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Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
 

O tempo total concedido para resolução da prova é de 3 (três) horas, incluindo o tempo 
destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 

Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu e 
transcreva-os nos campos abaixo. Transcreva também os números correspondentes ao local, setor, 
grupo e ordem. Assine no local indicado. 

Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 40 
(quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique 
imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das quais apenas 1 
(uma) é correta. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova. 

Examine o cartão-resposta e veja se há marcações indevidas no campo destinado às suas 
respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

Transcreva com caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul as respostas 
para o cartão-resposta, que será o único documento válido para efeito de correção. Em nenhuma 
hipótese haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano 
causado pelo candidato. 

Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

Não será permitida, sob pena de eliminação: comunicação entre candidatos, empréstimo entre 
candidatos, consulta a material didático-pedagógico, porte/uso de calculadoras, relógio de qualquer 
modelo, telefone celular, bip, telemensagem ou qualquer tipo de aparelho eletrônico (mesmo 
desligado). 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá se 
retirar definitivamente do grupo de realização da prova a partir das 16h 30min (horário oficial de 
Brasília). 

Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o 
qual poderá ser destacado e levado com você. 
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Texto 1 

 
Psicanálise é linguagem 

 
            A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos 
um instrumento. Quem a usa com maestria é admirado. São autores que, com a linguagem, 
emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e cinema. Mas, quando há uma dúvida, e 
uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a busca de um significado. 
            O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, 
procura verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo.  
            A palavra também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo 
espirituoso, seja no acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro. 
            A palavra abriga a diversidade linguística. A imagem bíblica da Torre de Babel, um 
prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no mundo hoje globalizado, só errou num 
ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, não importa onde nasceram ou vivem. 
            Os seres humanos estão habituados a cantarolar, pedir socorro, demandar, ordenar e 
espantar-se quando falas inusitadas lhes escapam. Fantasias, enganos, mentiras e verdades. 
Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz, e se julga senhor do 
instrumento, como um pincel, um lápis, um formão, uma arma, um espelho. 
 
Verdades construídas 
            Imersos na linguagem, não percebemos que ela constitui o universo ao nosso redor, a 
comunicação, o onírico e o real, que nomeia o que nos rodeia. É senhora de tudo: ordena o 
pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação. 
            O nome, próprio, é um pedacinho de linguagem, na cadeia da linguagem. Acreditar 
que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano nutre. Eu 
domino a linguagem e vou até fazer um curso de oratória para fascinar o mundo. Eu percebo 
que falo a alguém apenas o que pretendo. Eu percebo que a camuflagem e o engodo são 
atributos que manejo. Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser. 
            Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da 
linguagem, o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. Ousadia vitoriosa. Aplicar a 
linguagem por meio da psicanálise é uma faceta de sua obra que seria resgatada por, dentre 
outros, Jacques Lacan. 
            Cruzamos o século 20 e entramos no século 21 ouvindo o anúncio da morte anunciada 
da psicanálise. E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece no campo das 
terapêuticas. Certamente, essa permanência é devida, entre outras referências, à maneira 
como os psicanalistas demonstram que a linguagem, não obstante os labirintos que se 
constroem com ela, transporta pelo menos um pedacinho de verdade. 
            Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que 
cada um carrega no coração do seu ser. 
 
(MAZZEI, D. Psicanálise é linguagem. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 2, edição 5, p. 8, maio 
2007. Especial Psicanálise & Linguagem.) 
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01) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  

A(  ) quanto mais proficiente o falante, mais apto estará a controlar a manifestação do conteúdo que 
revela seu mundo interior. 

B(  ) o sucesso no tratamento do sofrimento psíquico é obtido por meio do lógico estabelecimento de 
relações entre as palavras. 

C(  ) muito da permanência da psicanálise na terapia contemporânea se deve ao fato de a linguagem 
conter algo da verdade que há em nós. 

D(  ) o ponto de vista do autor do texto é de que o ser humano domina a linguagem, e não o 
contrário. 

E(  ) os labirintos que a língua cria se constituem na razão pela qual se cumprirá, no século 21, a 
anunciada morte da psicanálise. 

 
 

02) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1. 

(  )  O erro mencionado em relação à imagem bíblica da Torre de Babel refere-se ao fato de que, 
apesar da diversidade linguística, os homens, de algum modo, se comunicam. 

(  )  A linguagem, por causa dos labirintos que se constroem com ela, transporta pelo menos um 
pedacinho de verdade. 

(  )  Aplicar a linguagem por meio da psicanálise é uma faceta da obra do pioneiro nessa área: 
Jacques Lacan. 

(  )  O texto coloca em contraste duas ideias acerca da relação entre o homem e a linguagem: ora ele 
a maneja como um instrumento, ora ela o influencia. 

(  )  “Verdades construídas” (linha 17), a que se refere o texto, retoma a ideia da metáfora da Torre 
de Babel (linha 9). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A(  ) F – F – F – V – V  
B(  ) F – V – V – F – F  
C(  ) V – F – F – V – V  
D(  ) V – V – V – F – F  
E(  ) V – F – F – V – F  
 
 

03) Analise as ocorrências da palavra que nos períodos abaixo. 

