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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 01 
 
Leia o fragmento, retirado do livro de Marilena Chauí: Filosofia. 
 

“Dogmatismo é uma atitude muito natural e muito espontânea que temos, desde muito crianças. É 
nossa crença de que o mundo existe e que é exatamente tal como o percebemos. Temos essa crença 
porque somos seres práticos, isto é, nos relacionamos com a realidade como um conjunto de coisas, fatos e 
pessoas que são úteis ou inúteis para nossa sobrevivência.” 
Fonte: CHAUÍ, Marilena. Filosofia. São Paulo: Ática, 2002, p. 94.  

 
O fragmento dá uma definição inicial de dogmatismo. Sobre a atitude dogmática, podemos afirmar que NÃO 
se trata de: 
 

A) um modo de proceder, segundo o qual a pessoa não aceita discussão a respeito do que ela afirma. 
B) uma posição que temos de questionar acerca de tudo que nos rodeia.  
C) um comportamento daquele que acredita que o ser humano tem meios de alcançar a verdade absoluta. 
D) uma postura intelectual fundamentalista.  
E) uma atitude de conduzir-se não se confrontando com a dúvida e não estando sujeito à crítica. 
 
QUESTÃO 02 
 
Em “Temos essa crença porque somos seres práticos”, a palavra destacada estabelece uma conexão lógica 
entre as orações de um período. A opção cujo conectivo destacado está grafado INCORRETAMENTE é: 
 

A) Ninguém falou mal de ninguém porque ninguém falou bem de ninguém. 
B) Estejas atento porque não caias numa cilada. 
C) As praias por que  passamos são maravilhosas.  
D) Os que vieram à festa estavam bem trajados porque a festa significava muito a eles. 
E) Volte outro dia, porque agora não podemos atendê-lo. 
 
QUESTÃO 03 

 
Leia a tirinha d’As Cobras, de Luís Fernando Veríssimo, para fazer as questões propostas: 

 

 
 

Fonte: Tira retirada do site: https://www.google.com/search?tirinhas+de+zero+hora+as+cobras.Fas-cobras-antologia-definitiva.html, em 
25/09/2013. 

 
Toda tira revela, de modo bem humorado, uma crítica a respeito de fatos variados. Esta tira também 
apresenta uma crítica que está nas opções seguintes, com EXCEÇÃO de uma: 
 
A) A mídia escracha, muitas vezes, através de determinados jornais, por meio de imagens chocantes, fatos 

cotidianos, apenas para obter audiência a qualquer preço. 
B) Certos meios de comunicação de massa têm um apelo emocional tão forte sobre determinadas pessoas, 

que chegam a deixá-las desorientadas. 
C) Todos os dias há notícias alarmantes e sensacionalistas em todos os jornais, pois as gazetas 

precisam vender seus exemplares.  
D) Pessoas mais sensíveis podem sentir pânico diante de notícias mais escandalosas de certos jornais. 
E) Alguns meios de difusão de informação, em geral, usam, muitas vezes, meios sensacionalistas para 

veicular suas notícias. 
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O trecho a seguir é um fragmento de Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos. Leia-o para responder 
às questões 04 a 05.  

 
“Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. Precisava sal, farinha, feijão e rapaduras. Sinhá 
Vitória pedira além disso uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha. Mas o querosene de seu 
Inácio estava misturado com água, e a chita da amostra era cara demais. 
Fabiano percorreu as lojas, escolhendo o pano, regateando um tostão em côvado, receoso de ser 
enganado. Andava irresoluto, uma longa desconfiança dava-lhe gestos oblíquos. À tarde puxou o dinheiro, 
meio tentado, e logo se arrependeu, certo de que todos os caixeiros furtavam no preço e na medida: 
amarrou as notas na ponta do lenço, meteu-as na algibeira, dirigiu-se à bodega de seu Inácio, onde 
guardara os picuás. 
Aí certificou-se novamente de que o querosene estava batizado e decidiu beber uma pinga, pois sentia 
calor. Seu Inácio trouxe a garrafa de aguardente. Fabiano virou o copo de um trago, cuspiu, limpou os 
beiços à manga, contraiu o rosto. Ia jurar que a cachaça tinha água. Porque seria que seu Inácio botava 
água em tudo?” 
Fonte: RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. São Paulo: Martins, 1974, p. 62. 

