TIPO 1

IFC – Concurso Público – Edital 259/2013
Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais
Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 9.
PRECISAMOS DE EDUCAÇÃO DIFERENTE DE
ACORDO COM A CLASSE SOCIAL
Por: Gustavo Ioschpe. Em 10/07/2011. Adaptado de:
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/precisamos-de-educacao-diferente-de-acordo-com-aclasse-social Acesso em 20 de janeiro de 2014.

No fim do artigo do mês passado, lancei aos nossos
congressistas uma sugestão: que façam uma lei
determinando que toda escola pública coloque uma placa
de boa visibilidade na entrada principal com o seu Ideb. A
lógica é simples. Em primeiro lugar, todo cidadão tem o
direito de saber a qualidade da escola que seu filho
frequenta. Hoje, esse dado está "escondido" em um site do
Ministério da Educação. É irrazoável achar que um pai que
nem sabe o que é o Ideb vá encontrar esse site. [...]. Em
segundo lugar, acredito que essa divulgação pode colaborar
para quebrar a inércia da sociedade brasileira em relação
às nossas escolas. Essa inércia está ancorada em uma
mentira: a de que elas são boas. [...] Ninguém se indigna
nem se mobiliza para combater algo que lhe parece estar
bem.
A sugestão desencadeou dois movimentos rápidos,
enérgicos e antagônicos. Por um lado, houve grande
acolhimento da ideia entre os reformistas. [...] Ao mesmo
tempo, a proposta vem sofrendo resistências. As críticas
são interessantes: escancaram uma visão amplamente
difundida sobre os nossos problemas educacionais que não
podemos mais ignorar ou tentar contornar.[...]
Disporia essa visão em três grupos, que postulam o
seguinte: 1. para o aluno pobre, o objetivo principal é estar
na escola; se aprender, é um bônus; 2. a finalidade da
escola deve ser o bem-estar do professor; 3. é impossível
esperar que o aluno pobre, que mora na periferia e vem de
família desestruturada, aprenda o mesmo que o de classe
média ou alta. Claro, ninguém diz isso abertamente, mas é
o corolário do seu pensamento. Vejamos exemplos.
Grupo 1: "o importante não é o Ideb, mas o fato de
ser uma escola inclusiva", pois recebe alunos de áreas de
baixa renda etc. Essa é apenas uma manifestação mais
tosca e descarada de um sentimento que você já deve ter
encontrado em uma roda de conversa quando, por exemplo,
alguém defende a escola de tempo integral porque tira a
criança da rua ou do contato com seus amigos e familiares.
[...] A minha visão de educação é de que a inclusão social
se dará justamente por meio do aprendizado dos conteúdos
e das competências de que esse jovem precisará para ter
uma vida produtiva em sociedade [...]. Muitos educadores
acham que seu papel é suprir as carências - de afeto,
higiene, valores de vida etc. - manifestadas pelos alunos.
Podem não conseguir alfabetizá-los ou ensinar-lhes a
tabuada, mas "a educação é muito mais que isso", e há uma
grande vantagem: o "muito mais que isso" não é mensurável
e ninguém pode dizer se a escola está fracassando ou tendo
êxito nessa sua autocriada missão.
Grupo 2. Ouvimos a todo instante sobre a
necessidade de "valorizar o magistério" e "recuperar a
dignidade do professor", que é um adulto, que escolheu a
profissão que quis trilhar e é pago para exercê-la. Apesar de
o aluno ser uma criança e de ser obrigado por lei a cursar a
escola, nunca vi ninguém falando na valorização do alunado
ou na recuperação de sua dignidade. Por isso, faz-se
necessário dizer o óbvio: a educação existe para o aluno. O
bom professor (assim como o diretor e os demais
funcionários) é uma ferramenta - importantíssima - para o
aprendizado. Mas ele é um meio, não um fim em si. Se o
professor estiver satisfeito e motivado e o aluno ainda assim
não aprender, a escola fracassou. [...]
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Mas sem dúvida a oposição mais comum vem dos
membros do grupo 3, que usam a seguinte palavra mágica:
contextualizar. Escreve Pilar Lacerda, secretária da
Educação Básica do MEC: "Divulgar o Ideb é necessário.
Mas o contexto onde está a escola faz muita diferença nos
resultados. Por isso é perigoso (sic) uma comparação ‘fria’
dos resultados". [...] Essa visão é caudatária de um mal que
acomete grande parte dos nossos compatriotas: o de achar
que o esforço importa mais que o resultado. [...]É mais difícil
fazer com que esse aluno, nesse contexto, aprenda o
mesmo que outro de boa família? Sem dúvida! O problema
dessas escolas não é como os seus resultados ruins são
divulgados, se serão servidos frios, quentes ou mornos: o
problema são os resultados! [...] Nosso problema não é
termos alunos pobres: é que nosso sistema educacional não
sabe como ensiná-los, e está mais preocupado em
encontrar meios de continuar não enxergando essa
deficiência do que em solucioná-la. [...] precisamos que a
escola dos pobres ensine mais do que a dos ricos. É difícil?
Muito. Mas deve ser a nossa meta. E, se o Brasil como um
todo não melhorar seu nível educacional, jamais chegará ao
Primeiro Mundo. Esse é o non sequitur desse pensamento
dos "contextualizadores": seria necessário nos tornarmos
um país de gente rica para que pudéssemos dar educação
de qualidade a todos. Mas a verdade é que o salto da
educação precisa vir antes: sem educação de qualidade,
não teremos desenvolvimento sustentado. Podemos nos
enganar com um crescimento econômico puxado pela alta
de valor das commodities, mas em algum momento teremos
de encarar a realidade: um país não pode ser melhor, mais
rico e mais bem preparado do que as pessoas que o
compõem.
1. De acordo com o texto, são fatos que motivam o autor a
defender mudanças na educação brasileira, EXCETO:
a) Educadores se preocupam mais com carências dos
alunos que com sua aprendizagem.
b) O atual sistema educacional é inepto e não resolve
as próprias deficiências.
c) A sociedade brasileira acredita que as escolas são
boas, quando não o são.
d) O aluno é obrigado por lei a frequentar a escola e a
educação existe para o aluno.
2. Assinale a única alternativa correta. A partir das
informações presentes no texto, podemos concluir
corretamente que:
a) A educação não precisa ser diferente para ricos e
pobres.
b) O professor não precisa ser valorizado, pois escolheu
essa profissão e é pago para exercê-la.
c) O crescimento econômico é tão importante quanto o
educacional.
d) Alguns reformistas colocaram em prática a ideia de
expor o ideb nas escolas.
3. Releia: “Apesar de o aluno ser uma criança e de ser
obrigado por lei a cursar a escola, nunca vi ninguém
falando na valorização do alunado”. Neste trecho, o
segmento “apesar de” introduz ideia de:
a)
b)
c)
d)