I.  A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos um 
instrumento. (linhas 1-2) 

II.  O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, procura 
verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo. (linhas 5-6) 

III.  Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre. (linhas 21-22) 

IV.  Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da linguagem, 
o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. (linhas 26-27) 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(  ) “Que” é conjunção em I e na primeira ocorrência de III. 
B(  ) “Que” é pronome relativo em I, II e IV. 
C(  ) Em I, II e IV, não há vírgula antes de “que” porque se trata de orações adjetivas restritivas. 
D(  ) Em III, “que” é pronome relativo na primeira ocorrência e conjunção integrante na segunda 

ocorrência. 
E(  ) A colocação de vírgula antes de “que” em II e na segunda ocorrência de III é facultativa, uma 

vez que não altera o sentido da frase. 
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04) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) a locução “não obstante” (linha 33) pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “em 

detrimento de”. 

B(  ) o pronome “lhes” (linha 13) refere-se a “falas inusitadas” (linha 13). 

C(  ) não há relação semântica entre “somos os senhores da linguagem” (linha 22) e “o ser humano” 
(linha 22), uma vez que este é singular e aquele é plural. 

D(  ) o substantivo “bálsamo” (linha 7) foi usado em sentido conotativo. 

E(  ) no trecho “[...] não obstante os labirintos que se constroem com ela [...]”, (linhas 33-34) a 
próclise é opcional. 

 
 
 

05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação às palavras 
sublinhadas no excerto do texto 1. 

 
“Mas, quando há uma dúvida, e uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a 
busca de um significado” (linhas 3-4). 

 
(  )  de um significado é complemento verbal da palavra busca. 

(  )  quando é conjunção que introduz oração subordinada com ideia de tempo. 

(  )  para é preposição que traz ideia de finalidade. 

(  )  a é preposição que determina a palavra leitura. 

(  )  a vírgula após a palavra incompreendida marca o deslocamento de oração adverbial. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) F – F – F – V – V  

B(  ) F – V – V – F – V  

C(  ) F – V – V – F – F  

D(  ) V – F – F – V – F  

E(  ) V – F – V – F – V  
  
 
 

06) Entre os pares de frases extraídas do texto 1, assinale aquele em que a segunda frase 
estabelece, explicitamente, com a anterior, uma relação de conclusão. 

 
A(  ) “Eu percebo que a camuflagem e o engodo são atributos que manejo.” (linhas 24-25) 

“Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser.” (linha 25) 

B(  ) “Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz e se julga senhor do 
instrumento.” (linhas 14-15) 
“Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre.” (linhas 21-22) 

C(  ) “A palavra abriga a diversidade linguística.” (linha 9) 
“Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que cada 
um carrega no coração do seu ser.” (linhas 35-36)   

D(  ) “Quem a usa [a linguagem] com maestria é admirado.” (linha 2) 
“São autores que, com a linguagem, emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e 
cinema.” (linhas 2-3)  

E(  ) “[A linguagem] é senhora de tudo: ordena o pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação.” 
(linhas 19-20) 
“Eu  domino  a  linguagem  e  vou  até  fazer  um  curso  de  oratória  para  fascinar  o  mundo.” 
(linhas 22-23)  
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07) Com base no texto 1, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.  
 
(  )  No sétimo parágrafo, o referente do pronome eu, mencionado várias vezes, é o autor do texto. 

(  )  Na frase a seguir, há falta de paralelismo sintático entre as orações sublinhadas: “A palavra 
também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo espirituoso, seja no 
acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro.” (linhas 7-8) 

(  )  O tempo verbal predominante no texto é o presente. 

(  )  Nas quatro palavras a seguir, observa-se um processo de derivação pelo qual um substantivo é 
formado por meio do acréscimo de sufixo a uma base verbal: ousadia (linha 27); permanência 
(linha 32); anunciada (linha 30); linguística (linha 9).   

(  )  Na frase “E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece [...]” (linha 31) a expressão 
sublinhada pode ser substituída por apesar disso, sem prejuízo de sentido.   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – V – V – V 

B(  ) V – V – F – F – F  

C(  ) F – V – V – F – V 

D(  ) F – F – F – V – V 

E(  ) V – V – V – F – V 
 
 
 
08) Observe os tempos em que estão conjugados os verbos destacados no excerto do texto 1. 
 

“A imagem bíblica da Torre de Babel, um prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no 
mundo hoje globalizado, só errou num ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, 
não importa onde nasceram ou vivem.” (linhas 9-11) 

 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I.  A locução seriam criadas pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “viriam a ser criadas”. 

II.  Errou e nasceram apresentam-se no mesmo tempo verbal. 

III.  Podemos substituir nasceram por tenham nascido sem alteração do sentido temporal. 

IV.  Podemos substituir vivem por viveram sem alteração do sentido temporal. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

D(  ) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
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Texto 2 

