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LEIA COM ATENQAO AS INSTRUQOES ABAIXO

INSTRUgOES GERAIS

I. Nesta prova, voce encontrara 09 (nove) paginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questoes 
correspondentes as seguintes disciplinas: Lingua Portuguesa (05 questoes) e Conhecimentos Pedagogicos (10 
questoes), Atualidades (05 questoes), Nogoes de Direito Administrative (05 questoes), Lei Organica do Distrito Federal 
(05 questoes) e Conhecimentos Especfficos (20 questoes).

II. Verifique se seu nome e numero de inscrigao estao corretos no cartao de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartao de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressao, a paginagao e a numeragao das questoes estao corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
V. Voce dispoe de 3h30min (tres horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para 

marcar o cartao de respostas.
VI. O candidato so podera retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora apos seu infcio.
VII. O candidato somente levara o Caderno de Questoes depois de transcorridas 2h35min do infcio da prova
VIII. Marque o cartao de respostas cobrindo fortemente o espago correspondente a letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no proprio cartao de respostas.
IX. Aleitora optica nao registrara as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcagao de mais de uma alternativa.
X. O cartao de respostas nao pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados as respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartao de respostas e este caderno. As observagoes ou marcagoes registradas 

no caderno nao serao levadas em consideragao.
XII. E terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO



PORTUGUES

1) O fenomeno da erase e marcado em portugues pelo acento grave. Assinale abaixo a alternativa que apresenta erro 
quanto ao uso do acento indicativo de erase.
a) Ao chegar a margem, o encanto se perde.
b) Foi com a irma a casa.
c) Deu a ela todo seu amor.
d) Chegaram a casa da praia ao cair da noite.

2) Leia as sentengas abaixo:
I. O menino, feliz chutou a bola.
II. O menino, feliz, chutou a bola.
III. O menino feliz, chutou a bola.
As afirmativas que apresentam erro quanto a pontuagao sao:
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, II e III.

3) Leia as sentengas abaixo:
I. Obedega os seus avos, menino!
II. Amelia, aspire ao po direito!
III. Estudo implica em concentragao.
As afirmativas que apresentam erro quanto a regencia verbal sao:
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, II e III.

4) Em portugues, existem certas regras que definem a acentuagao das palavras. Assinale abaixo a alternativa que 
apresenta correta acentuagao.
a) Pudico.
b) Bimano.
c) Ambrosia.
d) Tulipa.

5) Quanto a colocagao pronominal, assinale abaixo a alternativa que apresenta erro de acordo com a norma culta da 
lingua portuguesa.
a) Darei-te urn beijo.
b) Der-te-ei urn beijo.
c) Dar-te eu irei urn beijo.
d) Eu te darei urn beijo.

______________________________________CONHECIMENTOS PEDAGQGICOS______________________________________

6) Considerando o que disserta a Lei N° 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que dispoe sobre o Sistema de Ensino e a
Gestao Democratica do Sistema de Ensino Publico do Distrito Federal, julgue os itens a seguir:
I. A Rede Publica de Ensino do Distrito Federal observara, dentre outros, os seguintes principios: participagao da comunidade 

escolar na definigao e na implementagao de decisoes pedagogicas, administrativas e financeiras; respeito a pluralidade, 
ao carater laico da escola publica e aos direitos humanos; autonomia das unidades escolares, nos aspectos pedagogicos, 
administrativos e de gestao financeira; transparencia da gestao; democratizagao das relagoes pedagogicas e de trabalho.

II. A Gestao Democratica sera efetivada por intermedio dos seguintes mecanismos de participagao: a diregao da unidade 
escolar e os orgaos colegiados, dentre os quais destacam-se a Conferencia Distrital de Educagao, o Forum Distrital de 
Educagao; o Conselho de Educagao do Distrito Federal; a Assembleia Geral Escolar; o Conselho Escolar; o Conselho de 
Classe e o gremio estudantil.

III. A Conferencia Distrital de Educagao constitui-se em espago de debate, mobilizagao e formulagao das politicas de 
educagao. E orgao consultivo-normativo de deliberagao coletiva e de assessoramento superior a Secretaria de Estado 
da Educagao do Distrito Federal, com a atribuigao de definir normas e diretrizes, bem como de orientar, fiscalizar e 
acompanharo ensino das redes publica e privada do Sistema de Ensino do Distrito Federal.

IV. O Conselho de Classe e orgao de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da 
comunidade escolar, regulamentado pela Secretaria de Estado da Educagao do Distrito Federal, enquanto o Conselho 
Escolar e orgao colegiado integrante da gestao democratica e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educagao, 
de ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantas forem as turmas existentes na escola.

i  correto o que se afirma nas sentengas:
a) I, II, III, apenas.
b) II, III, IV, apenas.
c) I, II, apenas.
d) I, II, III, IV, V.
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7) De acordo com a Base Teoriea e Metodologica do Projeto Politico Pedagogico (PPP) Prof. Carlos Mota, da Secretaria 
de Estado da Educagao do Distrito Federal (SEDF), julgue os itens a seguir:
I. O PPP Prof. Carlos Mota e uma ferramenta de planejamento, orientagao e construgao de diretrizes para a rede publica 

de ensino do Distrito Federal e, como tal, requer que as politicas e agoes propostas sejam referencia para o trabalho 
desenvolvido para todas as instancias. O PPP da SEDF, porestarconsolidado, dispensa reestruturagao e substitui o PPP 
das unidades escolares.