Conformidade.
Concessão
Consequência.
Comparação.
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8. “Ninguém se indigna nem se mobiliza para combater
algo que lhe parece estar bem.” Quanto à colocação
pronominal nesse segmento, analise as proposições a
seguir. Em seguida, assinale a alternativa que contém a
a) Pronome indeterminado e exerce a função de sujeito
análise correta sobre as mesmas.
oculto.
I. Há uma ocorrência de próclise que, pela norma
b) Pronome indefinido e exerce a função de sujeito
padrão, poderia também estar na forma enclítica.
determinado.
II.
Há uma ocorrência de próclise em razão da presença
c) Pronome indeterminado e exerce a função de sujeito
de
um pronome indefinido que atrai o pronome.
indeterminado.
III. Há uma ocorrência de próclise que se justifica pela
d) Pronome indefinido e exerce a função de sujeito
presença de palavra de valor negativo que atrai o
indeterminado.
pronome.
IV. Há uma ocorrência de próclise em que um pronome
5. As palavras “corolário” e “caudatária”, destacadas no
relativo atrai o pronome oblíquo.
texto, significam correta e respectivamente:
a) Apenas as proposições II e III são falsas.
a) Lógica e servil.
b) Apenas as proposições II e IV são falsas.
b) Invólucro e resiliente.
c) Todas as proposições são verdadeiras.
c) Ostentação e dependente.
d) Apenas a proposição I é falsa.
d) Consequência e recíproco.
9. Identifica-se relação de causa e consequência,
6. Analise as proposições a seguir a respeito da
respectivamente, no segmento:
estruturação e construção de sentido do texto. Em
a) O ideb deve ser divulgado, com isso podemos quebrar
seguida, assinale a alternativa que contenha a análise
a inércia da sociedade brasileira em relação às
correta sobre as mesmas.
nossas escolas.
I. Em: “todo cidadão tem o direito de saber a qualidade
b) O problema dessas escolas não é como os seus
da escola que seu filho frequenta”, a simples
resultados ruins são divulgados, se serão servidos
substituição da palavra “frequenta” por “estuda” não
frios, quentes ou mornos.
altera a correção da frase original.
c) Ninguém diz isso abertamente, mas é o corolário do
II. “Por isso é perigoso (sic) uma comparação ‘fria’ dos
seu pensamento.
resultados". A palavra latina foi empregada para
d) A oposição mais comum vem dos membros do grupo
deixar claro que o trecho foi escrito tal como no
3, que usam a seguinte palavra mágica:
original.
contextualizar.
III. O texto apresenta ironia em algumas passagens, o
que convida o leitor a refletir sobre o tema e entender 10. Assinale a alternativa que deve necessariamente ser
o posicionamento defendido.
CORRIGIDA para estar de acordo com as regras de
IV. Em: “Hoje, esse dado está ‘escondido’ em um site do
concordância verbal:
Ministério da Educação.”, a vírgula empregada é
a) Custou-me acreditar que se passaram dois anos
obrigatória, pois marca a antecipação de um termo,
desde a sua última visita.
alterando a ordem direta do período.
b) A avó ou o neto deve trazer o recado dos parentes.
a) Apenas as proposições II e III estão corretas.
c) Provou que existe razões para que os preços da
b) Apenas as proposições I e IV estão corretas.
maioria das mercadorias tenham subido tão
c) Apenas as proposições II e IV estão corretas.
abruptamente.
d) Apenas as proposições I, II e III estão corretas.
d) Também permaneceu na sala o juiz e a testemunha.

