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PORTUGUÊS

O texto a seguir serve de referência para as questões 01 a 06.

Pessoas reconhecem mais nomes do que rostos
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Está no senso comum que somos terríveis para lembrar nomes. As festas de Natal, por exemplo, 
comprovam isso: todo ano acontece a experiência constrangedora de esquecer o nome daquela 
prima de segundo grau. E aí sempre vem a desculpa “sou péssimo com nomes”.
Mas cientistas da Universidade de York, na Inglaterra, afirmam que essa impressão é falsa: 
segundo eles, lembramos muito mais de nomes do que de rostos. O problema está em 
confundirmos duas coisas: reconhecimento e recordação. Segundo os pesquisadores, os 
seres humanos são, por natureza, melhores em reconhecer do que em lembrar.
Os psicólogos fazem uma distinção entre esses dois tipos de recuperação da memória. 
Segundo eles, o reconhecimento refere-se à nossa simples capacidade de tratar um evento 
ou informação como sendo familiar, enquanto a recordação exige a recuperação de detalhes 
específicos. Isso mostra por que é fácil esquecer o nome daquela prima de segundo grau: 
como você já a viu em várias festas de Natal, sua mente a reconhece como familiar. Mas o 
nome dela, algo que exige mais da sua memória, é mais difícil recordar.
Agora, e se rostos e nomes fossem colocados no mesmo patamar de memória? Foi isso que os 
cientistas fizeram: projetaram um “teste justo”, colocando demandas iguais na capacidade 
dos participantes de reconhecer rostos e nomes.
Para o estudo, os participantes tiveram um período de tempo específico para memorizar 
rostos e nomes desconhecidos. Num segundo momento, os nomes e os rostos apareciam 
novamente – e os voluntários tinham de dizer quais já tinham visto.
Depois disso, os pesquisadores repetiram o teste, mas desta vez complicando um pouco: 
eles mostraram aos participantes diferentes imagens dos mesmos rostos e os nomes em 
diferentes tipos de letra. Isso, segundo os cientistas, era para tornar o teste o mais realista 
possível, já que os rostos reais aparecem de formas relativamente diferentes (por conta de 
ângulos, iluminação e penteado, por exemplo) cada vez que você os vê.
Resultado: os participantes reconheceram 73% dos rostos e 85% dos nomes. Quando o 
experimento foi dificultado, a diferença foi maior: as pessoas reconheceram 64% dos rostos 
e 83% dos nomes.
“Nosso estudo sugere que, enquanto muitas pessoas podem ser ruins em lembrar nomes, elas 
provavelmente serão ainda piores em lembrar rostos. Isso irá surpreender muitas pessoas”, 
diz Rob Jenkins, coautor do estudo. “Nossas experiências de vida com nomes e rostos nos 
enganaram sobre como nossas mentes funcionam, mas se julgarmos os dois nos mesmos 
patamares de memória, começamos a ver uma imagem diferente.”

Fonte: LUISA, Ingrid. Pessoas reconhecem mais nomes do que rostos. Superinteressante. Disponível em: <https://
super.abril.com.br/ciencia/pessoas-reconhecem-mais-nomes-do-que-rostos/>. Acesso em: 09 jan. 2019 (adaptado).
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01. A partir da leitura do texto sob análise, NÃO é possível afirmar que:

a) os resultados da pesquisa comprovaram que os seres humanos são melhores em reconhecer 
que em lembrar.

b) o reconhecimento de um rosto é uma tarefa mais fácil para a memória humana que a recordação 
de um nome.

c) segundo a pesquisa, a memória humana tem mais dificuldade em reconhecer um rosto porque 
isso demanda a recuperação de detalhes mais específicos.

d) se colocados no mesmo nível de memória, é comprovável que um ser humano reconhece mais 
os nomes que os rostos das pessoas.

e) o teste realizado confirmou que a impressão de que o ser humano é melhor em reconhecer 
rostos que nomes é um mito.