 
QUESTÃO 04 
 
Com uma leitura atenta, pode-se inferir do fragmento do romance, que a personagem Fabiano representa: 

A) o medo de ser enganado pelos outros, uma vez que (para ele) estavam sempre tentando roubá-lo.  
B) a insegurança de homens simples diante do mundo e de suas vicissitudes, encontrando na bebida um 

breve alívio. 
C) a angústia que sentem as pessoas que têm pouca ou nenhuma instrução diante de tarefas tão simples 

como comprar algo sem serem enganadas.  
D) o homem do povo, aquele que na hora de efetuar uma simples compra, percebe amargurado que foi 

enganado, pois os produtos estão adulterados.  
E) a dificuldade do brasileiro de classe média que, muitas vezes, precisa pechinchar para conseguir que 

seu pouco dinheiro compre os produtos de que necessita para sobreviver.  
 
QUESTÃO 05 
 
Observe que o texto é uma narrativa, pois conta uma história de que participam personagens envolvidas 
num enredo num determinado tempo e também num espaço. À fala da personagem denominamos discurso, 
o qual pode ser elaborado de diferentes maneiras. O discurso que aparece no trecho “Porque seria que seu 
Inácio botava água em tudo?”, do romance Vidas Secas é o: 
 
A) discurso direto porque se trata de fala direta, sem precisar de travessão. 
B) discurso indireto, ao retratar o pensamento da personagem Fabiano que reproduz uma frase 

interrogativa. 
C) discurso direto e indireto porque se trata de fala direta, com o uso do ponto de interrogação. 
D) discurso indireto livre pois a fala de personagem e o discurso do narrador se fundem num só. 
E) discurso direto em que o pensamento da personagem Fabiano aparece diretamente. 
 
INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 06 
 

Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto apresentado a seguir. 
No Windows 7, utilizamos o(a)___________, principalmente, para gerenciar ___________, ___________ e 
___________.  
 

A) Painel de Controle; documentos; o ícone Meu Computador; o modo de exibição de janelas.   
B) Windows Explorer; bibliotecas; pastas; arquivos. 
C) WordPad; programas;  contas de usuários; dispositivos de hardware. 
D) Barra de Tarefas; contas de usuários; propriedades gráficas; o modo de exibição de ícones. 
E) Notepad; data do sistema; hora do sistema; documentos.  
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QUESTÃO 07 
 

Os programas Mozilla Firefox e Internet Explorer são popularmente utilizados como navegadores da 
internet. Considerando a funcionalidade de download de arquivos nesses dois navegores, qual(is) 
afirmativa(s) a seguir está(ão) CORRETA(s): 
 

I. No Internet Explorer Versão 10, a pasta do computador onde é realizado o download é fixa, mas pode ser 
alterada. 
II. No Mozilla Firefox Versão 23, a pasta do computador onde é realizado o download pode ser fixa ou 
dinamicamente escolhida no momento do download. A abordagem escolhida depende da opção 
selecionada no menu “Opções”, aba “Geral”. 
III. No Mozilla Firefox Versão 23 há o recurso “Pausar” durante o download, assim o usuário não precisa 
esperar o download terminar antes de fechar o navegador ou mesmo desligar o computador. 
 