4. Assinale a alternativa correta. No período: “Ninguém diz
isso abertamente, mas é o corolário do seu
pensamento”, a palavra destacada é um:

7. Assinale a alternativa correta.
a)

b)

c)

d)

11. Considerando-se os termos da EMC Nº 19, o servidor
habilitado em concurso público e empossado em cargo
A crase em “essa divulgação pode colaborar para
de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço
quebrar a inércia da sociedade brasileira em relação
público ao completar:
às nossas escolas” é opcional, pois antes pronomes
possessivos, o emprego deste sinal é facultativo.
a) Dois anos de efetivo exercício.
No final do último parágrafo, o segmento: “Esse é o
b) Três anos de efetivo exercício.
non
sequitur
desse
pensamento
dos
c) Um ano de efetivo exercício.
‘contextualizadores’” foi utilizado para reforçar que há
d) Quatro anos de efetivo exercício.
falta de conexão entre a premissa inicial e a
conclusão dos defensores da ideia.
12. Constituem indenizações ao servidor:
Na palavra irrazoável há a presença do sufixo “i” que,
I. Ajuda de custo.
para indicar negação, une-se ao adjetivo e determina
II. Diárias.
que a letra “r” seja duplicada para que se mantenha a
III. Transporte.
correção fonética.
IV. Auxílio-moradia.
Em: “Mas sem dúvida a oposição mais comum vem
dos membros do grupo 3”, com a simples substituição
Assinale a alternativa correta
de “a oposição mais comum” por “as divergências
a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
mais comuns” mantém-se a correção da frase
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
original.
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
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13. O serviço noturno, prestado em horário compreendido
entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas
do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de:
a)
b)
c)
d)

15% (quinze por cento).
20% (vinte por cento).
50% (cinquenta por cento).
25% (vinte e cinco por cento).