II. No PPP Prof. Carlos Mota sao elencadas politicas publicas a partir do envolvimento governamental em dois grandes 
blocos: Politicas Publicas Intersetoriais (quando envolvem outras instancias do govemo, dos movimentos sociais e da 
sociedade civil) e Politicas Publicas Intrassetoriais (quando exigem o envolvimento dos diversos setores da SEDF).

III. Dentre as Politicas Publicas Intrassetoriais elencadas no PPP Prof. Carlos Mota estao: Politica de Educagao de Jovens e 
Adultos, implementagao do Programa DF Alfabetizado, retomada da Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de 
Alfabetizagao e Educagao de Jovens e Adultos do DF e ampliagao da oferta de EJAna rede publica; Politica de ampliagao 
das escolas que ofertam Jornada em tempo integral e Politica de enfrentamento ao uso de drogas.

IV. A Politica de enfrentamento a retengao, ao abandono e a evasao, o Programa de corregao da distorgao idade/serie para 
o ensino fundamental e medio, a Politica de ampliagao do ensino medio integrado e regular noturno, a Elaboragao de 
orientagoes pedagogicas para educagao basica e a Reelaboragao do curriculo da educagao basica sao exemplos de 
Politicas Intersetoriais presentes no PPP Prof. Carlos Mota.

i  correto o que se afirma nas sentengas:
a) I e II, apenas.
b) II, III, IV, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) II, apenas.

8) De acordo com a teorizagao da Pedagogia historico-critica e historico-cultural, julgue os itens a seguir:
I. A Teoria Historico-Cultural, que tern em Vigotski seu precursor, tern como elementos a genese social da formagao das 

fungoes psicologicas superiores, a relagao entre aprendizagem e desenvolvimento, o conceito de zona de desenvolvimento 
proximal e o papel da intervengao pedagogica. Ja a Pedagogia Historico-Critica tern como elementos a natureza da 
educagao, seu objeto e sua especificidade, a fungao social da escola, o metodo dialetico e o papel do professor.

II. ATeoria Historico-Cultural empenha-se em colocara educagao a servigo da transformagao das relagoes sociais, ao passo 
que a Pedagogia Historico-Critica explica o aprendizado humano a partir de sua natureza social.

III. ATeoria Historico-Cultural de Vigotski pressupoe uma natureza social da aprendizagem, ou seja, e por meio das interagoes 
sociais que o individuo desenvolve suas fungoes psicologicas superiores. Nao ha primazia do principio social sobre o 
principio natural-biologico, quanto ao desenvolvimento psiquico do homem, uma vez que Vigotski da igual valoragao a 
influencia da parte biologica ao aspecto social no desenvolvimento das fungoes psicologicas.

IV. Na perspectiva da Pedagogia Historico-Critica, o papel do professor consolida-se na garantia da apropriagao dos 
conteudos pelos alunos, com vistas ao atendimentos dos interesses das camadas populares e a democratizagao da 
sociedade brasileira. Este papel sera tanto mais eficaz quanto mais o professor for capaz de compreender os vinculos da 
sua pratica social global.

i  correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) III e IV, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e IV, apenas.

9) O Curriculo em Movimento da Educagao Basica do Distrito Federal (2013) intenta enfrentar as fragilidades apresentadas 
pelas escolas publicas. Procura, especialmente, romper com as barreiras sociais, politicas, econdmicas e culturais 
que segregam unidades escolares e distorcem as possibilidades de aprendizagem dos estudantes. O Curriculo, 
como construgao social, possibilita o acesso do estudante aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com 
vivencias diversificadas e a construgao/reconstrugao de saberes especificos de cada ciclo/ etapa/modalidade da 
educagao basica. Sobre essa tematica, indique a alternativa incorreta:
a) Para Santome (1998), as propostas curriculares integradas devem favorecer a descoberta de condicionantes sociais, 

culturais, economicos e politicos dos conhecimentos existentes na sociedade, possiveis a partir da conversao das salas 
de aula em espagos de construgao e aperfeigoamento de conteudos culturais, habilidades, procedimentos e valores, num 
processo de reflexao.

b) O conceito de Educagao do Campo e antigo, tern mais de vinte anos e surgiu como mobilizagao organizada a favor da 
situagao do meio rural: situagao de conforto, de inclusao das pessoas do campo; situagao de igualdades economicas, 
sociais, que tambem sao igualdades educacionais. Foi a partir de 1978, na Primeira Conferencia Nacional por uma 
Educagao Basica do Campo, realizada em Belo Horizonte (MG), que esse movimento incorporou o conceito de Educagao 
do Campo.

c) O curriculo integrado pode ser visto como urn instrumento de superagao das relagoes de poder autoritarias e do controle 
social e escolar, contribuindo para a emancipagao dos estudantes atraves do conhecimento, assegurando a eles, tambem, 
o exercicio do poder que, na perspectiva apontada por Foucault (2000, p. 10) “e uma pratica social e, como tal, constituida 
historicamente”.

d) Na busca pela superagao da organizagao do curriculo como colegao, o desafio da Secretaria de Educagao do Distrito 
Federal e sistematizar e implementar uma proposta de Curriculo integrado, em que os conteudos mantenham uma relagao 
aberta entre si, podendo haver diferentes graus de integragao (BERNSTEIN, 1977).
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10) De acordo com perspectivas de Integragao dos Conteudos e com base em seus conhecimentos sobre a tematica,
julgue os itens a seguir:
I. O Currfculo de Educagao Basica da Secretaria de Estado da Educagao do Distrito Federal (SEDF) propoe a superagao 

de uma organizagao de conteudos prescritiva, linear e hierarquizada, denominada por Bernstein (1977) como currfculo 
colegao.