A) Apenas a afirmativa I 
B) Apenas a afirmativa II 
C) Apenas as afirmativas I e III 
D) Apenas as afirmativas II e III 
E) Todas as afirmativas 
 

QUESTÃO 08 
 

Manter um computador pessoal seguro diminui as chances desse computador ser indevidamente utilizado 
para atividades maliciosas, além de prevenir o dono dos riscos envolvidos com o compartilhamento e troca 
de dados e informações. Assim, assinale a afirmativa INCORRETA relacionada aos mecanismos de 
prevenção de programas maliciosos em seu computador: 
 

A) É fundamental manter todos os programas do computador atualizados.  
B) Admite-se manter programas não originais quando os mesmos são instalados por técnicos ou 

empresas de manutenção especializadas. 
C) Remover programas que não são mais utilizados, pois com essa medida, o usuário não corre o risco de 

manter em seu computador uma versão desatualizada de um programa. 
D) Permanecer alerta mesmo ao receber mensagens de e-mail de contatos conhecidos, pois o campo do 

remetente pode ter sido falsificado. 
E) Desabilitar no programa leitor de e-mail a auto-execução de arquivos anexados. 
 

QUESTÃO 09 
 

Quanto aos conhecimentos básicos de computação e microinformática, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Não é recomendado ejetar o pendrive de um computador, quando do término do seu uso, visto que esse 
procedimento leva à perda dos dados armazenados no pendrive. 

B) Uma das desvantagens das impressoras multifuncionais é que elas não possuem modelos que permitem 
impressão a laser. 

C) Na descrição de computador “Processador Intel I3, 500GB de HD e 4GB de RAM”, podemos afirmar que 
esse computador possui 500 GB de memória principal. 

D) A Unidade Central de Processamento (CPU) está contida no gabinete do computador e sua velocidade é 
medida em Megabytes. 

E) As portas USB dos notebooks podem ser utilizadas para conectar dispositivos como mouse e 
câmeras fotográficas. 
 

QUESTÃO 10 
 

O Windows 7 é um sistema operacional criado pela Microsoft. Assumindo que a expressão “Tecla Windows” 
refere-se ao botão do teclado com o símbolo do Windows, assinale abaixo a afirmativa INCORRETA 
relacionada às teclas de atalho sobre o gerenciamento de tarefas e o gerenciamento de janelas: 
 

A) As teclas Ctrl+Shift+Esc são um atalho para abrir o gerenciador de tarefas, semelhante ao atalho 
Ctrl+Alt+Delete. 

B) As teclas “Tecla Windows”+L são um atalho para bloquear o computador ou alternar usuários, pois 
bloqueia seu computador e exibe instantaneamente a tela de logon. 

C) Quando uma janela estiver maximizada as teclas “Tecla Windows”+“Seta Para Baixo” são um 
atalho para minimizar a referida janela. 

D) As teclas “Tecla Windows”+D são um atalho para minimizar as várias janelas abertas de uma vez e 
mostrar a área de trabalho. 

E) As teclas Alt+Tab são um atalho para alternar entre as janelas. 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
QUESTÃO 11 
 
Antônio, servidor público, lotado em Belém, escalado para realizar uma viagem a serviço de sua instituição, 
teve problemas de saúde no dia de seu embarque. Como ele já havia recebido diárias terá de restituí-las 
integralmente no prazo de: 
 
A) 48 (quarenta e oito) horas 
B) 02 (dois) dias. 
C) 05 (cinco) dias. 
D) 10 (dez) dias. 
E) 12 (doze) dias 

 
QUESTÃO 12 

 
As enchentes que assolaram as encostas dos rios atingiram muitas casas de ribeirinhos, levantando a 
urgência na construção de obras públicas, ficando dispensada a licitação. Estas obras deverão ser 
concluídas contando a partir da ocorrência da calamidade ininterruptamente, no prazo máximo de: 
 
A) 30 (trinta) dias. 
B) 180 (cento e oitenta) dias. 
C) 60 (sessenta) dias. 
D) 45 (quarenta e cinco) dias. 
E) 90 (noventa) dias. 
 
QUESTÃO 13 
 
O funcionário deve ter bastante atenção no manuseio com documentos de acesso restrito, com documentos 
sigilosos, que venham trazer prejuízo à administração e ao alcance de seus resultados. De outra forma esse 
manuseio irregular virá de encontro a um dos princípios fundamentais da administração pública: 
 
a) Eficiência. 
b) Legalidade. 
c) Publicidade. 
d) Impessoalidade. 
e) Moralidade. 
 