14. Assinale a alternativa INCORRETA. A ação disciplinar
prescreverá em:

19. Assinale a alternativa INCORRETA. É vedada a
acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários, para as
seguintes condições:
a) De um cargo de professor com outro técnico ou
científico.
b) De dois cargos ou empregos técnico ou científico.
c) De dois cargos ou empregos privativos de
profissionais
de
saúde,
com
profissões
regulamentadas.
d) De dois cargos de professor.

a) Em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com
cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
20. Assinale a alternativa INCORRETA. O dever do Estado
destituição de cargo em comissão.
com a educação será efetivado mediante a garantia de:
b) Em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
a) Oferta de ensino noturno regular, adequado às
c) Em 3 (três) anos, quanto às infrações puníveis com
condições do educando.
demissão.
b) Educação infantil, em creche e pré-escola, às
d) Em 2 (dois) anos, quanto à suspensão.
crianças até 5 (cinco) anos de idade.
c) Atendimento
educacional
especializado
aos
15.O servidor não aprovado no estágio probatório será:
portadores
de
deficiência,
exclusivamente
na
rede
a) Redistribuído.
especial de ensino.
b) Exonerado.
d) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)
c) Transferido.
aos 17 (dezessete) anos de idade.
d) Demitido.
16. Sobre a remoção de servidor é correto afirmar, EXCETO:
a) Poderá ocorrer a pedido, para outra localidade,
independentemente do interesse da Administração.
b) Poderá ocorrer de ofício, no interesse da
Administração.
c) É o deslocamento do servidor somente quando
ocorrer mudança de sede.
d) É o deslocamento do servidor, no âmbito do mesmo
quadro.
17. O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão,
perceberá indenização relativa ao período das férias a
que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um
doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração
superior:
a)
b)
c)
d)

A 30 (trinta) dias.
A 15 (quinze) dias.
A 14 (quatorze) dias.
A 16 (dezesseis) dias.

18. Constituem a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da
Educação:
I. Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR.
II. Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia.
III. Colégio Pedro II.
IV. Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades
Federais.

21. Sobre a tendência pedagógica crítico-social, analise as
afirmativas a seguir:
I. As informações trabalhadas em sala de aula são
organizadas numa sequência lógica, em que a
preocupação é a transmissão de conteúdos que
ofereçam condições dos alunos ingressarem no
mercado de trabalho.
II. A avaliação tem por objetivo avaliar o desempenho
do aluno. Os livros didáticos e apostilas ou manuais
e as exposições orais do professor são as únicas
fontes de informações exigidas e disponíveis para os
alunos.
III. A avaliação não apresenta o objetivo de mensurar o
conhecimento do aluno. Ao contrário, não existem
notas, exames, nem castigos. A aprendizagem é
centrada nas capacidades cognitivas já estruturadas
nos alunos.
IV. De acordo com essa tendência, o mundo não é
estático, mas dinâmico. Sendo assim, está em
constante transformação, em reconstrução, sendo
necessário compreendê-lo.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Somente a afirmativa IV é verdadeira.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

Assinale a alternativa correta
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
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22. O século XXI impõe constantes mudanças na forma de
relacionar das pessoas. Muitas vezes, é mencionado
como sendo o Século do Conhecimento e da
Informação. Nesse universo de conhecimento,
informação e transformação, se situa o processo de
ensino/aprendizagem na escola. Nessa lógica, torna-se
necessário compreender que a sala de aula é composta
por uma diversidade de comportamentos e pensamentos
que impõe, cotidianamente, mudanças na forma do
professor relacionar-se com seus alunos e com os
conteúdos a serem trabalhados. Sobre esse assunto,
marque V para verdadeira e F para Falsa nas afirmações
a seguir:

TIPO 1
24. Planejar é uma atividade que faz parte da educação,
visto que ela tem como características básicas
estabelecer rumos que possam nortear a execução da
ação educativa. Assim, sobre as contribuições do
planejamento, é correto afirmar:
a) O planejamento ajuda a estabelecer a participação
dos alunos.
b) O planejamento ajuda a perder tempo.
c) O planejamento ajuda a desperdiçar atividades e
oportunidades.
d) O planejamento ajuda a criar a rotina e a
improvisação.