02. Em relação ao uso do acento indicativo de crase no excerto “[...] o reconhecimento refere-
se à nossa simples capacidade de tratar um evento ou informação como sendo familiar [...]” 
(linhas 9-10), assinale a alternativa INCORRETA:

a) O uso do acento grave, em parte, justifica-se devido à regência do verbo “referir-se”, que exige 
como complemento um objeto indireto regido pela preposição “a”.
b) Deveria ser retirado o acento grave se o vocábulo “capacidade” fosse substituído pela 
palavra “talento”.
c) O acento grave poderia ser retirado sem prejuízo para a correção gramatical do texto, visto 
que seu emprego é facultativo para o contexto em questão.
d) Retirando-se o acento indicativo da crase desse enunciado, o “a” deve ser classificado 
morfologicamente como artigo.
e) Pluralizando-se o vocábulo “capacidade”, é necessário que se retire o acento grave ou que se 
pluralize o termo (“às”) para a manutenção da correção gramatical.

03. Classifica-se sintaticamente como uma oração subordinada substantiva objetiva direta:

a) “[...] que somos terríveis para lembrar nomes.” (linha 1).

b) “[...] do que em lembrar.” (linha 7).

c) “[...] por que é fácil esquecer o nome daquela prima de segundo grau.” (linha 11).

d) “[...] que exige mais da sua memória [...]” (linha 13).

e) “[...] já que os rostos reais aparecem de formas relativamente diferentes [...]” (linha 23).
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04. A transitividade das ocorrências do verbo “reconheceram” (linhas 25 e 26) no sétimo 
parágrafo do texto de referência NÃO coincide com a do indicado em:

a) “comprovam” (linha 2).

b) “vem” (linha 3).

c) “ fazem” (linha 8).

d) “exige” (linha 10).

e) “repetiram” (linha 20).

05. No excerto a seguir, o verbo “lembrar” aparece com o sentido de “trazer à lembrança” e 
“recordar-se”, acepção inclusive tratada por Cunha & Cintra (2017): “[...] lembramos muito mais 
de nomes do que de rostos.” (linha 5). De acordo com a norma-padrão, o excerto apresenta um 
desvio de:

a) concordância nominal.

b) concordância verbal.

c) ortografia oficial.

d) regência nominal.

e) regência verbal.

06. Em relação às classes gramaticais de palavras extraídas do texto de referência, é 
INCORRETO afirmar que: 

a) no terceiro parágrafo, o vocábulo “como” é aplicado como preposição sempre que associado 
ao adjetivo “familiar”, tendo significado relacionado à ideia de “com caráter de”, “na posição de” 
e outras de mesmo sentido.
b) no terceiro parágrafo, o vocábulo “segundo” ocorre duas vezes: na primeira, é uma preposição 
com ideia de conformidade; na segunda, um numeral ordinal em função adjetiva.
c) no sexto parágrafo, a expressão “por conta de” se trata de uma locução prepositiva com valor 
de causalidade que poderia ser substituída por “devido a”, “por causa de” e outras de mesmo 
sentido.
d) no sétimo parágrafo, o vocábulo “quando” se classifica como uma preposição com valor 
semântico de temporalidade que poderia ser substituída por “na ocasião em que”, “depois que” 
e outras de mesmo sentido.
e) no último parágrafo, a conjunção coordenativa “mas” e a subordinativa “se”, em sequência, 
introduzem, respectivamente, ideia de ressalva em contraste ao que se declarou anteriormente e 
de condicionalidade projetada ao que se expressa na última oração do texto.
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O texto a seguir serve de referência para as questões 07 a 10.