 
SOS Gramatical 

Uma esquina educativa 
 
           Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez. Do outro lado da linha, uma 
dúvida – a décima segunda do dia. “Você quer saber como se escreve insossa?”, repetiu a 
plantonista. Sim, era o que a pessoa queria. Considerando o nível de dificuldade das 
perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria 
bico. Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais. Depois de uma espiada no computador, ela responde: “A palavra é com s e ss.” 
           Illiana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico 
mantido há quase trinta anos pela prefeitura da cidade. De segunda a sexta, das 8 às 18 
horas, ela e um grupo de oito professores – seis de português, um de inglês e um de espanhol 
– se revezam em dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções 
gramaticais da palavra que (conjunção, pronome, preposição, advérbio etc.). As perguntas são 
feitas por telefone e fax ou “presencialmente” (como dizem os modernos). É a modalidade 
preferida dos moradores do bairro Damas, onde fica o escritório, porque um pulo no plantão 
economiza o telefonema. 
           Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e 
o significado de nomes de pessoa. Circula pelo escritório o polpudo Dicionário de Nomes de 
Bebês, com 8 mil verbetes. “Quer saber o seu?”, Illiana pergunta ao usuário Henrique. “Está 
aqui: ‘príncipe encantador e poderoso.’” Há que [prep. acidental] duvidar um tanto dos rigores 
do dicionário, o que não impediu Henrique de ganhar o dia. De posse da informação, 
certamente apareceu no emprego com a altivez de um cavaleiro medieval. 
          Variando dos 30 aos 50 anos de idade, todos os plantonistas têm curso superior e 
quase todos lecionam nas universidades públicas de Fortaleza (são duas). Com o cargo de 
oráculo gramatical, reforçam o orçamento em 953 reais mensais. 
           Entre uma pergunta e outra sobre ortografia, sintaxe, morfologia ou pontuação, são por 
vezes instados a dirimir dúvidas que [pron. rel. com função de sujeito] extrapolam os precisos 
limites da ciência gramatical. Uma vez, preparada para atender o telefone e fazer, digamos, 
alguma rápida análise sintática – por exemplo, da frase “Vão-se os anéis, ficam os dedos” –, 
Illiana foi surpreendida: “Quem era o ator que [pron. rel. com função de sujeito] fazia O Bem-
Amado?” Meio no reflexo, ela respondeu na bucha: “Paulo Gracindo.” Entusiasmada, a 
consulente prosseguiu: “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do 
padre Marcelo Rossi?” Illiana não tinha. 
 

(Adaptado de SOS Gramatical. Piauí, Rio de Janeiro, ano 3, n. 30, p. 12-13, mar. 2009) 
 

 
 
09) Com base no texto 2, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O texto é predominantemente organizado em torno de opiniões e não de fatos.  

B(  ) A ideia principal do texto é enfatizar a necessidade de o indivíduo ter conhecimento de regras 
gramaticais para ser bem-sucedido no emprego.   

C(  ) No texto aparecem expressões típicas de registro informal, tais como “bico” (linha 5), “depois de 
uma espiada” (linha 6), “um pulo no plantão” (linha 13), “na bucha” (linha 29), as quais  
comprometem a credibilidade do Plantão Gramatical.  

D(  ) No primeiro parágrafo, o pronome você (linha 2) e a palavra pessoa (linha 3) remetem ao 
mesmo referente.  

E(  ) O autor da matéria faz uma crítica à coordenadora do Plantão Gramatical por ela não saber 
responder à pergunta mencionada ao final do último parágrafo.  
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10) Leia o excerto e assinale a alternativa CORRETA. 

“Do outro lado da linha, uma dúvida – a décima segunda do dia. ‘Você quer saber como se 
escreve insossa?’ [...] Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte 
enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria bico.” (linhas 1-5) 

 
A(  ) A palavra bico está em itálico porque se trata de um neologismo. 

B(  ) A palavra “essa” refere-se a “dificuldade”. 

C(  ) O nível de dificuldade das consultas ao SOS Gramatical era alto em relação à pergunta que 
Illiana acabara de receber. 

D(  ) As palavras “nível” e “categoria” apresentam o mesmo sentido no texto. 

E(  ) A palavra “Considerando” pode ser substituída por “Descartando” sem perda das relações 
sintático-semânticas. 

 
 

11) Considere a relação semântica estabelecida entre as orações de cada frase abaixo. 
 

1. “Tal  como  canja  de  galinha  e  água-benta, um  Aurélio  ou  um  Houaiss  nunca  é  demais.” 
(linhas 5-6) 

2. “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do padre Marcelo Rossi?” 
(linhas 30-31) 

3. “De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, ela e um grupo de oito professores [...] se revezam em 
dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções gramaticais da palavra 
que.”  (linhas 8-11) 

4. “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa.” (linhas 15-16) 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das relações semânticas, de cima 
para baixo. 

 
A(  ) causalidade / concessão / temporalidade / adição 

B(  ) comparação / causalidade / finalidade / adição 

C(  ) comparação / oposição / temporalidade / adição 

D(  ) condicionalidade / causalidade / explicação / alternância 

E(  ) alternância / concessão / finalidade / restrição  
 
 
12) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita CORRETA da frase abaixo, do ponto de vista da 

norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da frase extraída do texto.   

“IIliana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico mantido 
há quase trinta anos pela prefeitura da cidade.” (linhas 7-8) 

 
A(  ) A prefeitura da cidade mantém, há quase trinta anos, um tira-dúvidas linguístico, o Plantão 

Gramatical de Fortaleza, do qual Illiana é coordenadora. 

B(  ) Há quase trinta anos, Illiana coordena o Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas 
linguístico que a prefeitura da cidade mantém.  

C(  ) A prefeitura da cidade mantém um tira-dúvidas linguístico, o Plantão Gramatical de Fortaleza, 
sendo que o mesmo é coordenado por Illiana há quase trinta anos.  