( ) O professor deve fazer uso de uma Didática 25. Dentre os teóricos brasileiros que procuraram articular
um tipo de orientação pedagógica crítica superadora do
verdadeiramente comprometida com a aprendizagem
reprodutivismo, destacam-se: Dermeval Saviani , que
dos alunos, conhecendo a fundo a matéria para ser
defende a tendência Histórico-crítica, e Paulo Freire,
repassada em forma de aula expositiva.
cujas ideias constituíram a base para a construção da
( ) O professor deve transformar sua prática pedagógica
Pedagogia Libertadora. Para Saviane e Freire, a
se colocando como o detentor do saber.
avaliação tem como centro:
( ) O professor deve dar menos importância à
memorização e valorizar o raciocínio e o espírito
a) O conteúdo, privilegiando a função classificatória no
crítico dos alunos.
ato de avaliar.
( ) O professor precisa introduzir em suas aulas métodos
b) A educação, sendo que a comprovação do
dinâmicos de ensino, que procurem estimular a
desempenho do aluno estaria atrelada a
iniciativa dos alunos e incentivar sua participação,
memorização e repetição de conceitos.
levando em conta interesses e curiosidades e o ritmo
c) O conhecimento, constituindo-se num instrumento
de aprendizagem de cada um.
estático e frenador do processo de crescimento.
d) O sujeito, sendo que a comprovação do desempenho
A sequência correta é:
do educando não estaria atrelada a normas e padrões
a) V, V, V, V.
pré-fixados.
b) V, F, V, V.
c) F, F, V, V.
26. Segundo a lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da
d) F, F, F, V.
Educação Nacional, o ensino médio, etapa final da
educação básica, terá como finalidades, EXCETO:
23. O estudo do currículo leva a descobrir inúmeras
a) O aprimoramento do educando como pessoa
informações que o torna mais fundamental para a
humana, incluindo a formação ética e o
realização de uma prática educativa mais eficiente e
desenvolvimento da autonomia intelectual e do
comprometedora. Neste sentido, é INCORRETO afirmar
pensamento crítico.
que:
b) A compreensão dos fundamentos científicoa) A ideia de que o currículo mantém uma profunda
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando
relação com a produção de identidades sociais e
a teoria com a prática.
individuais, tem levado muitos educadores a
c) A preparação básica para o trabalho e a cidadania do
repensarem novas maneiras e atitudes de formular
educando para continuar aprendendo, de modo a ser
projetos educacionais e curriculares, engajados em
capaz de se adaptar a novas condições de ocupação
elaborar um currículo que, ao contrário do até então
ou aperfeiçoamento posteriores.
utilizado, não mais reforce as desigualdades sociais.
d) A consolidação e o aprofundamento dos
b) A escola, além de desenvolver o currículo explícito
conhecimentos adquiridos no Ensino Superior,
referente à transmissão de conteúdo, desenvolve
possibilitando o prosseguimento de estudos.
também o currículo oculto que se refere à
transmissão de valores.
c) Houve uma mudança em relação aos conceitos
elaborados e defendidos sobre o currículo, deixando
de significar apenas atividades ocorridas fora da sala
de aula e ganhando sentido mais amplo,
considerando principalmente as matérias ensinadas
na sala de aula e que, certamente, contribuem muito
para a aprendizagem.
d) O currículo e a educação são elementos
fundamentais na construção de uma cultura. O
currículo, numa visão crítica, é visto como um terreno
de produção e criação simbólica, cultural e assim a
educação e o currículo são partes integrantes e ativas
de um processo de produção e criação de significados
e de sujeitos.
Planejamento e Execução IESES
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30. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas
portadoras de necessidades educativas especiais
requerem atenção especial. É preciso tomar medidas
que garantam a igualdade de acesso à educação aos
portadores de todo e qualquer tipo de deficiência como
a) Garantir ações que promovam o processo histórico de
parte integrante do sistema educativo. Sendo assim,
reprodução do sistema capitalista, baseado no
sobre a Educação Inclusiva, é correto afirmar:
modelo tradicional de ensino.