QUESTÃO 14 
 
Você realizou um trabalho em um órgão que chamamos pessoas jurídicas de direito público. Não exercendo 
atividade comercial ou industrial, mas apenas aquelas relacionadas ao interesse da sociedade. O local em 
que você atua, é, portanto: 
 
A) Fundação. 
B) Empresa pública. 
C) Sociedade de economia mista. 
D) Autarquia. 
E) Associação pública. 
 
QUESTÃO 15 
 
O servidor público em seu ambiente de trabalho deverá estar atento às informações que lhe são 
demandadas, não podendo recusar nem deixar de prestar informações úteis que confundam, nem levantem 
dúvidas sobre a veracidade de seu conteúdo, visando, portanto: 
 
A) Objetividade no atendimento do interesse público. 
B) Observância das formalidades essenciais. 
C) Adequação entre meios e fins. 
D) Atuação segundo normas administrativas. 
E) Adoção de formas simples das normas administrativas. 
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QUESTÃO 16 
 
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio 
probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do 
cargo. O período deste estágio probatório será de: 
 
A) 06 (seis) meses. 
B) 12 (doze) meses. 
C) 90 (noventa) dias. 
D) 36 (trinta e seis) meses. 
E) 24 (vinte e quatro) meses. 
 
QUESTÃO 17 
 
Administração Pública é: 
 
A) O conjunto de órgãos e serviços do Estado para atender interesses públicos e privados. 
B) O sistema pelo qual todos têm assegurada a garantia de seus direitos. 
C) A pessoa jurídica de direito público do Estado e da Nação. 
D) O sistema de gestão dos bens e serviços públicos que permite beneficiar os políticos e seus partidos 

visando ao bem de seus correligionários. 
E) A gestão de bens e interesses da comunidade, visando ao bem comum da coletividade. 
 
QUESTÃO 18 
 
O Processo Administrativo é regulado no âmbito da Administração Pública Federal pela: 
 
A) Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
B) Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. 
C) Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2012. 
D) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1980. 
E) Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2011. 
 
QUESTÃO 19 
 
Instituições que compõem a Administração Indireta: 
 
A) Governo Federal, Estados e Municípios. 
B) Presidência da República e Ministérios. 
C) Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
D) Governo do Estado e Assembleia Legislativa. 
E) Estados e Municípios. 
 
QUESTÃO 20 
 
O art. 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que a educação escolar compõe-se dos 
seguintes níveis: 
 
A) Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
B) Educação básica, média e superior. 
C) Educação fundamental, média e superior. 
D) Educação básica e educação superior. 
E) Educação fundamental, básica, média, profissional e superior. 
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ESPECÍFICO 
 

QUESTÃO  21 
 
A respeito da inclusão da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” na rede de ensino 
podemos afirmar que é: 
 
I – Facultativa nos estabelecimentos de ensino fundamental públicos e privados. 
II – Obrigatória nos estabelecimentos de ensino fundamental públicos e privados. 
III – Obrigatória somente nos estabelecimentos de ensino médio públicos. 
IV – Obrigatória nos estabelecimentos de ensino médio públicos e privados. 
 
Considerando a Lei 11.645/2008 assinale a alternativa CORRETA em relação às afirmações acima: 
 
A) somente a afirmação III atende a lei. 
B) as afirmações II e IV atendem a lei. 
C) as afirmações I e IV atendem a lei. 
D) somente a afirmação I atende a lei. 
E) somente a afirmação IV atende a lei. 
 
QUESTÃO  22 
 
Segundo Libâneo (1994) “A prática educativa é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade 
humana necessária a existência e funcionamento de todas as sociedades”.  
Diante desta afirmativa, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A) Cada sociedade precisa cuidar da formação dos indivíduos, auxiliar no desenvolvimento de suas 

capacidades físicas e espirituais, prepará-los para a participação ativa e transformadora nas várias 
instâncias da vida social. 