D(  ) Illiana é a coordenadora de um tira-dúvidas linguístico, o cujo é mantido pela prefeitura da 
cidade há quase trinta anos: o Plantão Gramatical de Fortaleza.   

E(  ) A prefeitura da cidade de Fortaleza mantém, há quase trinta anos, o Plantão Gramatical que é 
um tira-dúvidas linguístico aonde Illiana é coordenadora. 
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13) Analise as frases abaixo e identifique as que expressam a opinião do autor. 
 
I.  “Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez”. (linha 1) 

II.  “Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais”. (linhas 5-6) 

III.  “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa”. (linhas 15-16) 

IV.  “Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta 
diariamente, essa poderia entrar na categoria bico”. (linhas 3-5) 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as frases I e IV expressam a opinião do autor. 

B(  ) Somente as frases II e III expressam a opinião do autor. 

C(  ) Somente as frases III e IV expressam a opinião do autor. 

D(  ) Somente as frases II e IV expressam a opinião do autor. 

E(  ) Somente as frases I e III expressam a opinião do autor. 
 
 
 
14) Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é SINÔNIMO do termo transcrito do texto 2. 
 
A(  ) destrinchar (linha 10)  =  esmiuçar 

B(  ) oráculo (linha 23)  = pregador 

C(  ) polpudo (linha 16)  =  vultuoso 

D(  ) altivez (linha 20)  =  alteridade 

E(  ) instados (linha 25)  =  intencionados 
 
 
 
15) Observe os fragmentos abaixo.  

(Adaptado de MACHADO, J. Pisando no “Z”. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 3, n. 30, abr. 2008). 
 
(  )  Não há nada de mal nisso, porque em português há regras ortográficas algo movediças e as 

exceções são muitas. 

(  )  Mesmo assim, sempre haverá dúvidas. 

(  )  No entanto, é bom que as haja, para que se consulte o dicionário. 

(  )  Muita gente, inclusive bem escolarizada, tem dificuldade com a grafia de certas palavras. 

(  )  Afinal, quem não tem dúvidas não aprende. 

(  )  Só a leitura e a escrita constantes podem dar alguma segurança ao escriba. 
 

Considerando a ordenação numérica apresentada nas alternativas a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA em que os fragmentos constituem um parágrafo coeso e coerente.  

 
 

A(  ) 6,  3,  2,  1,  4,  5 

B(  ) 2,  3,  5,  4,  6,  1 

C(  ) 6,  5,  4,  3,  2,  1 

D(  ) 5,  4,  3,  2,  6,  1 

E(  ) 2,  4,  5,  1,  6,  3 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, o ensino médio, 
etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidade(s):  

 
A(  ) a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

B(  ) a consolidação e o aprofundamento de novos conhecimentos, uma vez que os conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental foram insuficientes para completar a educação básica. 

C(  ) a consolidação da formação básica, uma vez que a formação científica e tecnológica será 
oferecida no ensino superior. 

D(  ) a preparação técnica para o trabalho de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 

E(  ) a preparação exclusiva para ingresso no ensino superior. 
 
  
 
17) O __________ tem como fim imediato o aumento das vagas de ingresso e a redução das taxas 

de evasão nos cursos presenciais de graduação das universidades públicas, e o ___________ 

estabelece que as instituições beneficiadas por isenções fiscais passem a conceder bolsas de 

estudos na proporção dos alunos pagantes por curso e turno, constituindo-se como mais um 

mecanismo de democratização de acesso ao ensino superior. 

 
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE e na ordem as lacunas acima. 

 
A(  ) PNAES – FIES 

B(  ) PROUNI – REUNI 

C(  ) REUNI – PROUNI 

D(  ) ENEM – ENADE 

E(  ) SINAES – PROUNI 
 
 
18) A educação a distância (EaD) é uma modalidade de ensino que junto com outros programas 

governamentais visa garantir as políticas de expansão do ensino superior no Brasil.  
 
Sobre a educação a distância, é CORRETO afirmar que:  

 
A(  ) a União e os Estados são responsáveis pelo credenciamento das instituições autorizadas a 

oferecer os cursos de educação a distância, assim como pelo estabelecimento dos requisitos 
para a realização de exames e o registro de diplomas. 

B(  ) o material impresso deve sempre fazer parte de todos os cursos ou programas oferecidos na 
modalidade a distância. 

C(  ) embora a educação a distância seja uma importante modalidade de acesso ao ensino superior, 
a LDB não a recomenda para a formação e a capacitação de professores. 

D(  ) é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino 
e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 
envolvendo estudantes e professores no desenvolvimento de atividades educativas em lugares 
ou tempos diversos.  

E(  ) não poderá ser ofertada para os níveis da educação de jovens e adultos e programas de 
mestrado e doutorado. 
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19)  Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 
 

Uma gestão educacional de base democrática, participativa e com qualidade social pode ser 
caracterizada como aquela que... 

 
A(  ) proporciona treinamento de pessoal para a competência e valoriza as formas eficientes de 

competição. 

B(  ) promove sólida formação básica e oferece igualdade de oportunidades de acesso à educação. 

C(  ) busca eficácia na gestão dos meios, incentiva o planejamento e prestigia o controle de 
resultados. 

D(  ) oferece educação para a cidadania e desloca as funções do Estado para a comunidade. 

E(  ) incentiva a competitividade entre as escolas. 