II. Na busca pela superagao do currfculo colegao, o desafio e sistematizare implementar uma proposta de Currfculo Integrado 
em que os conteudos mantem uma relagao aberta entre si, podendo haver diferentes graus de integragao, conforme 
argumenta Bernstein (1977).

III. A finalidade de uma proposta curricular integrada encerra-se em si mesma, e justifica-se a medida que atende aos 
propositos educacionais em uma sociedade democratica. Para Santome (1998), as propostas curriculares integradas 
devem favorecer a descoberta de condicionantes sociais. A compreensao crftica e reflexiva da realidade nao e o objetivo 
primordial, por isso, Santome (1998) ressalta que essa integragao deve acontecer focando apenas os conteudos culturais.

IV. O currfculo integrado, apesar de ser instrumento de superagao das relagoes de poder autoritarias e do controle social 
e escolar, pouco contribui para a emancipagao dos estudantes. Para a efetivagao deste currfculo na perspectiva da 
integragao, alguns princfpios sao nucleares, como unicidade teoria-pratica e flexibilizagao, sendo que a interdisciplinaridade 
e a contextualizagao deixam de ser relevantes.

i  correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) II e IV, apenas.

11) Sobre os princfpios epistemologicos orientadores constantes no Currfculo de Educagao Basica da Secretaria de
Estado da Educagao do Distrito Federal (SEDF), julgue os itens a seguir:
I. Para garantir a unicidade da teoria-pratica no currfculo e sua efetividade na sala de aula, deve-se privilegiar estrategias 

de integragao que promovam reflexao crftica, sfntese, analise e aplicagao de conceitos voltados para a construgao do 
conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocfnio, a problematizagao, ao questionamento. O ensino que 
articula teoria e pratica requerde professores e estudantes a tomada de consciencia, a revisao de concepgoes, a definigao 
de objetivos, a reflexao sobre as agoes desenvolvidas, o estudo da realidade para a qual se pensam as atividades.

II. Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive, necessario se faz que os professores dialoguem. Nas escolas publicas 
do Distrito Federal, o dialogo necessario para que concepgoes e praticas interdisciplinares sejam assumidas devem ocorrer 
em coordenagoes pedagogicas, espagos-tempos privilegiados de formagao continuada, de planejamento, discussao do 
currfculo e organizagao do trabalho pedagogico que contemple a interdisciplinaridade como princfpio.

III. Em relagao a selegao e organizagao dos conteudos, o currfculo define uma base comum, sendo vedado que as escolas, 
considerando seus projetos polftico-pedagogicos e as especificidades locais e regionais, completem o trabalho com outros 
conhecimentos igualmente relevantes para a formagao intelectual dos estudantes.

i  correto o que se afirma nas sentengas:
a) I, II, apenas.
b) II, III, apenas.
c) I, III, apenas.
d) todas as sentengas estao corretas.

12) No que tange a educagao especial, modalidade de educagao escolar conforme especificado na Lei de Diretrizes e
Bases da Educagao Nacional e no Decreto 3298, de 20 de dezembro de 1999, artigo 24, paragrafo 1°, julgue os itens a
seguir:
I. Educandos que apresentam necessidades educacionais especiais sao os que demonstram dificuldades de aprendizagem 

ou limitagoes no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamentos de atividades curriculares. Tais 
dificuldades podem ser aquelas nao vinculadas a uma causa organica especffica ou relacionadas a condigoes, disfungoes, 
limitagoes ou deficiencias, exclufdas as dificuldades de comunicagao, bem como as altas habilidades e a superdotagao.

II. O movimento de integragao escolar representa urn avango em relagao a inclusao, uma vez que pressupoe o ajustamento 
da pessoa com deficiencia para sua participagao no processo educativo desenvolvido nas escolas comuns.

III. A inclusao postula uma reestruturagao do sistema educacional, ou seja, uma mudanga estrutural no ensino regular, cujo 
objetivo e fazer com que a escola se torne inclusiva, urn espago democratico e competente para trabalhar com todos os 
educandos, sem distingoes, baseando-se no princfpio da diversidade, da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

IV. O conceito de escola inclusiva implica nova postura da escola comum, e propoe no projeto pedagogico agoes que 
favoregam a interagao social e sua opgao por praticas heterogeneas. Inclusao nao significa simplesmente matricular todos 
os educandos com necessidades educacionais especiais na classe comum, e sim dar ao professor e a escola o suporte 
necessario a sua agao pedagogica.

i  correto o que se afirma nas sentengas:
a) todas as sentengas sao verdadeiras.
b) I, II, III, apenas.
c) II, III, IV, apenas.
d) III, IV, apenas.
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13) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao -  Lei n° 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educagao nacional, julgue os itens a seguir:
I. A educagao basica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formagao comum para o exercicio da 

cidadania. A educagao basica podera organizar-se em series anuais, periodos semestrais, ciclos, alternancia regular de 
periodos de estudos, grupos nao-seriados, com base na idade, na competencia e em outros criterios, ou por forma diversa 
de organizagao, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.

