano de curso.