 
 
 
 
20)  Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A prática de avaliação institucional que visa à transformação e ao aperfeiçoamento contínuo: 
 
A(  ) é fruto da adesão voluntária; realiza avaliação total e coletiva da escola; respeita as 

individualidades institucionais. 

B(  ) está empenhada em premiar mérito individual; busca um entendimento comum de conceitos do 
projeto pedagógico; expõe os pontos fracos. 

C(  ) melhora a qualidade por meio da estruturação de um ranking entre escolas; expõe resultados 
para domínio público; propõe reflexão sobre a prática. 

D(  ) estabelece a competição necessária; estimula a divulgação de gráficos de desempenho; usa a 
metodologia que garante unidade de informações. 

E(  ) funciona como mecanismo de controle, necessário à qualidade da educação. 
 
 
 
 
21) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

O que se entende por planejamento escolar? 
 
A(  ) Conjunto de regras a serem apenas executadas pelos professores. 

B(  ) Manual de normas pedagógicas para extrair os conteúdos das aulas para o bom andamento do 
programa. 

C(  ) Manual que se entrega à secretaria no início do ano, visando ao seu cumprimento. 

D(  ) Normas pedagógicas para serem seguidas ao pé da letra. 

E(  ) Documento geral que expressa orientações gerais que devem ser adequadas à realidade local 
e ao projeto político-pedagógico de cada escola. 
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22) Uma equipe de uma escola pública propôs-se a elaborar o projeto pedagógico da instituição com 

as seguintes características: 
 

I.  participação de todos os “atores” envolvidos na comunidade escolar. 

II.  expressão da cultura local. 

III.  manifestação de um conjunto de princípios e práticas visando à nova realidade. 

IV.  predefinição de objetivos e formas quantitativas de avaliação do plano.  
 

Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

Quais das características acima um projeto pedagógico de gestão democrática e participativa 
deve, necessariamente, apresentar?  

 
A(  ) III e IV. 

B(  ) II e IV. 

C(  ) I, III e IV. 

D(  ) I, II e III. 

E(  ) I e II. 
 
 
 
23) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Um gestor de uma escola adotou estratégias que refletiram as transformações sociopolíticas 
observadas nas últimas décadas. Percebe-se, nesta escola, que a gestão da educação adquiriu 
outras características, implementando processos democráticos, como: 

 
A(  ) participação, construção de projeto pedagógico e centralização administrativa. 

B(  ) projetos pedagógicos inovadores, planejamento centralizado e administração participativa. 

C(  ) conselhos deliberativos, construção de projeto pedagógico e descentralização de verbas. 

D(  ) tomada de decisão centrada no diretor, currículo único e ampliação dos colegiados. 

E(  ) centralização, currículo único e administração participativa. 
 
 
 
24) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Insatisfeito com a condução do projeto pedagógico de uma escola, um grupo de pais de alunos 
pleiteou mais espaço para discussões acerca das práticas adotadas, sem, no entanto, encontrar 
receptividade por parte da direção. Considerando-se um modelo de gestão democrática, a 
atitude da direção foi: 

 
A(  ) inadequada, pois o multiculturalismo confere aos pais o direito de questionar a dignidade 

profissional dos professores. 

B(  ) inadequada, pois não corresponde às práticas de corresponsabilização e de articulação escola-
comunidade. 

C(  ) adequada, pois a corresponsabilidade dos pais se refere a acompanhar o desempenho 
acadêmico dos filhos. 

D(  ) inadequada, pois os pais devem encaminhar suas reclamações aos órgãos governamentais 
competentes. 

E(  ) adequada, pois o diretor foi eleito para ser obedecido. 
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25) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

Qual o papel do professor na criação do projeto político-pedagógico da escola? 
 
A(  ) Executar, refletir e modificar. 

B(  ) Avaliar, refletir e modificar. 

C(  ) Receber, executar e avaliar. 

D(  ) Planejar, executar e avaliar. 

E(  ) Executar, refletir e avaliar. 

 
 
 
 
26)  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no art. 4°, §1°, diz que o ensino fundamental 

é obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.  
 

Sobre esse parágrafo da LDB, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 

cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente 
constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. 

II. diante da impossibilidade de oferecimento do ensino obrigatório, a autoridade competente não 
poderá ser responsabilizada, uma vez que envidou todos os esforços para fazê-lo. 

III. em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao 
ensino obrigatório, contemplando, em seguida, os demais níveis e modalidades de ensino, 
conforme as prioridades constitucionais e legais. 

IV. o atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde é de 
responsabilidade do Poder Público. 

V. o atendimento educacional aos educandos com necessidades especiais deve ser ofertado fora 
da rede regular de ensino, em instituições especializadas, uma vez que essa clientela demanda 
atendimento diferenciado. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as afirmativas I,  III  e  IV estão corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas II,  III  e  V estão corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas I,  III  e  V estão corretas. 

D(  ) Somente as afirmativas III,  IV  e  V estão corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I,  II  e  III estão corretas. 
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27) A Constituição Federal de 1998 estabeleceu os seguintes princípios para a educação brasileira: 

obrigatoriedade, gratuidade, liberdade, igualdade e gestão democrática.  
 

Especificamente sobre a gestão democrática da educação, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. os sistemas de ensino devem estabelecer normas para o desenvolvimento da gestão 

democrática nas escolas públicas de educação básica, de acordo com as peculiaridades de cada 
sistema, e garantir a participação de profissionais da educação na elaboração do projeto político-
pedagógico da escola e a participação da comunidade escolar em conselhos escolares. 