II. A escola podera reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferencias entre estabelecimentos situados no 
Pais e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais.

III. Ocalendarioescolardevera adequar-seas peculiaridades locais, inclusiveclimaticaseeconomicas, a criteriodo respectivo 
sistema de ensino, mesmo que com isso seja reduzido o numero de horas letivas previsto nesta Lei.

IV. A educagao basica, nos niveis fundamental e medio, sera organizada de acordo com regras comuns, e no que tange 
a classificagao em qualquer serie ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promogao 
(para alunos que cursaram, com aproveitamento, a serie ou fase anterior, na propria escola) ou por transferencia (para 
candidatos procedentes de outras escolas), sendo vedada a classificagao independentemente de escolarizagao anterior, 
nao podendo a escola avaliar o grau de desenvolvimento e experiencia do candidato.

i  correto o que e afirma em:
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II, apenas.
c) II, III, IV, apenas.
d) I, III, apenas.

14) Considerando a Resolugao N° 4, de 2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educagao 
Basica e considerando as dimensoes do processo didatico na educagao basica no que tange ao ensinar, aprender e 
avaliar, julgue os itens a seguir:
I. Na Educagao Basica, e necessario considerar as dimensoes do educar e do cuidar, em sua inseparabilidade, buscando 

recuperar, para a fungao social desse nivel da educagao, a sua centralidade, que e o educando.
II. A Resolugao N°. 04/2010 preve eixos tematicos sao uma forma de organizaro trabalho pedagogico, limitando a dispersao 

do conhecimento, fornecendo o cenario no qual se constroem objetos de estudo, propiciando a concretizagao da proposta 
pedagogica centrada na visao interdisciplinar, superando o isolamento das pessoas e a compartimentalizagao de 
conteudos rigidos.

III. A Resolugao N°. 04/2010 aboliu a adogao de rede de aprendizagem como ferramenta didatico-pedagogica, visto que esta 
opgao desconsidra o planejamento sistematico integrado estabelecido entre sistemas educativos ou conjunto de unidades 
escolares.

IV. De acordo com a Resolugao N°. 04/2010, o Ensino Religioso nao integra a base nacional comum.
V. O paradigma avaliativo recomendado pela Resolugao 04/2010 e baseado em concepgao positivista. Aavaliagao, nesse 

contexto, tem como premissa que o aluno so poderia ser promovido para a proxima serie apos o alcance dos objetivos 
educacionais, ou seja, dos criterios minimos estabelecidos previamente.

Sao verdadeiros os itens:
a) I, II, III, apenas.
b) II, IV, V, apenas.
c) I, II, apenas.
d) I, III, V, apenas.

15) No que concerne aos aspectos pedagogicos e sociais da pratica educativa, Saviani (1985, 1997, 2005, 2006, 2007) e 
Libaneo (1983,1990,1994, 2006) propoem uma reflexao sobre tendencias pedagogicas. De acordo com a bibliografia 
referente a tematica, julgue os itens a seguir:
I. A tendencia tradicional foi a primeira a ser institufda no Brasil. Nesta, o professor e a figura central e o aluno e urn 

receptor passivo dos conhecimentos considerados como verdades absolutas. Ha repetigao de exercicios com exigencia 
de memorizagao.

II. A Tendencia Renovadora Nao-Diretiva e caracterizada por centralizar-se no aluno, de modo a valorizar as tentativas 
experimentais, a pesquisa, a descoberta e o estudo do meio, tendo no professor a figura de urn facilitador. Ja na tendencia 
Renovadora Progressiva, que tem em Anisio Teixeira o grande pioneiro, por meio da Escola Nova no Brasil, o metodo e 
centrado no aluno e a escola tem o papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicologica do que 
com a social ou pedagogica.

III. A tendencia Tecnicista (ou behaviorista) tem em Skinner o expoente principal. Neste metodo de ensino, o aluno e visto 
como depositario passivo dos conhecimentos, que devem ser acumulados atraves de associagoes. O professor e quern 
deposita os conhecimentos, pois ele e urn especialista na aplicagao de manuais, sendo sua pratica controlada. Tal 
tendencia articula-se diretamente com o sistema produtivo, com o objetivo de aperfeigoar a ordem social vigente, que e o 
capitalismo, formando mao de obra especializada para o mercado de trabalho.

IV. No que tange as Tendencias Progressistas, tem-se que partem de uma analise critica das realidades sociais, sustentam 
implicitamente as finalidades sociopoliticas da educagao e sao condizentes com as ideias implantadas pelo capitalismo. 
O desenvolvimento e popularizagao da analise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento da tendencia 
progressista, que se ramifica em tres correntes: libertadora, libertaria, historico-critica.

i  correto o que se afirma em:
a) todas afirmativas sao corretas.
b) II, III, apenas.
c) I, III, apenas.
d) I, III, IV, apenas.
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ATUALIDADES

16) Foi noticiado no site ‘noticias.terra.com.br’ de 07.10.13: “Pronatec completa dois anos e tera investimento de R$ 
14 bilhdes. Os cursos sao gratuitos e os alunos recebem livros, uniforme e material para as aulas praticas, alem de 
auxilio para alimentagao e transporte.” Sobre o tema, leia as sentengas e assinale a alternativa correta:
I. 0  Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, com o objetivo 

de ampliar a oferta de cursos de educagao profissional e tecnologica.
II. Entre os objetivos do Pronatec esta aumentar as oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio de cursos de

formagao inicial e continuada, ou qualificagao profissional e expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de
educagao profissional tecnica de nivel medio e de cursos de formagao inicial e continuada, ou qualificagao profissional 
presencial e a distancia.

a) Aafirmativa I esta correta e a afirmativa II esta incorreta.
b) Aafirmativa I esta incorreta e a afirmativa II esta correta.
c) Todas as afirmativas estao corretas.
d) Todas as afirmativas estao incorretas.