01

05

10

15

20

25

30

35

O Ifes é a instituição educacional de maior potencial no estado para atender às demandas do 
mercado de trabalho. E é exatamente em um importante momento histórico para o estado 
do Espírito Santo que a educação profissional lança suas raízes cada vez mais profundas em 
solo capixaba. [...]
Toda a instituição (a direção, os corpos técnico-administrativo, docente e discente) vai 
assim, projetando-se cada vez mais no campo do saber, formando mão de obra qualificada 
e gerando profissionais que brilham em diversas áreas de atuação. [...]
No estado do Espírito Santo, é raro estar numa roda de conversa em que pessoas não 
informem ter feito algum curso na instituição. Muitas vezes são profissionais que, nos 
dias de hoje, atuam em áreas que diretamente pouco têm que ver com o curso técnico que 
fizeram. Entretanto, todos são agradecidos pelo que aprenderam na Escola Técnica ou no 
Cefetes e atribuem à Escola boa parte de seu sucesso na vida profissional. [...]
Porém, a grande contribuição da instituição reflete-se, sobretudo, naquilo que está por trás 
do brilho que todos esses profissionais capixabas ostentam. Cada um deles é como se fosse 
uma pequena tocha de luz. Eles são pequenos focos que, somados, formam esta brilhante 
estrela chamada estado do Espírito Santo. Se o Ifes contribuiu para iluminar cada um desses 
profissionais, então se pode dizer que também colaborou para a formação desse conjunto 
de luzes, essa estrela epsilon que, na bandeira nacional brasileira, compõe a constelação do 
Cruzeiro do Sul e representa o estado do Espírito Santo. Os titãs tiveram e têm um papel 
fundamental na formação da identidade capixaba. É até emblemático que a formação para o 
trabalho – tão entranhada na missão desses eternos titãs – acha-se também gravada no lema 
escrito na bandeira do estado do Espírito Santo.
O lema “trabalha e confia” foi idealizado na gestão de Jerônimo Monteiro (1908-1912), 
o mesmo governante que obteve para os jovens titãs sua primeira sede naquele momento 
histórico em que, fundando as Escolas de Aprendizes Artífices (1909), Nilo Peçanha 
proclamava seus ideais: “O Brasil de ontem saiu das academias, o de amanhã sairá das 
oficinas”. [...]
Em 29 de dezembro de 2008, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou 
a Lei 11.892, que criou 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no país, 
entre os quais o do Espírito Santo.
Implantados a partir da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
formada pelos centros federais de educação tecnológica (Cefets), escolas agrotécnicas 
federais e escolas técnicas vinculadas a universidades, os Institutos Federais consistem em 
estabelecimentos especializados na oferta de ensino profissionalizante e tecnológico nas 
diferentes modalidades de ensino, desde a educação de jovens e adultos até o doutorado.

SUETH, José Candido Rifan [et al.]. A trajetória de 100 anos dos eternos titãs. Da Escola de Aprendizes Artífices 
ao Instituto Federal. Vitória: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, 2009, p. 154-156 
(adaptado).
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07. No que se refere ao uso de sinais de pontuação no texto de referência, é INCORRETO o 
que se comenta em:

a) No terceiro, no quarto e no sexto parágrafos, a primeira vírgula que se aplica possui a função 
de isolar adjunto adverbial antecipado.
b) No terceiro parágrafo, nenhuma das vírgulas serve para separar elementos que exercem a 
mesma função sintática no interior da oração.
c) No segundo e no quarto parágrafos, os parênteses e os travessões desempenham função 
análoga: isolar, num contexto, palavras ou frases.
d) No quarto parágrafo, as aspas são usadas para duas funções: acentuar o valor significativo de 
uma expressão e para distinguir uma citação do resto do contexto.
e) Na citação da declaração de Nilo Peçanha, a vírgula separa orações coordenadas assindéticas 
ao mesmo tempo que marca o limite entre duas partes da informação que estão em relação 
de contraste.

08. Embora predomine a função referencial, o autor faz uso recorrente de recursos estéticos 
para reforçar a expressão que tem a Instituição no cenário em questão. O excerto, dentre os 
indicados a seguir, que apresenta metáfora como recurso estético é:

a) “[...] os Institutos Federais consistem em estabelecimentos especializados na oferta de ensino 
profissionalizante e tecnológico nas diferentes modalidades de ensino, desde a educação de 
jovens e adultos até o doutorado.” (linhas 33-35).
b) “Cada um deles [profissionais capixabas que fizeram algum curso no Ifes] é como se fosse 
uma pequena tocha de luz.” (linhas 14-15).
c) “No estado do Espírito Santo, é raro estar numa roda de conversa em que pessoas não 
informem ter feito algum curso na instituição.” (linhas 8-9).
d) “E é exatamente em um importante momento histórico para o estado do Espírito Santo que a 
educação profissional lança suas raízes cada vez mais profundas em solo capixaba.” (linhas 2-4).
e) “O Ifes é a instituição educacional de maior potencial no estado para atender às demandas 
do mercado de trabalho.” (linhas 1-2).
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09. Acerca das regras de acentuação gráfica aplicadas a palavras do texto de referência, avalie 
cada uma das cinco sentenças seguintes como (V) VERDADEIRA ou (F) FALSA.