B) Não há sociedade sem prática educativa nem prática educativa sem sociedade. 
C) A prática educativa serve apenas para preparar o indivíduo em função das necessidades 

econômicas do país. 
D) A prática educativa não é apenas uma exigência da vida em sociedade, mas também o processo de 

prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio 
social e a transformá-lo. 

 E) Através da ação educativa o meio social exerce influências sobre os indivíduos e estes ao assimilarem e 
recriarem essas influências tornam-se capazes de estabelecer uma relação ativa e transformadora em 
relação ao meio social. 

 
QUESTÃO  23 
 
Assinale a alternativa CORRETA em relação à Lei 11.645/08.  
 
A) As áreas de educação artística, literatura e história brasileiras são as únicas responsáveis por abordar 

conteúdos sobre história e cultura afro-brasileiras e dos povos indígenas. 
B) As áreas de filosofia, sociologia e história brasileiras são as únicas responsáveis por abordar conteúdos 

sobre história e cultura afro-brasileiras e dos povos indígenas. 
C) A área de história brasileira é a única responsável por abordar conteúdos sobre história e cultura afro-

brasileiras e dos povos indígenas. 
D) As áreas de educação artística, literatura e história brasileiras são especialmente responsáveis 

por abordar conteúdos sobre história e cultura afro-brasileiras e dos povos indígenas. 
E) A área de sociologia é a única responsável por abordar conteúdos sobre história e cultura afro-brasileiras 

e dos povos indígenas.  
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QUESTÃO  24 
 
Conforme Severino (2001) “A educação é considerada o único instrumento apropriado para a construção de 
uma sociedade laica e justa, gerenciada por um aparelho estatal que se inaugura a partir de um projeto 
político iluministicamente concebido e juridicamente implementado.” Considerando o pensamento de 
Severino, assinale a alternativa CORRETA sobre qual o papel do profissional em Educação: 
 
A) Articular o sujeito epistêmico com a atividade do sujeito educando, mediados por um sujeito psíquico. 
B) Intencionalizar a prática educacional. 
C) Prestar serviços educacionais no mercado educacional. 
D) Desenvolver a educação para atender o mercado de trabalho. 
E) Validação da metodologia de investigação e de expressão do conhecimento científico. 
 
QUESTÃO  25 
 
Gadotti (1998) diz que para promover mudanças sociais é “preciso ser desrespeitoso, inicialmente, consigo 
mesmo, com a pretensa imagem do homem educado, do sábio ou mestre.” A alternativa CORRETA que 
explica esta afirmação é: 
 
A) Gadotti se refere ao desrespeito que a sociedade tem em relação ao educador e por isso precisa 

promover mudanças sociais. 
B) Gadotti se refere à perda do prestígio social que os profissionais de educação enfrentam hoje em dia 

com os baixos salários. 
C) Gadotti se refere ao assédio moral dentro das escolas. 
D) Gadotti questiona a diferença que a escola faz entre homem educado formado pela educação formal 

clássica da escola, do sábio que a adquire na informalidade do cotidiano e do mestre formado pelos 
programas de pós-graduação. 

E) Gadotti entende que educadores e educadoras precisam constantemente repensar e revisitar 
suas crenças mais intrínsecas sobre a representação que têm de educação. 

 
QUESTÃO  26 
 
Arroyo critica algumas práticas educacionais, expressa nesta frase “A experiência dos próprios profissionais 
demonstra que sonhar com uma nova qualidade em educação sem redefinir a estrutura e a organização do 
trabalho escolar fica apenas em sonho” (ARROYO, 1995). Baseado nesta crítica de Arroyo é CORRETO 
afirmar que ele critica. 
 
A) O redimensionamento do papel do profissional da educação numa perspectiva emancipatória de 

educação. 
B) A adaptação do profissional da educação a uma estrutura arcaica de escola.  
C) O abandono do profissional da educação à divisão do trabalho escolar. 
D) O papel de articulador político-pedagógico das diferentes instâncias da comunidade escolar para 

construção de uma escola mais qualificada.  
E) A quebra da lógica de organização curricular outorgada legalmente. 
 