17) E noticia no portal ‘a1.alobo.com’. de 24.06.13: “Um ano apos a Rio+20, o Rio de Janeiro ganhou nesta segunda- 
feira (24.06.13) o Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentavel, que vai ser responsavel por criar projetos 
voltados a estabelecer uma “economia verde” no mundo, ou seja, como desenvolver a economia, auxiliando tambem 
as questoes ambiental e social.” Baseado no assunto, leia as sentengas e assinale a alternativa correta:
I. AConferencia das Nagoes Unidas sobre Desenvolvimento Sustentavel, a Rio+20, realizada este ano teve como objetivo a 

renovagao do compromisso politico com o desenvolvimento sustentavel. Abordou dois temas principals: a economia verde 
no contexto do desenvolvimento sustentavel, e a erradicagao da pobreza e a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentavel.

II. A “economia verde” constitui um instrumento para a aplicagao de politicas e programas com vistas a fortalecer a 
implementagao dos compromissos de desenvolvimento sustentavel em todos os paises da ONU. Para o Brasil a economia 
verde deve ter foco no contexto do desenvolvimento sustentavel e erradicagao da pobreza, por acreditar que temas como 
economia e meio ambiente estao separados das preocupagoes de cunho social.

a) Aafirmativa I esta correta e a afirmativa II esta incorreta.
b) Aafirmativa I esta incorreta e a afirmativa II esta correta.
c) Todas as afirmativas estao corretas.
d) Todas as afirmativas estao incorretas.

18) Esta no site da Folha ‘wwwl .folha.uol.com.br’. de 09.10.13: “ O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Joaquim 
Barbosa, disse nesta quarta-feira (9.10) que vai consultar os colegas sobre os proximos passos do julgamento do 
mensalao.” Sobre o tema, leia as sentengas e assinale a alternativa incorreta:
a) O empresario Marcos Valerio Fernandes de Souza, dono de agencias de publicidade que tinham contratos com o govemo 

federal, foi condenado porusarsuas empresas para desviar recursos dos cofres publicos para os politicos indicados pelos 
petistas.

b) O STF concluiu que o Banco Rural tentou bloquear o esquema do mensalao, impedindo que emprestimos fraudulentos 
originassem a transferencia de parte dos recursos adquiridos, para o exterior.

c) Segundo o entendimento do Supremo, o esquema foi organizado por um nucleo politico chefiado pelo entao ministro da 
Casa Civil, Jose Dirceu.

d) O Supremo Tribunal Federal concluiu que o mensalao foi um esquema ilegal de financiamento politico organizado pelo PT 
(Partido dos Trabalhadores) para corromper parlamentares e garantir apoio.

19) Consta no site da Revista Exame ‘exame.abril.com.br’. de 08.10.13: “Nove empresas, do total de 11 que se habilitaram 
para o leilao do Campo de Libra, na area do pre-sal, na Bacia de Santos, fizeram o pagamento de garantias para a 
operagao.” Sobre o tema, leia as sentengas e assinale a alternativa correta:
I. No leilao, sera identificada a proposta mais vantajosa segundo o criterio da oferta de maior excedente em oleo para a Uniao, 

respeitado o percentual minimo definido. Em caso de empate no volume de excedente em oleo para a Uniao, nao havera 
concessao de novo prazo e os licitantes serao convidados a retirar suas propostas apresentadas. Cancelando o leilao.

II. A nova lei recem-aprovada, destina 75% dos royalties do petroleo e 50% do Fundo Social do Pre-Sal para a educagao. O
marco regulatorio substitui o atual modelo de concessao pelo mecanismo de partilha da produgao.

a) Aafirmativa I esta correta e a afirmativa II esta incorreta.
b) Aafirmativa I esta incorreta e a afirmativa II esta correta.
c) Todas as afirmativas estao corretas.
d) Todas as afirmativas estao incorretas.