27. Conforme consta no Art. 12 da Resolução nº 2, de 30 de
Janeiro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio, o currículo do Ensino
Médio deve:

b) Adotar práticas avaliativas que devem ser
compreendidas como um processo de julgamento do
desempenho escolar do estudante.
c) Adotar metodologias de ensino e de avaliação de
aprendizagem que estimulem a memorização dos
estudantes.
d) Garantir ações que promovam a educação
tecnológica básica, a compreensão do significado da
ciência, das letras e das artes.
28. Segundo o Art.15, § 1º da Resolução nº 2, de 30 de
Janeiro de 2012, cabe a cada unidade de ensino a
elaboração do seu projeto político-pedagógico, com a
proposição de alternativas para a formação integral e
acesso aos conhecimentos e saberes necessários,
definido a partir de aprofundado processo de
diagnóstico, análise e estabelecimento de prioridades,
delimitação de formas de implementação e sistemática
de seu acompanhamento e avaliação. Assim, no que diz
respeito ao projeto político-pedagógico das unidades
escolares que ofertam o Ensino Médio, analise as
afirmativas a seguir:
I. O projeto político-pedagógico das unidades escolares
que ofertam o Ensino Médio deve considerar
atividades
integradoras
artístico-culturais,
tecnológicas e de iniciação científica, vinculadas ao
trabalho, ao meio ambiente e à prática social.
II. O projeto político-pedagógico das unidades escolares
que ofertam o Ensino Médio deve considerar a
aprendizagem como processo de transmissão do
conhecimento acumulado historicamente.
III. O projeto político-pedagógico das unidades escolares
que ofertam o Ensino Médio deve considerar a
avaliação da aprendizagem, com diagnóstico
preliminar, e entendida como processo de caráter
técnico, definitivo e quantitativo.
IV. O projeto político-pedagógico das unidades escolares
que ofertam o Ensino Médio deve considerar
atividades intersetoriais, entre outras, de promoção
da saúde física e mental, saúde sexual e saúde
reprodutiva, e prevenção do uso de drogas.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente a afirmativa IV é verdadeira.
Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

29. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida, facilitando sua
independência:
a)
b)
c)
d)

Lei 8.069/1990.
Lei nº 12.619/2012.
Resolução nº 1.974/2011.
Decreto nº 5.296/2004.
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a) A educação inclusiva tem como prioridade a prática
pedagógica tradicional, preparando os alunos para
que consigam inserir-se no exigente e competitivo
mercado de trabalho.
b) A Educação Inclusiva reconhece que todas as
escolas e sistemas de educação precisam mudar no
sentido de encontrar respostas para as necessidades
individuais de todos os educandos, com ou sem
dificuldades.
c) A educação inclusiva é aquela que mantém os
educandos em escolas especiais, com ensino
adaptado.
d) A Educação Inclusiva reconhece que todas as
escolas e sistemas de educação precisam mudar no
sentido de incluir avaliações padronizadas no
processo de ensino aprendizagem, propondo um
currículo de base tradicional.
31. Dentre às leis e documentos atuais que embasam as
políticas públicas de inclusão no Brasil, marque V para
verdadeira e F para Falsa nas afirmações a seguir:
( ) Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, documento que
traz as diretrizes que fundamentam uma política
pública voltada à inclusão escolar, consolidando o
movimento histórico brasileiro.
( ) Decreto nº 6.949, de 25 de Agosto de 2009, que
promulga a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de
março de 2007. Esse decreto dá ao texto da
Convenção, caráter de norma constitucional
brasileira.
( ) Resolução nº 4, de 2 de Outubro de 2009. Institui
Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado (AEE) na Educação
Básica, que deve ser oferecido no turno inverso da
escolarização, prioritariamente nas salas de recursos
multifuncionais da própria escola ou em outra escola
do ensino regular. O AEE pode ser realizado também
em
centros
de
atendimento
educacional
especializado públicos e em instituições de caráter
comunitário, confessional ou filantrópico sem fins
lucrativos conveniados com a Secretaria de Educação
(art.5º).
( ) Lei nº 12.764, de 26 de Dezembro de 2012, que
institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