QUESTÃO  27 
 
Sobre a Educação Profissional, regulada pelo Decreto 5154/04, é CORRETO afirmar: 
 
A) Será desenvolvida por cursos de educação técnica de nível médio, sendo vetado aos programas. 
B) Os programas de educação profissionalizante se limitam aos cursos de Formação Inicial e continuada, 

ficando os cursos responsáveis pelas demais modalidades de educação profissionalizante. 
C) O decreto regula somente os programas e cursos articulados com a educação de jovens e adultos 
D) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio e os cursos de educação profissional 

tecnológica de graduação conduzem à diplomação após sua conclusão com aproveitamento. 
E) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio e os cursos de educação profissional 

tecnológica de graduação conduzem à certificação após sua conclusão com aproveitamento 
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QUESTÃO  28 
 
De acordo com a LDB 9394/96, Art. 12, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 
compete aos estabelecimentos de ensino: 
 
A) elaborar e cumprir plano de trabalho. 
B) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 
C) elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos 

nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios. 
D) coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. 
E) prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 
 
QUESTÃO  29 
 
A utilização das tecnologias da informação e comunicação aplicadas na educação recebeu um grande 
incentivo com a junção de diferentes mídias em um só aparelho: TV, vídeo, computador, internet. É a 
tecnologia digital contribuindo para o processo ensino aprendizagem e determinando ao educador a 
aquisição de domínio técnico e pedagógico para trabalhar com as ferramentas tecnológicas. 
Com base na leitura do texto acima, está CORRETO afirmar: 
 
A) A utilização da internet como ferramenta no processo de educação, desfavorece o desenvolvimento do 

conhecimento globalizado. 
B) Os vídeos e jogos educativos distraem o educando do foco de aprendizagem devendo ser evitados pelo 

educador no processo de ensino e aprendizagem. 
C) A utilização de programas de computador, como ferramentas na criação de materiais educativos 

possibilitam uma maior rigidez na construção de conhecimentos. 
D) O educador poderá acompanhar o desenvolvimento das tecnologias de informação através da 

comunicação e criar ambientes virtuais de aprendizagem. 
E) As facilidades técnicas oferecidas na utilização das tecnologias de informação e comunicação 

impossibilitam ao educador diversificar as aplicações educativas em sala de aula. 
 
QUESTÃO  30 
 
Gadotti (1998) diz “[...] há uma contradição interna na educação, própria da sua natureza, entre a 
necessidade de transmissão de uma cultura existente – que é a tarefa conservadora da educação – e a 
necessidade de criação de uma nova cultura, sua tarefa revolucionária. O que ocorre numa sociedade dada 
é que uma das duas tendências é sempre dominante”. A partir desta afirmação, no contexto geral do 
pensamento de Gadotti, a alternativa CORRETA sobre o papel do profissional da educação é: 
 
A) Necessita ser repensado, como alguém que está disposto ao diálogo e a problematização do 
saber.  
B) Agir de forma neutra nessa sociedade do conflito.  
C) Ser ausente, apoiando-se apenas nos conteúdos, métodos e técnicas.  
D) Ser omisso, pois os alunos pedem uma posição desses profissionais sobre os problemas sociais.  
E) Inculcação ideológica de suas crenças. 
 
QUESTÃO  31 
 
Assinale a alternativa CORRETA que discrimina os elementos de, ao avaliar um projeto de ensino, pesquisa 
e extensão que explica qual a contribuição que o projeto dará e os resultados que esperam ser alcançados 
respectivamente: 
 
A) Objetivos e cronograma. 
B) Objeto e objetivos. 
C) Justificativa e objetivos. 
D) Hipóteses e objetivos. 
E) Etapas e Procedimentos. 
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QUESTÃO  32 
 
Conforme a LDB 9394/96, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter base nacional comum, assinale a alternativa CORRETA que corresponda ao componente ou 
conteúdo obrigatório para a instituição, mas facultativo ao estudante: 
 

A) Princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental. 
B) A música dentro do ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais. 
C) A educação física para maior de trinta anos de idade. 
D) História do Brasil levando em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias. 
E) O ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna a partir da quinta série. 
 