I – (   ) No terceiro e no quarto parágrafos, faz-se uso do vocábulo “têm”, que se refere nos 
dois casos a sujeitos cujos núcleos estão no plural. Flexionando os respectivos núcleos para o 
singular, o acento diferencial circunflexo deve mudar para agudo, grafando-se “tém”.

II – (   ) É aplicável a mesma justificativa para se acentuar as palavras “raízes”, “artífices” e “país”.

III – (   ) As palavras “áreas”, “ciência” e “missão” recebem acento gráfico por serem paroxítonas 
terminadas em ditongo crescente.

IV – (   ) As palavras “histórico”, “emblemático”, “agrotécnicas” e “tecnológica” recebem acento 
gráfico por serem proparoxítonas.

V – (   ) Substituir “sairá” por “saíra” implicaria em alterações significativas na compreensão do 
enunciado, dentre elas a mudança do tempo verbal do futuro do presente para o pretérito mais-
que-perfeito, ambos do modo indicativo.

Na ordem respectiva dos itens I, II, III, IV e V, está CORRETA a sequência:

a) F – F – V – V – V.
b) V – F – V – F – F.
c) F – V – V – V – F.
d) V – V – F – V – V.
e) F – F – F – V – V.

10. Os esquemas seguintes analisam o processo de formação das palavras negritadas 
e sublinhadas, todas extraídas do texto de referência. Marque a alternativa que apresenta o 
esquema com análise INCORRETA:

a) educação  educacional: derivação por sufixo formador de adjetivo.

b) ensinar  ensino: redução por abreviação vocabular, formando substantivo a partir de verbo.

c) saber (verbo)  saber (substantivo): derivação imprópria a partir da forma nominal infinitivo.

d) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo  Ifes: redução de 
substantivo próprio por sigla.

e) tudo  sobretudo: derivação por prefixo que indica ideia de “acima de”.
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MATEMÁTICA

11. Em uma pesquisa sobre intenção de votos, dois grupos foram pesquisados sobre a intenção 
de votos nos candidatos A ou B. No primeiro grupo, 1500 pessoas foram pesquisadas, das quais 
900 pretendiam votar no Candidato A e no segundo grupo, das 1200 pessoas pesquisadas, 400 
pretendiam votar no Candidato B. Em um segundo momento, a partir dos dados dessa pesquisa, 
um grupo é sorteado aleatoriamente; e, em seguida, uma pessoa desse grupo é sorteada. A 
probabilidade dessa pessoa ter a intenção de votar no Candidato B é de aproximadamente:

a) 63%
b) 37% 
c) 53% 
d) 47% 
e) 50% 

12. Um Automóvel X foi adquirido em janeiro de 2017 por R$ 70.000,00. Em janeiro de 2019, 
exatamente dois anos após a sua aquisição, seu proprietário decide trocá-lo por um outro modelo, 
cujo valor é 25% superior ao praticado em janeiro de 2017. Se este proprietário der de entrada o 
Automóvel X na troca pelo novo, sabendo que esse sofreu uma desvalorização de 15% ao ano, o 
valor, em reais, que esse proprietário deverá desembolsar será de:

a) 63.218,75
b) 61.250,00
c) 49.000,00
d) 38.500,00
e) 36.925,00



[ 8 ]

13. Em um determinado setor de uma empresa, trabalham 1 coordenador, 3 técnicos 
administrativos, 2 assistentes administrativos e 2 estagiários, que ganham, respectivamente: 
R$ 4.500,00,  R$ 3.000,00,  R$ 2.250,00 e R$ 1.000,00. Pode-se afirmar que o salário médio, o 
salário modal e o salário mediano, em reais, desse setor é, respectivamente, igual a:

a) 2.625,00;    3.100,00;    2.450,00
b) 2.450,00;    2.625,00;    2.500,00
c) 2.500,00;    3.000,00;    2.650,00
d) 2.500,00;    3.000,00;    2.625,00
e) 2.625,00;    3.050,00;    2.400,00