V, V, V, V
F, F, V, V
V, F, F, F
F, V, V, V
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32.Sabe-se que o relacionamento interpessoal é uma das
características (ou competências) mais exigidas dos
profissionais na atualidade. Sendo assim, para ser eficaz
no relacionamento com pessoas, alguns princípios
fundamentais devem ser considerados, EXCETO:
a) Agir de forma cortês a todas as pessoas com quem
se relaciona, independentemente de seu cargo na
empresa.
b) Nunca considerar que está errado.
c) Mostrar-se sempre leal ao seu grupo, departamento
ou empresa.
d) Não buscar obter troca de favores que aparentam ou
possam dar origem a qualquer tipo de compromisso
ou obrigação pessoal.
33. As relevantes modificações sofridas por nossa
sociedade no decorrer do tempo, dentre elas o
desenvolvimento tecnológico e o aprimoramento de
novas maneiras de pensamento sobre o saber e sobre o
processo pedagógico, têm refletido principalmente na
prática pedagógica em sala de aula, onde é necessário
que se estimule a capacidade do aluno de aprender,
preparando-o para a resolução de novos e complexos
problemas. Nessa perspectiva, assinale a alternativa que
representa um exemplo relativo a esta prática:

35. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas, no que diz respeito às características que devem
compor o processo avaliativo:
( ) A avaliação deve ser quantitativa: o processo
avaliativo deverá ocorrer em um único momento, que
redimensione as ações pedagógicas, os objetivos
propostos e os conteúdos abordados.
( ) A avaliação deve ser formativa: a aprendizagem
ocorrerá de acordo com o progresso obtido pelos
educandos, considerando as atividades propostas,
sabendo interpretar o erro e o considerando como
manifestação de um processo em construção, dessa
forma, aprendendo com o erro.
( ) A avaliação deve ser diagnóstica: através da
aprendizagem
que
será
identificado
quais
conhecimentos deverão ser retomados e, ainda, quais
práticas pedagógicas deverão ser redimensionadas.
( ) A avaliação deve ser contínua: o processo avaliativo
deverá ocorrer rotineiramente, com visão reflexiva,
que redimensione as ações pedagógicas, os objetivos
propostos e os conteúdos abordados.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