20) Foi divulgado no site ‘educagao.uol.com.br’. de 28.05.13: “O relatorio do PNE (Plano Nacional de Educagao) 2011
2020 foi aprovado nesta terga-feira (28.05) na CAE (Comissao de Assuntos Economicos) do Senado.” Sobre o PNE e 
os programas, agoes e iniciativas que norteiam o Ministerio da Educagao, leia as sentengas e assinale a alternativa 
incorreta:
a) O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e um programa do Ministerio da Educagao destinado a financiar prioritariamente 

estudantes de cursos de graduagao.
b) O INEP -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep) tern como missao institucional 

subsidiar o processo decisorio das politicas educacionais. Para isso, produz e dissemina informagoes de avaliagao, 
estatisticas, bem como estudos e trabalhos relevantes para a comunidade educacional.

c) O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao (FNDE), autarquia federal, e responsavel pela execugao de politicas 
educacionais do Ministerio da Educagao (MEC). Alem de inovar o modelo de compras govemamentais, o FNDE tern 
como missao prestar assistencia tecnica e financeira e executar agoes que contribuam para uma educagao de qualidade 
a todos.

d) Sao algumas diretrizes do PNE -  2011/2020: - erradicagao do analfabetismo; universalizagao do atendimento escolar; 
superagao das desigualdades educacionais; melhoria da qualidade do ensino; formagao para o trabalho; promogao da 
sustentabilidade socio-ambiental; estabelecimento de meta de aplicagao de recursos publicos em educagao de forma 
independente e nao relacionada ao Produto Interno Bruto (PIB).
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21) A posse do futuro servidor do Distrito Federal deve ocorrer no prazo de trinta dias, contados da publicagao do ato de 
nomeagao. Entretanto, esse prazo pode ser prorrogado para ter inicio apos o termino das seguintes licengas, EXCETO:
a) Licenga-medica.
b) Licenga para o servigo militar.
c) Licenga-patemidade.
d) Licenga por motivo de doenga em pessoa da familia.

22) A edigao, pela Administragao Publica, de ato visando condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e
direitos individuals em beneficio da coletividade, exemplifica a pratica do poder____________ . Assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna.
a) Sancionador.
b) De policia.
c) Regulamentar.
d) Hierarquico.

23) Segundo a Constituigao da Republica, as areas de atuagao de uma fundagao serao definidas atraves____________ .
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Do seu estatuto social.
b) De decreto do Poder Executivo.
c) De lei complementar.
d) Do seu regimento interno.

24) Visando a execugao de determinado decreto, o Ministro de Estado, no ambito das suas competencias, podera editar 
o seguinte ato:
a) Circular.
b) Portaria.
c) Resolugao.
d) Instrugao.

25) Analise as seguintes afirmagoes, referentes aos servidores publicos:
I. O servidor publico estavel somente perdera o cargo em virtude de sentenga judicial transitada em julgado ou mediante 

processo administrativo em que Ihe seja assegurada ampla defesa.
II. Os servidores publicos civis da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, da administragao direta, 

autarquica e das fundagoes publicas que, na data da promulgagao da Constituigao da Republica, estavam em exercicio, 
ha pelo menos cinco anos continuados ou nao, e que nao tenham sido admitidos atraves de concurso publico, sao 
considerados estaveis no servigo publico.

III. As fungoes de confianga, exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissao, 
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condigoes e percentuais minimos previstos em lei, destinam-se 
apenas as atribuigoes de diregao e chefia.

Esta correto o que se afirma em:
a) II, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I, II e III.

____________________________________LEI ORGANICA DO DISTRITO FEDERAL____________________________________

26) Inclique a alternativa que NAO representa objetivo prioritario do Distrito Federal, previsto na sua Lei Organica:
a) Preservar os interesses gerais e coletivos.
b) Promover o bem de todos.
c) A saude publica e o saneamento basico.
d) Garantir a prestagao de assistencia juridica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de recursos

27) Acriagao de Regioes Administrativas_________________ . Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) e vedada no Distrito Federal.
b) depende de ato regulamentar do Govemador do Distrito Federal.
c) independe de lei, desde que nao haja previsao de aumento de despesas.
d) depende de lei, aprovada pela maioria absoluta dos membros da Camara Legislativa.

28) A Lei Organica do Distrito Federal preve, expressamente, que sao assegurados aos servidores das empresas publicas
e sociedades de economia mista do Distrito Federal_____________________________________ . Assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna.
a) Atendimento em creche e pre-escola a seus dependentes de ate sete anos incompletos, preferencialmente em dependencia 

do proprio orgao ao qual sao vinculados ou, na impossibilidade, em local que pela proximidade permita a amamentagao 
durante o horario de trabalho, nos doze primeiros meses de vida da crianga.

b) Percebimento de adicional de urn por cento por ano de servigo publico efetivo, nos termos da lei.
c) Participagao na elaboragao e alteragao dos pianos de carreira.
d) Contagem, para todos os efeitos legais, do periodo em que o servidor estiver de licenga concedida por junta medica oficial.

29) Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a Uniao, legislar sobre:
a) Protegao a infancia e a juventude.
b) Transito e transporte.
c) Seguridade social.
d) Sistemas de consorcios e sorteios.
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30) Analise as seguintes afirmagoes, referentes a disciplina da Administragao Publica, na Lei Organica do Distrito Federal:
I. Ressalvada a legislagao distrital aplicavel, ao servidor publico do Distrito Federal e proibido substituir, sob qualquer 

pretexto, trabalhadores de empresas privadas em greve.
II. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislative poderao ser identicos aos pagos pelo Poder Executivo.
III. E vedada a exigencia do exame psicotecnico para ingresso no servigo publico, mas e assegurado ao servidor o 

acompanhamento psicologico para progressao funcional.
Esta correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, II e III.

______________________________________ CONHECIMENTOS ESPECIFICOS_______________________________________

31) O pintor considerado importante por retratar o ‘caipira paulista’ e:
a) Helio Oiticica.
b) Ivan Serpa.
c) Almeida Junior.
d) Candido Portinari.