14. Uma fábrica vendia sorvete em uma embalagem na forma de um cilindro reto, cuja medida 
do raio da base era de 0,05m e sua altura era de 0,10m. Após uma análise da equipe de marketing, 
ficou decidido que essa embalagem cilíndrica será substituída por um prisma quadrangular com 
o lado da base medindo 0,10m. Se as duas embalagens devem conter a mesma capacidade, a 
altura da nova caixa, em cm, será de:

(Para efeito de cálculos, considere π = 3)

a) 75
b) 7,5
c) 0,75
d) 0,075
e) 0,0075
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15. Numa pesquisa feita em um instituto federal a respeito do gosto musical preferido dos 
seus 600 alunos do Ensino Médio, obteve-se os seguintes resultados: 150 preferem MPB, 240 
preferem Sertanejo e os demais preferem música Eletrônica. Para apresentar esses dados será 
utilizado um Gráfico de Pizza. A medida do ângulo central, em graus, que representará o número 
de alunos que preferem música Eletrônica será de:

a) 360 
b) 210 
c) 126 
d) 58 
e) 35
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INFORMÁTICA

16. Sobre os dados de uma planilha criada no LibreOffice Calc, foi aplicada a função 
=SOMASE(A1:A5;”M”;B1:B5). Essa função permitirá:

a) somar os valores contidos no intervalo B1 a B5, cujo conteúdo da célula da coluna A da linha 
correspondente seja igual a M.

b) somar o número de vezes que o valor M aparece no intervalo de células A1 a B5.

c) somar os valores contidos no intervalo de A1 a A5.

d) somar os valores contidos no intervalo de A1 a A5, cujo conteúdo da célula da coluna B da 
linha correspondente seja igual a M.

e) somar os valores contidos no intervalo B1 a B5.

17. Aplicativos são aplicações específicas comuns a todos os usuários. Independente do 
tipo, geralmente os computadores possuem aplicativos para edição de texto, cálculos e outras 
aplicações. Sobre aplicativos, associe a segunda coluna com a primeira.

I – Writer  (    ) Usado para criar apresentações

II – Calc  (    ) Usado para criar documentos

III – Impress  (    ) Usado para  facilitar o cálculo de números

IV – Base  (    ) Usado para criar banco de dados

V – Math  (    ) Usado para editar fórmulas matemáticas

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

a) V – II – I – III – IV
b) III – IV – V – II – I
c) IV – II – V – III – I
d) IV – V – III – II – I
e) III – I – II – IV – V

18. Sobre os componentes de um sistema computacional, é INCORRETO afirmar que:

a) Hardware são componentes físicos que fazem parte da máquina, tais como fios, discos rígidos, 
teclado, mouse e outros.

b) Softwares são os programas que fazem a máquina funcionar, incluindo o sistema operacional 
e os aplicativos.

c) O hard drive armazena as informações contidas no computador a longo prazo.

d) A memória RAM é conhecida como memória não volátil.

e) Uma memória volátil perde o conteúdo armazenado quando a energia de alimentação é 
retirada.
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19. O ____________ é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando 
cópias de si mesmo de computador para computador. É notadamente responsável por consumir 
muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar e, 
como consequência, pode afetar o desempenho da rede e a utilização do computador.

Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto acima.

a) keylogger
b) spyware
c) worm
d) trojan
e) vírus

20. As redes Wi-Fi se tornaram populares pela mobilidade que oferecem e pela facilidade de 
instalação e de uso em diferentes tipos de ambientes. Para resolver alguns dos riscos que estas 
redes oferecem, foram desenvolvidos mecanismos de segurança. Sobre esses mecanismos de 
segurança, associe a segunda coluna com a primeira.

I – WEP (Wired Equivalent Privacy)      (    ) É o mecanismo mais recomendado.

II – WPA (Wi-Fi Protected Access)      (    ) É considerado frágil e, por isto, o uso deve ser evitado.

III – WPA-2         (    ) É o nível mínimo de segurança que é recomendado.