V, V, V, V
F, F, V, V
V, V, V, F
F, V, V, V

a) Trabalhar os conteúdos de forma descontextualizada.
b) Reconhecer a sala de aula como um ambiente de
transmissão de conhecimentos onde o ideal é que
36.De acordo com a Resolução nº 6, de 20 de setembro de
ninguém converse e todos fiquem atentos.
2012, a Educação Profissional e Tecnológica, nos
c) Desenvolver atividades contidas no livro didático,
termos da Lei nº 9.394/96 (LDB) alterada pela Lei nº
propondo modelos de trabalho que sigam o conteúdo
11.741/2008, abrange os seguintes cursos, EXCETO:
curricular.
d) Colocar o aluno frente a situações novas e
a) Formação Inicial e continuada ou qualificação
desafiadoras.
profissional.
b) Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
34. O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui
c) Educação Profissional Tecnológica, de graduação e
tanto a previsão das atividades didáticas em termos de
de pós-graduação.
organização e coordenação em face dos objetivos
d) Educação Profissional Técnica de Nível Fundamental.
propostos, quando à sua revisão e adequação no
decorrer do processo de ensino. Assim, considerando a 37. Quanto aos princípios da Educação Profissional Técnica
sua relevância, ele deve ser assumido como:
de Nível Médio, citados no Art. 6º da Resolução nº 6, de
20 de setembro de 2012, analise-os a seguir:
a) Um processo de reflexão envolvendo todas as ações
e situações do educador no cotidiano do seu trabalho
I. Relação e articulação entre a formação
pedagógico.
desenvolvida no Ensino Fundamental e a
b) Uma ficha formal preenchida pelo educador com uma
preparação para o exercício das profissões técnicas,
lista do que se pretende fazer na sala de aula.
visando à formação parcial do estudante.
c) Uma busca de resultados quantitativos com base na
II. Indissociabilidade entre teoria e prática no processo
observação das atividades desenvolvidas na escola.
de ensino-aprendizagem.
d) O registro do educador, contendo as estratégias e
III. Superação da interdisciplinaridade assegurada no
informações
necessárias
à
reprodução
do
currículo e na prática pedagógica, visando à
conhecimento.
fragmentação de conhecimentos e de se
segmentação da organização curricular.
IV. Respeito ao princípio constitucional e legal do
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
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Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Somente a afirmativa IV é verdadeira.
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38. O ensino médio com duração mínima de três anos
possui, conforme a LDB, as finalidades de consolidação
e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de
estudos; de preparação básica para o trabalho; de
formação ética, de desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico do educando; de
compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos
dos processos produtivos (Art. 35).Tendo em vista
alcançar essas finalidades, a LDB propõe que o currículo
e a organização pedagógica do ensino médio confiram
especial ênfase à:
a) Educação tecnológica básica; considerar a
brincadeira como a atividade fundamental nessa fase
do desenvolvimento; ao processo histórico de
transformação da sociedade e da cultura; à língua
portuguesa como instrumento de comunicação,
acesso ao conhecimento e exercício da cidadania.
b) Educação tecnológica básica; à compreensão do
significado da ciência, das letras e das artes; ao
processo histórico de transformação da sociedade e
da cultura; à língua portuguesa como instrumento de
comunicação, acesso ao conhecimento e exercício
da cidadania.
c) Possibilidade de acesso a espaços culturais
diversificados e a práticas culturais da comunidade,
tais como apresentações musicais, teatrais,
fotográficas e plásticas, e visitas a bibliotecas,
brinquedotecas,
museus,
monumentos,
equipamentos públicos, parques, jardins; à
compreensão do significado da ciência, das letras e
das artes; ao processo histórico de transformação da
sociedade e da cultura; à língua portuguesa como
instrumento
de
comunicação,
acesso
ao
conhecimento e exercício da cidadania.
d) Educação tecnológica básica; à compreensão do
significado da ciência, das letras e das artes; ao
processo histórico de transformação da sociedade e
da cultura; à organização dos espaços, tempos,
materiais e as interações nas atividades realizadas
para que possam expressar sua imaginação nos
gestos, no corpo, na oralidade e/ou na língua de
sinais, no faz de conta, no desenho, na dança, e em
suas primeiras tentativas de escrita.

40. Analisando os artigos da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9394/96, no que se refere à
organização da educação nacional, considere as
afirmativas a seguir:
I.

A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional
de Educação, em colaboração com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios.
II. Os Estados incumbir-se-ão de organizar, manter e
desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos
seus sistemas de ensino.
III. Os Municípios incumbir-se-ão de organizar, manter
e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos
seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas
e planos educacionais da União e dos Estados.
IV. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de zelar pela aprendizagem
dos alunos, através da elaboração de uma proposta
curricular que deve se pretender definitiva.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

39. A lei 9394/96 veio dar uma nova orientação para a
educação no Brasil. Conforme consta no seu Art. 3º, o
ensino será ministrado com base em alguns princípios.
No que diz respeito a esses princípios, Marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
( ) Respeito à liberdade e apreço à intolerância.
( ) Gestão autocrática do ensino público, na forma desta
Lei e da legislação dos sistemas de ensino.
( ) Garantia de padrão de qualidade.
( ) Valorização da experiência extraescolar.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

V, F, F, F, V.
V, F, F, V, V.
V, V, V, V, F.
V, V, V, F, F.
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