QUESTÃO  33 
 
Quanto aos objetivos do Plano Nacional de Educação 2001-2010. Marque a alternativa CORRETA: 
 
A) A elevação regional do nível de escolaridade. 
B) A melhoria da qualidade de ensino da educação superior. 
C) A redução das desigualdades regionais e mundiais no que se refere ao acesso ao ensino médio e à 

educação profissional. 
D) A democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos 

princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola e da participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares e 
equivalentes. 

E) A ampliação da elevação sólida na formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e 
modalidades da educação. 

 
QUESTÃO  34 
 
Segundo Celso Vasconcelos dos Santos, o papel político da avaliação perpassa, entre tantas, por uma 
questão crucial, em que como é possível tão poucos dominarem tantos? Neste aspecto, a avaliação escolar 
colabora com este processo de dominação, ajudando a formar um autoconceito negativo no próprio aluno 
(incapaz, problemático, ignorante, etc.), sobre milhões e milhões de crianças, jovens e adultos, 
especialmente das camadas populares, que têm, hipoteticamente, o “privilégio” de passar pelos bancos 
escolares.  
Diante desta premissa elencada por Vasconcelos, é CORRETO afirmar que o problema central da avaliação 
escolar é proveniente da influência: 
 
A) Da Educação Egípcia, assim, como do Sistema de Castas na Cultura Hindu. 
B) Da busca de melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis. 
C) De seu uso como instrumento de discriminação e seleção social, na medida em que assume, no 

âmbito da escola, a tarefa de separar os “aptos” dos “inaptos”. 
D) Do currículo escolar por ser considerado um artefato social e cultural. 
E) Da ideia em que o sujeito na sua produção individual na sociedade busca a emancipação de classe em 

função da alienação da dimensão social. 
 
QUESTÃO  35 
 
Gadotti (1998) nos diz “O homem faz a sua história, intervindo em dois níveis: sobre a natureza e sobre a 
sociedade.” Ao refletir sobre estes dois níveis, Gadotti associa o ato pedagógico. Assinale a alternativa 
CORRETA que corresponde a esta associação: 
 
A) O homem intervém na natureza descobrindo e utilizando suas leis. 
B) Transforma o meio natural em meio cultural, útil a seu bem-estar.  
C) O homem utiliza as leis da natureza para dominá-la e colocá-la a seu serviço.  
D) O homem humaniza a natureza.  
E) O homem intervém sobre a sociedade de homens, na direção de um horizonte mais humano. 
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QUESTÃO  36 
 

Com efeito, a intencionalidade da prática histórica dos homens depende de um processo de significação de 
conhecimentos e valores. Considerando que as referências éticas do agir são imprescindíveis, assinale a 
alternativa CORRETA que explicita o relacionamento entre ética e educação: 
 

A) Os próprios homens, vivendo em sociedade, acabam impondo uns aos outros determinadas normas de 
comportamento e de ação. 

B) Vão constituindo seus códigos morais de ação, impondo aos seus integrantes um modo de agir que 
esteja de acordo com essas normas. 

C) Impõem-se ao homem com força normativa e prescritiva, quase que ditando como e quando suas ações 
devem ser conduzidas. 

D) Para se definir o sentido do agir humano, individual ou coletivo. 
E) Contribuir, com base em sua própria especificidade, para a construção de uma humanidade 

renovada. 
 