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

a) I – II – III
b) III – I – II
c) I – III – II
d) II – I – III
e) III – II – I
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LEGISLAÇÃO

21. De acordo com a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis 
da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa CORRETA:

a) As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se entre si.

b) Só existem duas modalidades de remoção: de ofício, no interesse da Administração e a pedido, 
independente do interesse da Administração.

c) O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter definitivo, para outro ponto do território 
nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de 
despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.

d) Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização 
do chefe imediato.

e) Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de 
inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo.

22. Considerando as disposições do Decreto n.º 1.171/1994 e a Lei 8.112/90, analise as assertivas:

I – Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, 
em ação regressiva.

II – Ao servidor é proibido cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em 
lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.

III – O servidor deve colaborar com os atos fiscalizatórios, o que não significa que tenha o dever 
de facilitar a fiscalização de todos atos / serviços.

IV – Ao servidor é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, 
personificada ou não personificada.

Marque a alternativa que apresenta somente assertiva(s) CORRETA(S).

a) I, II, III e IV.
b) II e III.
c) I, II e IV.
d) I e III.
e) I, II e III.
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23. Tendo por base a Lei nº 8.666/1993, que institui as normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, analise as assertivas abaixo:

I – É inexigível a licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pública, bem como para a contratação de serviços de 
publicidade e divulgação.

II – Na hipótese de inexigibilidade da licitação e em qualquer dos casos de dispensa, se 
comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública 
o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis.

III – É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.

Marque a alternativa que apresenta somente assertiva(s) CORRETA(S).

a) II e III.
b) I e III.
c) II.
d) I, II e III.
e) III.

24. De acordo com a Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) Os Reitores serão nomeados pelo Ministro de Educação, para mandato de 5 (cinco) anos, 
permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo 
Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente, 
de 1/3 (um terço) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) 
para a manifestação do corpo discente. 

b) Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária 
anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos 
sociais e benefícios aos servidores.

c) A administração dos Institutos Federais terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes 
e o Conselho Superior, cujas presidências serão exercidas pelo Reitor do Instituto Federal.

d) Poderão ser nomeados Pró-Reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da Carreira 
docente ou de cargo efetivo com nível superior da Carreira dos técnico-administrativos do Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de 
5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica.

e) Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências 
aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação 
empírica, é uma das finalidades e características dos Institutos Federais.
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25. De acordo com a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, assinale a alternativa INCORRETA:

a) As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, 
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de 
aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.

b) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada concomitante 
e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a 
obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento, 
de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho.

c) Os cursos de educação profissional e tecnológica não poderão ser organizados por eixos 
tecnológicos, visando, com isso, formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, 
aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira.

d) A educação profissional técnica de nível médio articulada, quando desenvolvida na forma 
integrada, é 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.

e) Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, 
terão validade nacional e habilitarão o prosseguimento de estudos na educação superior.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Em seu artigo 24, a Lei 9.596/1996 – LDB, institui a obrigatoriedade de estudos de 
recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento 
escolar. Os responsáveis pela organização deste processo são:

a) Os professores e o setor pedagógico.
b) As instituições de ensino e seus regimentos.
c) A direção pedagógica da escola e o assistente de aluno.
d) Os professores e a direção escolar.
e) A Secretaria de Estado da Educação e os diretores escolares.

27. Leia e analise o artigo 36 da Lei 9.596/1996 – LDB abaixo e assinale a alternativa CORRETA 
que complementa o texto:

Art. 36 O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e 
por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos 
curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de 
ensino, a saber.

§ 6º A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica 
e profissional considerará:

II – A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação 
para o trabalho, quando a formação:

a) Considerar que o rendimento do aluno tenha sido superior em 80%, mesmo tendo mais de 
50% de faltas.
b) For estruturada e organizada em etapas com terminalidade.
c) Do curso oferecer provas aleatórias práticas.
d) Do aluno estiver diretamente associada a um processo seletivo análogo ao ENEM.
e) For alicerçada por meio das notas obtidas na educação básica.