II. a escolha de diretores para a gestão da escola pública livremente indicada pelos poderes 
públicos não constitui um empecilho para a prática da gestão democrática na escola. 

III. o Plano Nacional da Educação define que a gestão deve estar inserida no processo de relação 
da instituição educacional com a sociedade, de tal forma que possibilite aos seus agentes a 
utilização de mecanismos de construção e de conquista da qualidade da educação. 

IV. a gestão da escola deve pautar-se pela neutralidade das tomadas de decisões para atender de 
forma isenta aos interesses coletivos da comunidade escolar. 

V. a gestão democrática é entendida como a participação efetiva dos vários segmentos da 
comunidade escolar – pais, estudantes e funcionários na organização – na construção e 
avaliação dos projetos pedagógicos e na administração dos recursos da escola. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 

 
 
 
 
28)  Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 
 

A gestão democrática é enfatizada pela Constituição Federal de 1988 e consolidada na Lei n° 
9.394/96 (LDB), tornando o Princípio da Autonomia não uma recomendação, mas uma 
determinação legal, a qual, aliás, deve ser uma prática construída no cotidiano escolar. Fazer da 
escola pública uma instituição autônoma justifica-se principalmente por... 

 
A(  ) evitar a “cultura do desperdício” de recursos e promover a melhor utilização dos elementos 

disponíveis com vistas ao fortalecimento do poder de decisão dos gestores. 

B(  ) consolidar as prerrogativas legais, a fim de que a escola seja gerida segundo a idéia de 
autogoverno, com independência diante de órgãos governamentais. 

C(  ) ser pressuposto ético da tarefa educativa, visando à formação de sujeitos independentes e à 
garantia da equidade no processo de aprendizagem. 

D(  ) proporcionar um espaço democrático de discussão para favorecer interesses corporativos que 
naturalmente fazem parte da prática docente. 

E(  ) delegar às escolas a obrigatoriedade de captar recursos para a sua manutenção. 
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29) Identifique com (V) as afirmativas verdadeiras e com (F) as afirmativas falsas. 
 

De acordo com o capítulo da LDB, Lei n° 9.394/96, que trata da verificação do rendimento 
escolar, os seguintes critérios deverão ser observados: 

         
(  )  avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 
provas finais. 

(  )  possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. 

(  )  possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. 

(  )  aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 

(  )  obrigatoriedade de estudos de recuperação, ao final do período letivo, para os casos de baixo 
rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) F – V – V – F – F  

B(  ) V – V – F – F – V 

C(  ) V – V – F – F – F 

D(  ) V – V – V – V – F 

E(  ) F – F – V – V – V  

 
 
 
 
30) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A reformulação curricular do ensino médio, expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, tem como princípios: 

 
A(  ) a formação de especialistas capazes de dominar a utilização de maquinarias ou de dirigir 

processos de produção. 

B(  ) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo. 

C(  ) os Parâmetros Curriculares Nacionais, que são diretrizes curriculares regionais que buscam 
garantir o respeito à diversidade que é marca cultural do país, através da possibilidade de 
adaptações que integrem as diferentes dimensões de prática educacional. 

D(  ) os Parâmetros Curriculares Nacionais, que são diretrizes fixas e obrigatórias, desde a definição 
de objetivos até as orientações didáticas. 

E(  ) a formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de capacidades de 
pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, 
formular, ao invés do simples exercício de memorização. 
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31) Para alcançar os objetivos fundamentais propostos na Constituição Federal de 1988, quais 
sejam, construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; 
erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover 
o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação, o governo federal lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

 
Sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação, analise as afirmativas abaixo. 

 
I. as metas de qualidade para a educação básica que o PDE inclui contribuem para que as escolas 

e Secretarias de Educação se organizem no atendimento aos alunos. 
 
II. o PNE não conseguiu atingir suas metas e por isso foi substituído pelo PDE. 
 
III. o IDEB é um dos indicadores de avaliação da educação básica criado pelo Plano Nacional de 

Educação. 
 
IV. os eixos norteadores do PDE são a educação básica, a educação superior, a educação 

profissional e  a alfabetização. 
 
V. a Prova Brasil e o Educacenso são instrumentos de avaliação da qualidade da educação básica 

criados pelo PDE. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

D(  ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 

 
 
32) Com relação aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFTs, conforme o  

Decreto n° 6.095, de 24 de abril de 2007, é CORRETO afirmar que:  
 
A(  ) o IFT deverá desenvolver a educação profissional e tecnológica, como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais 
e peculiaridades regionais, identificadas com base no mapeamento das potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico no âmbito de atuação institucional. 

B(  ) o processo de integração do IFT terá início com a celebração de acordo entre instituições 
federais de educação profissional e tecnológica, que formalizarão a agregação voluntária de 
Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET, Escolas Técnicas Federais – ETF, 
Escolas Agrotécnicas Federais – EAF e Escolas Técnicas vinculadas às Universidades 
Federais, localizados em um mesmo Estado, os quais serão supervisionados pela Secretaria de 
Educação Básica do Ministério da Educação. 

C(  ) os IFTs têm como objetivo ministrar educação profissional técnica, preferencialmente de nível 
superior.  