QUESTÃO  37 
 

Os colégios Jesuíticos exerceram forte influência sobre a sociedade e elite brasileira, durante o período 
colonial no Brasil. Eram poucos para demanda, mas suficientes para que se estabelecesse uma relação de 
respeito entre os donos das terras e os donos das almas. Quando foram expulsos do Brasil, em 1759, eles 
tinham mais de cem estabelecimentos de ensino, sendo estes considerados respectivamente: 
 

A) Os Colégios, as residências, as missões, os seminários e as escolas de ler e escrever. 
B) Os Colégios, as residências, as missões, os seminários e a Casa de Plácido. 
C) Os Colégios, as residências, as missões, os seminários e o Ratio Studiorum.  
D) Os Colégios, as residências, as missões, os seminários e a doutrina Cristã. 
E) Os Colégios, as residências, as missões, os seminários e as escolas secundárias.  
 

QUESTÃO  38 
 

Leia atentamente as seguintes afirmações de Gadotti: 
 

I - É aquele que atua politicamente dentro e fora da escola.  
II - É aquele que tem motivação pela qualidade, pela relevância social e teórica do que é ensinado.  
III - É tarefa de partido, isto é, não educa para a mudança aquele que ignora o momento em que vive. 
IV - É aquele discute a gestão da escola, o currículo, enfim, o projeto político-pedagógico da escola. 
 

Considerando estas afirmações assinale alternativa CORRETA sobre estudante politizado: 
 

A) As afirmações I e III não fazem parte do papel educacional da escola. 
B) As afirmações II e IV não se referem ao estudante politizado, mas ao papel do gestor educacional. 
C) As afirmações I e III não se referem ao estudante politizado, mas ao professor.  
D) As afirmações I, II e IV se referem ao estudante politizado. 
E) As afirmações I, III e IV não se referem ao estudante politizado. 
 
QUESTÃO  39 
 

O planejamento das atividades docentes se constitui como uma necessidade constante nas instituições 
escolares, pois a atitude de planejar ganha importância neste contexto, pelo fato da escola apresentar, em 
sua realidade, pluralidade e diversidade sociocultural. Por isso, o planejamento apresenta várias etapas, tais 
como: Planejamento Educacional; Planejamento Escolar; Planejamento Curricular; Planejamento Didático 
que envolve o plano de curso, plano de ensino e o plano de aula. Assim, é CORRETO afirmar que o 
Planejamento Educacional é: 
 

A) O processo de tomada de decisão no aspecto pedagógico e administrativo que deve ser executado pela 

equipe institucional. 

B) Feito em nível nacional, estadual e municipal e consiste num processo de análise e reflexão das 

várias situações-problemas do sistema educacional. 

C) O planejamento das atividades da instituição escolar. 
D) O controle sobre a improvisação de cada professor no decorrer do processo educativo.  
E) A sondagem e diagnóstico do contexto escolar. 
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QUESTÃO  40 
 

Quando se menciona sobre a diferença latente entre avaliação somativa e formativa é CORRETO afirmar 
que: 
A) A avaliação somativa facilita a conquista do espaço pedagógico na escola, enquanto que a avaliação 

formativa facilita aquisição de conhecimentos dos componentes de ensino da base curricular. 
B) A avaliação somativa transcorre no tempo escolar e se observa mudanças na conduta do aluno, 

enquanto a avaliação formativa há continuidade processual no decorrer da avaliação em sala de aula 
com a utilização de instrumentos simples sem muita contextualização. 

C) A avaliação somativa envolve a rotina crítica de sala de aula, enquanto a avaliação formativa é mais 
pragmática utilizando exclusivamente o senso comum dos alunos. 

D) A avaliação somativa envolve todos os atores sociais da escola na construção do conhecimento 
epistemológico, enquanto a avaliação formativa utiliza de debates e o processo de participação da 
comunidade escolar na busca de informações para o fortalecimento do controle social. 

E) A avaliação somativa é utilizada pra fazer algum tipo de julgamento, em que é centrada no 
professor no processo de avaliação, enquanto que a avaliação formativa fornece informações 
durante o decurso do processo de ensino, assim é um processo frequente, contínuo e dinâmico. 

 

 