28. Leia o texto abaixo que trata da Educação Especial na Lei 9.596/1996 – LDB:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
A lei, neste artigo, em seu § 3º, prevê que a oferta da educação especial: 
a) Tem início na Educação infantil e estende-se até o ensino fundamental.
b) Tem início na Educação infantil e estende-se até o ensino médio.
c) Tem início na Educação infantil e estende-se ao longo da vida.
d) Tem início na Educação infantil e estende-se até o ensino profissional.
e) Tem início na Educação infantil e estende-se até início do ensino superior.
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29. A Lei 9.596/1996 – LDB, em seu Art. 36-C diz que a educação profissional técnica de 
nível médio articulada, prevista no inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida 
de forma integrada , concomitante ou subsequente. O Ifes oportuniza aos alunos a sua entrada 
na instituição a partir de processos seletivos. No caso dos cursos anteriormente citados, para o 
ingresso nestes é importante saber que:

a) Para cursar os cursos técnicos integrados ao ensino médio, o estudante deve ter concluído o 
ensino fundamental de 9 anos.
b) Para cursar os cursos técnicos concomitantes, o estudante deve ter concluído apenas o ensino 
fundamental.
c) Para cursar os cursos técnicos concomitantes, o estudante deve ter concluído apenas o ensino 
fundamental até o 5º ano.
d) Para cursar os cursos técnicos subsequentes, o estudante deve ter concluído apenas a 1ª série 
do ensino médio.
e) Para cursar os cursos técnicos integrados, o estudante deve ter concluído o ensino médio.
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30. Leia o texto e observe as imagens abaixo: 

Segundo a Resolução nº 1, de 30 de Maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos, em seu artigo 3º, determina que a Educação em Direitos 
Humanos tem a fi nalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social, e 
fundamenta-se nos seguintes princípios:

I – Dignidade humana;

II – Igualdade de direitos;

III – Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades;

IV – Laicidade do Estado;

V – Democracia na educação;

VI – Transversalidade, vivência e globalidade;

VII – Sustentabilidade socioambiental.

As imagens anteriores, dentro da proposta de educação em Direitos Humanos, dizem respeito a:

a) Dignidade humana e sustentabilidade socioambiental.
b) Tecnologias inovadoras na educação e transversalidade.
c) Sustentabilidade socioambiental e laicidade do estado.
d) Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades.
e) Globalidade e democracia na educação.
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31. A Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial,  
indica em seu artigo 13, que são atribuições do professor do Atendimento Educacional 
Especializado as seguintes funções abaixo, EXCETO:

a) Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 
estratégias       considerando      as      necessidades     específicas      dos     alunos     público-alvo     da     Educação      Especial. 
b) Acompanhar o educando nas consultas aos demais profissionais da saúde, assim como manter 
atualizados    os    laudos    médicos    deste, a fim   de   dar    continuidade    no    atendimento   e   evolução    cognitiva. 
c) Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais. 
d) Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da 
escola.
e) Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados 
pelo aluno.

32. A Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, 
enumera que são público-alvo estudantes que dentre outras especificidades possuem transtornos 
globais do desenvolvimento. Segundo a Resolução, enquadram-se nesta especificidade citada, 
de acordo com o artigo 4º , item II, EXCETO:

a) Aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor.
b) Autismo clássico.
c) Síndrome de Asperger.
d) Síndrome de Rett.
e) Tetraplegia.
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33. Após ler e analisar o texto, assinale a alternativa CORRETA.

“Com base nos pressupostos da neutralidade científica e inspirada nos 
princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, essa pedagogia 
advoga a reordenação do processo educativo de maneira que o torne objetivo 
e operacional (p. 379)”.

Nesse fragmento de texto, Dermeval Saviani (2007) refere-se à pedagogia:

a) Pedagogia crítico-social dos conteúdos.
b) Pedagogia da prática.
c) Pedagogia histórico-crítica.
d) Pedagogia tecnicista.
e) Pedagogia da educação popular.

34. De acordo com Dermeval Saviani (2007, p.381), “do ponto de vista pedagógico, conclui-se 
que, se para a pedagogia                     a questão central é aprender, e para a pedagogia                    , 
aprender a aprender, para a pedagogia                     o que importa é aprender a fazer”.

Em sequência, de cima para baixo, as palavras que completam CORRETAMENTE essas 
lacunas são:

a) Tecnicista, histórico-crítica, nova.
b) Tradicional, nova, tecnicista.
c) Nova, tecnicista, tradicional.
d) Histórico-crítica, tradicional, tecnicista.
e) Tradicional, tecnicista, nova.
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35. De acordo com Libâneo (2013, p. 247-248), “para que os planos sejam efetivamente 
instrumentos para a ação”, devem ter algumas características específicas.