D(  ) o oferecimento de cursos será prioritariamente em nível de pós-graduação lato sensu, 
abrangendo cursos de aperfeiçoamento e de especialização, visando à formação de 
especialistas para as diferentes áreas da educação profissional e tecnológica. 

E(  ) o oferecimento de cursos de graduação será apenas em nível de bacharelado, uma vez que a 
oferta de cursos de licenciatura é da competência das universidades públicas. 
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33) A Lei n° 9.394/96, que trata da educação profissional técnica de nível médio articulada, prevê, no 

Art. 36, que ela será desenvolvida de forma:    
 
I.   Integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o 

curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, 
na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. 

 
II.   _________________, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, 

efetuando-se matrículas distintas para cada curso. 
 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna acima. 
 
A(  ) Integrada 

B(  ) Continuada 

C(  ) Concomitante 

D(  ) Fundamental 

E(  ) Indistinta 

 
 
 
 
34) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao Plano Nacional de 

Educação (PNE).  
 
(  )  O primeiro Plano Nacional de Educação surgiu em 1962, elaborado já na vigência da primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 4.024, de 1961. 

(  )  A garantia de ensino fundamental apenas àqueles que estiverem na faixa etária de sete a 
quatorze anos. 

(  )  O PNE tem como objetivos reduzir as desigualdades sociais regionais, no tocante ao sucesso e 
permanência na educação pública; elevar globalmente o nível de escolarização da educação;  
democratizar a gestão do ensino público. 

(  )  A ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino – a educação infantil, o ensino médio e 
a educação superior. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – V – V – F 

B(  ) V – F – V – V 

C(  ) V – V – F – F 

D(  ) F – V – F – F 

E(  ) V – F – F – V 
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35) O Decreto n° 6.095, de 24 de abril de 2007, que estabelece diretrizes para o processo de 

integração de instituições federais de educação tecnológica para fins de constituição dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFTs, no âmbito da Rede Federal de 
Educação Tecnológica, no seu  Art. 13, reza o seguinte:   

A criação de novas instituições federais de educação profissional e tecnológica, bem como a 
expansão das instituições já existentes, levará em conta preferencialmente o modelo de IFT 
disciplinado neste Decreto, no seu Art. 14.  Os projetos de lei de criação dos IFTs contemplarão 
regime de transição, que atenderá às seguintes disposições:  

I.   Os Diretores e Vice-Diretores dos CEFETs, Escolas Técnicas, Agrotécnicas e Escolas 
Técnicas vinculadas às Universidades Federais exercerão até o final os mandatos em curso. 

II.   O Diretor-Geral e o Vice-Diretor-Geral do CEFET que der origem à sede do IFT exercerão, 
até o final de seu mandato em curso e em caráter pro tempore, as funções de Reitor e  
Vice-Reitor, respectivamente, com a incumbência de promover, no prazo máximo de 
______________________, a elaboração e o encaminhamento ao Ministério da Educação 
do estatuto do novo instituto. 

III.   A proposta de implantação de IFET que resultar da integração de duas ou mais instituições 
deverá indicar qual delas corresponderá à sede do Instituto. 

 
 Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna acima. 
 
A(  ) cento e oitenta dias 

B(  ) duzentos dias 

C(  ) cento e sessenta dias 

D(  ) noventa dias 

E(  ) cento e vinte dias 

 
 
 
36) Ainda  quanto  aos  Institutos  Federais  de  Educação, Ciência  e  Tecnologia – IFTs, o Decreto 

n° 6.095, de 24 de abril de 2007, no seu Art. 4°, reza o seguinte:    
 

Após a celebração do acordo, as instituições deverão elaborar projeto de Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) integrado, deixando nele clara sua vocação para o ensino, a 

pesquisa e a extensão, desenvolvendo a _________________ e __________________, em 

todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando profissionais para os diversos 

setores da economia, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade. 

 
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas acima. 

 
A(  ) formação geral – específica  

B(  ) formação específica – qualificada 

C(  ) educação específica – direcionada 

D(  ) educação profissional – tecnológica 

E(  ) educação geral – direcionada 
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37) No caso do ensino superior, registrou-se nos últimos anos grande aumento na abertura de novos 
cursos, fato este que reflete a demanda cada vez mais acentuada por vagas nesse nível de 
ensino por parte de estudantes que estão concluindo ou que já terminaram o ensino médio. 
Apesar disto, o Brasil é um país em que apenas uma pequena elite possui diploma universitário: 
segundo o IBGE, são 5,8 milhões de pessoas, o que equivale a 6,8% da população com mais de 
25 anos. Destes, 59,7% estão concentrados na região sudeste. Os brancos têm quatro vezes 
mais acesso ao ensino superior que os afrodescendentes e indígenas. E, como tem sido 
amplamente divulgado, grande parte dos novos cursos superiores privados apresenta discutível 
qualidade de ensino. O crescimento na abertura de vagas na educação superior gerou uma 
redução na relação candidato-vaga nesse nível de ensino: segundo o MEC/INEP, em 1997 havia 
3,9 inscrições por vaga ofertada, número este que diminuiu para 3,0 em 2001. Porém, a redução 
na relação candidato-vaga é registrada apenas na rede privada de ensino. Na rede pública, a 
concorrência é maior: em 1997, a relação candidato-vaga era de 7,4, passando para 9,3 em 
2001. O próprio MEC (em relatório de 2002, intitulado “Geografia da Educação Brasileira”) 
informa que o aumento na oferta de vagas no sistema de ensino superior público não foi 
suficiente para reduzir a concorrência. Evidentemente, como são gratuitas e consideradas de 
melhor qualidade, as instituições públicas atraem um número cada vez maior de candidatos. E 
acaba tendo acesso a estas escolas apenas uma elite de alunos que pôde investir nos estudos e 
que foi mais bem preparada nas boas escolas privadas de ensino médio.  