32) O pintor que se preocupou em registrar o povo brasileiro, apesar de buscar contato com a arte moderna europeia, foi:
a) Candido Portinari.
b) LasarSegall.
c) Vicente do Rego.
d) Di Cavalcanti.

33) Considerando os recursos, tecnicas ou instrumentos disponiveis em cada epoca, Lucia Santaella estabeleceu no 
processo evolutivo de produgao de imagem, tres paradigmas denominados:
a) Pre-fotografico, fotografico e pos-fotografico.
b) Imagetico, fotografico e virtual.
c) Pre-imagetico, imagetico e virtual.
d) Infografico, fotografico e digital.

34) Segundo Pillar, sobre a presenga da imagem eletronica no ensino de Arte, podemos afirmar que:
a) A fotografia, o cinema, o video e as imagens produzidas por computador nao interferem no imaginario do artista que cria 

realidades a partir de aparelhos.
b) Situagoes interativas que o video game e a internet exploram e que a arte contemporanea traz para o mundo sensivel, 

exigem capacidades perceptivas e intelectuais diferenciadas das de outros tempos.
c) Os elementos da arte nao sao explorados nas imagens que nos chegam pela televisao, redes de comunicagao, jornal e 

midias.
d) A homogeneizagao dos meios de produgao de imagens e uma tendencia da arte contemporanea.

35) A alfabetizagao visual busca desenvolver competencias para a leitura e emissao de textos visuais. Nessa perspectiva, 
podemos afirmar que os objetivos formativos visam desenvolver:
I. Habilidades de ver-observar.
II. Habilidades de leitura para decodificar as imagens ou mensagens visuais.
III. Habilidades de escritura-produgao de imagens ou mensagens visuais.
IV. Habilidades de emitir mensagens escritas sobre o cotidiano.
Estao corretas as afirmativas:
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.

36) Segundo Read, quanto aos tipos de conteudo de uma obra de Arte, podemos afirmar que:
I. Cada tipo de Arte e a expressao legitima de um tipo de personalidade.
II. O ecletismo nao pode e nem deve representar as manifestagoes criativas humanas.
III. AArte modema rompeu as fronteiras e limitagoes artificiais referentes a uma visao estreita da personalidade humana.
IV. Nao existe um tipo de Arte a que todos os tipos de homens deveriam se ajustar.
Estao corretas as afirmativas:
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
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37) Segundo Read, ao considerar o uso da cor na obra de Arte, podemos afirmar que:
I. O olho humano e o sistema nervoso com que ele se comunica, funcionam da mesma maneira em todos os individuos.
II. A cor possui certas propriedades que podem ser usadas para sugerir espago.
III. A partir da escala do espectro podemos produzir harmonia ou desarmonia de cores.
IV. Na experiencia estetica, penetramos intuitivamente na natureza da cor e passamos a identificar essas qualidades com 

nossas emogoes.
Estao corretas as afirmativas:
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.

38) Segundo Ferraz e Fusari, a atividade imaginativa pode ser considerada;
a) Uma atividade criadora por excelencia, pois resulta da reformulagao de experiencias vivenciadas e da combinagao de 

elementos do mundo real.
b) Uma atividade que nao tem relagao com a realidade, sendo resultado de novas elaboragoes.
c) Resultado de uma relagao direta entre o cotidiano e os objetos que as pessoas utilizam diariamente.
d) Resultado de estimulagao por parte do professor, buscando levar os alunos sempre alem da fase do desenvolvimento em 

que se encontram.

39) Aarte pos-moderna e definida por alguns pesquisadores como uma arte que surgiu, e prevalece, devido ao capitalismo 
contemporaneo, que se estabeleceu apos a queda do Muro de Berlim, embora muitos criticos e artistas evitem usar 
esse termo. Sobre as manifestagoes artisticas desse periodo, podemos afirmar que:
a) Enfatizam elementos da cultura regional, porem nao da cultura popular.
b) Podem ser observadas somente em obras como quadras, esculturas e no design de interiores.
c) Sao posicionadas politica e ideologicamente como urn reflexo da sociedade.
d) Podem ser observadas somente em instalagoes onde o publico deve observar atentamente, para entender bem as obras.

40) Varios autores consideram que os desenhos infantis sao resultantes da compreensao que as criangas tem do mundo 
e a demonstragao de seu desenvolvimento intelectual. Segundo Luquet, na fase do realismo visual, os desenhos 
mostram:
a) Linhas circulares quebradas ou continuas.
b) Preocupagoes de ordem espacial, proporgoes e medidas.
c) Figuras humanas representadas por circulos ou tragos.
d) Tudo o que esta presente no objeto.

41) Parsons, no livro “Compreender a Arte”, estabelece alguns estagios de apreciagao artistica:
I. Gosto intuitivo pelas obras e atragao pela cor.
II. Enfase no tema, relacionado a beleza e ao realismo.
III. Foco na organizagao, no estilo da obra e na significagao social.
IV. Distingao entre expressividade e interpretagao.
Estao corretas as afirmativas:
a) I, II e IV, apenas.
b) I, III e IV, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.