 
(Instituto PRATTEIN – Empresa de consultoria em políticas, programas e pesquisas nas áreas de 
educação e desenvolvimento social). 

 
 

De acordo com o excerto acima, assinale a alternativa CORRETA. 
 
 
A(  ) A expansão pode ser realizada exclusivamente pela ampliação do setor privado. 
 
B(  ) A expansão é inviável em função da estrutura das instituições públicas. 
 
C(  ) A expansão está prevista apenas para a outra década. 
 
D(  ) A expansão está inviabilizada pela falta de profissionais qualificados para atender a essa 

demanda no ensino superior. 
 
E(  ) A expansão não vai poder dispensar um equilíbrio entre os setores público e privado visando 

atender com qualidade às novas demandas por matrículas. 
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38) Analise a tabela abaixo considerando o sistema educacional brasileiro com relação aos 
Indicadores Demográficos e Econômicos e Taxa de Alfabetização, 1900/1950. 

 

Indicadores 1900 1920 1940 1950 

População total 17.438.434 30.635.605 41.236.315 51.944.397 
Densidade demográfica 2,06 3,62 4,88 6,14 
Renda per capita em dólares 55 90 180 - 
% da população urbana 10 16 31 36 
% de analfabetos (15 anos e mais) 65,3 69,9 56,2 50,0 

 
Fonte: LOURENÇO FILHO, M. B. Redução das taxas de analfabetismo no Brasil entre 1900 e 1960: 
descrição e análise. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v. 44, n. 100, p. 250-
272, out./dez. 1965; Fundação IBGE, Séries Estatísticas Retrospectivas, 1970.  

 
 
I. A urbanização não interfere nos processos educacionais. 

II. A intensificação do processo de urbanização e o crescimento demográfico, combinados com o 
crescimento da renda per capita, foram acompanhados pela diminuição da taxa de analfabetismo. 

III. A urbanização e a industrialização foram fatores que influenciaram a escolarização da população, 
pois, entre os anos de 1920 e 1940, a taxa de urbanização dobrou e o analfabetismo sofreu uma 
sensível queda. 

IV. A sociedade brasileira empreendeu um significativo esforço para diminuir o número de seus 
analfabetos depois de 1920. 

V. A sociedade brasileira após 1920 priorizou o desenvolvimento industrial em prejuízo dos 
processos educacionais. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

B(  ) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 
 

C(  ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 

D(  ) Somente as afirmativas II e V estão corretas. 
 

E(  ) Apenas a afirmativa III está correta. 
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39) Na década de 1960, da imensidão do espaço, um astronauta ao contemplar o mundo constatou 
que apesar de tanta diversidade, envolta na atmosfera, a Terra é uniforme e azul. De longe, 
percebe-se só o azul. De perto, podemos ver o verde das florestas, o branco da areia, o azul do 
mar...  A partir do lugar onde se está, há muitas formas diferentes de perceber a realidade. Não 
há um único ponto de vista que, isolado, possa explicar esta realidade. Assim, também, ocorre 
com as teorias voltadas para a educação. Nenhuma sozinha poderá dar respostas à diversidade 
de questões que se apresentam no ato de educar. 

 

Disponível em: <http://www.multirio.rj.gov.br/cime/ME01/ME01_001.html>. Acesso em: 28 jul. 2009. 

A metáfora acima pode nos ajudar a compreender os fundamentos teóricos da educação.  

Analise as afirmativas abaixo. 
 

I. Uma teoria abrangente e sólida pode explicar todas as lógicas da escola. 
II. Não existe uma única teoria que, sozinha, responda a todas as questões que se colocam no 

interior da escola. 
III. Cada professor precisará conhecer os limites e alcances de cada teoria para refletir sobre o seu 

próprio trabalho pedagógico. 
IV. Nossa própria formação como educadores foi realizada de forma fragmentada, a partir de 

disciplinas com enfoques estanques, isolados: Psicologia, Sociologia, Filosofia, cada qual 
fazendo um determinado recorte para estudar como os seres humanos pensam, sentem e 
constroem significados. 

V. A formação dos educadores no Brasil superou os dilemas e conflitos provocados pela 
fragmentação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
B(   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
C(   ) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 
D(   ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
E(   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 
40) Libâneo (2001) afirma que a participação é fundamental para garantir a gestão demo- 

crática da escola, pois é assim que todos os envolvidos no processo educacional da  
instituição estarão presentes, tanto nas _______________ e construções de propostas  
(planos, programas, projetos, ações, eventos) como no processo de implementação, 
acompanhamento e _______________. 

 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas acima. 
 

A(   ) orientações – controle  
B(   ) regulações – supervisão 
C(   ) avaliações – controle 
D(   ) decisões – avaliação 
E(   ) decisões – regulação 
 
 
 

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 
 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
 