42) Segundo Hernandez, as caracteristicas da pos-modernidade relacionadas com a arte na educagao sao:
I. A arte e uma forma de produgao e reprodugao cultural que so pode ser compreendida dentro do contexto e dos interesses 

de suas culturas de origem.
II. Urn objeto pos-moderno pode ser ecletico e ter uma beleza dissonante.
III. Os objetos multiculturais reciclam-se, desvinculando-se de suas origens.
IV. O ecletismo reflete urn interesse pela integragao do passado e do presente.
Estao corretas as afirmativas:
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.

43) Ateoria educacional recente tendeu progressivamente a centralizar-se na ideia de que na infancia e importante que 
se proporcionem periodos de lazer e de alivio das tensoes e esforgos realizados em atividades escolares, por meio 
das aulas de arte. A posigao de Dewey, a respeito do fazer artistico na educagao escolar, e:
I. O resultado de uma industria extraordinariamente consciente de seu proprio significado emocional e intelectual.
II. O resultado da percepgao do significado do que se esta fazendo ou criando e se regozijar com ele.
III. O resultado de urn estado mental que formula questionamentos de uma forma nova e mais significativa.
IV. O resultado de processos precisos voltados para a industria utilitaria.
Estao corretas as afirmativas:
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
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44) Segundo os Parametros Curriculares Nacionais - Arte, O professor de arte precisa trazer para sua sala de aula a 
preocupagao com as diferengas culturais porque:
a) os conceitos de arte devem sertrabalhados com os alunos agrupados conforme sua raga, genero, idade, origem geografica, 

renda ou religiao.
b) todas as culturas subscrevem em seu sistema de valores as mesmas formas de manifestagao artistica, apenas adaptadas 

as contingencias locais.
c) em toda sala de aula, se inter-relacionam alunos de diferentes grupos culturais, que terao sempre que lidar com questoes 

de diferentes culturas.
d) diferentes grupos culturais precisam de diferentes enfoques para apreender o codigo europeu e norte-americano no 

mundo das artes.

45) No Brasil, a abordagem mais contemporanea de Arte-educagao, na qual estamos mergulhados e associada:
a) Ao desenvolvimento cognitivo, buscando desenvolver formas de pensar e conceber possibilidades.
b) Ao desenvolvimento intelectual, buscando desenvolver potencialidades aplicaveis na preparagao para o trabalho.
c) Ao desenvolvimento da criatividade e da livre expressao do alunado.
d) Ao desenvolvimento da performance academica.

46) Segundo Hernandez, a arte na educagao para a compreensao da cultura visual tern como objetivos:
I. Levar os estudantes a colocarem em segundo piano a crenga de que o valor estetico depende de uma resposta universal.
II. Levar os estudantes a uma reflexao crftica sobre as diferentes tradigoes historicas, filosoficas e culturais.
III. Expor os estudantes as diferentes manifestagoes da cultura visual, especialmente os objetos produzidos na atualidade.
IV. Expor os estudantes nao so ao conhecimento formal, conceitual e pratico em relagao as Artes, mas tambem a sua 

consideragao como parte da cultura visual de diferentes povos e sociedades.
Estao corretas as afirmativas:
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.

47) Segundo Read, a memoria visual e a capacidade de relembrar imagens ja vistas (pos-imagem) e a imaginagao, a 
capacidade de relacionar essas imagens entre si (ilusao). Alem dessas imagens, esse autor identifica as imagens 
perceptivas, que ele denomina:
a) Eideticas
b) Alucinatorias
c) Imaginativas
d) Persecutorias

48) No Brasil, uma das primeiras arte/educadoras a mencionar a abordagem multicultural para o ensino das artes visuais 
foi Ana Mae Barbosa, defendendo que:
a) Devem-se criar guetos culturais e manter os grupos presos aos codigos de sua propria cultura, impedindo assim a 

decodificagao de outras culturas.
b) O fazer artfstico, a leitura e a contextualizagao dos objetos artfsticos, produzidos pelas diversas culturas, devem ser 

abordados de forma individualizada.
c) A educagao em arte deve favorecer uma aproximagao aos codigos culturais de diferentes grupos.
d) As interpretagoes de uma obra de arte devem serfeitas de acordo com os modelos americanos e europeus.

49) Baseando-se em Hernandez, observe as afirmativas abaixo:
I. A pratica artistica e o conhecimento historico da arte sao campos de conhecimento intervinculados que favorecem a 

compreensao da cultura visual.
II. A cultura visual confronta os olhares sobre os objetos de carater mediacional de diferentes epocas e culturas.
III. A pratica artistica e o conhecimento historico da arte sao campos de conhecimento que devem permeartoda a educagao 

escolar.
IV. O estudo da cultura visual se refere aos saberes tradicionais em relagao a Arte.
Estao corretas as afirmativas:
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.

50) Nos Parametros Curriculares Nacionais (PCN) sobre Apresentagao dos temas transversais encontramos que:
a) A Etica diz respeito as reflexoes sobre as condutas humanas. A pergunta etica, por excelencia, e: Como sobressair-se 

perante os outros?
b) O grande desafio da escola e investir na discrim inagao, dando a conhecer a diversidade que compoe o patrimonio 

sociocultural brasileiro.
c) Podemos compreender ou transformar a situagao de um individuo ou de uma comunidade levando em conta que ela nao 

e produzida nas relagoes com o meio fisico, social e cultural.
d) O ser humano faz parte do meio ambiente e as relagoes que sao estabelecidas (sociais, economicas e culturais) tambem 

fazem parte desse meio.
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