I – O plano é um(a)                     pois nele(a) são estabelecidas as diretrizes e os meios de realização 
do trabalho docente. Sua função é orientar a prática partindo da exigência da própria prática, não 
pode ser um documento rígido e absoluto.

II – O plano deve ter um(a)                    , progressivo(a). Para alcançar os objetivos, são necessários 
vários passos, de modo que a ação docente obedeça a uma sequência lógica.

III – Por                     entendemos a correspondência do plano com a realidade que se vai aplicar. 
Não adianta fazer previsões fora das possibilidades humanas e materiais da escola, fora das 
possibilidades dos alunos.

IV – Deve haver                     entre os objetivos gerais, objetivos específicos, os conteúdos, 
métodos e avaliação. É também a ligação lógica entre os componentes do plano.

V – O plano deve ter                     no decorrer do ano letivo, o professor está sempre organizando 
e reorganizando o seu trabalho.

Em sequência, de cima para baixo, as palavras que completam CORRETAMENTE essas 
lacunas são:

a) Guia de orientação, ordem sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade.
b) Flexibilidade, coerência, guia de orientação, ordem sequencial e objetividade.
c) Ordem sequencial, guia de orientação, coerência, flexibilidade e objetividade.
d) Objetividade, flexibilidade, guia de orientação, coerência e ordem sequencial.
e) Coerência, ordem sequencial, flexibilidade, guia de orientação e objetividade.
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36. De acordo com Libâneo (2013, p. 246-247), “a ação de planejar (…) não se reduz ao simples 
preenchimento de formulários para controle administrativo; é, antes, a atividade consciente da 
previsão das ações docentes, fundamentadas em opções político – pedagógicas, e tendo como 
referência permanente as situações didáticas concretas (isto é, a problemática social, econômica, 
política e cultural que envolve a escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade, que 
interagem no processo de ensino)”.

O planejamento escolar tem, assim, as seguintes funções:

I – Atualizar o conteúdo do plano sempre que é revisto, aperfeiçoando-o em relação aos progressos 
feitos no campo de conhecimentos, adequando-o às condições de aprendizagem dos alunos, aos 
métodos, técnicas e recursos de ensino que vão sendo incorporados na experiência cotidiana;

II – Facilitar a preparação das aulas: selecionar o material didático em tempo hábil, saber que 
tarefas professor e alunos devem executar, replanejar o trabalho frente a novas situações que 
aparecem no decorrer das aulas;

III – Assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente, de modo que 
a previsão das ações docentes possibilite ao professor a realização de um ensino de qualidade e 
evite a improvisação e a rotina;

IV – Estabelecer objetivos, conteúdos e métodos afastando-se das exigências postas pela 
realidade social, do nível de preparo e as condições socioculturais e individuais do aluno a fim 
de garantir a neutralidade da ação pedagógica do professor; 

V – Assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente, uma vez que torna possível inter-
relacionar, num plano, os elementos que compõem o processo de ensino: os objetivos (para 
que ensinar), os conteúdos (o que ensinar), os alunos e suas possibilidades (a quem ensinar), os 
métodos e técnicas (como ensinar) e a avaliação que está intimamente relacionada aos demais. 

Assinale a alternativa que apresenta as funções CORRETAS:

a) III e V apenas.
b) I, II, III e IV apenas.
c) Todas estão corretas.
d) II e V apenas.
e) I, II, III e V apenas.
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37. Segundo Acácia Kuenzer (2017, p. 331), a reforma regulamentada pela Lei nº 13.415/2017 
“propõe-se a flexibilizar o ensino médio, pela possibilidade de escolha, pelo aluno, de um 
percurso de formação em uma área acadêmica ou técnica e profissional, a partir de sua trajetória 
e de seu projeto de vida, desde que assegurada a base nacional”.

Tendo como base o texto da autora e suas considerações sobre essa reforma, analise as proposições:

I – A aprendizagem flexível, como organização curricular e como metodologia, é uma das 
formas de atender à finalidade de formação desses profissionais cuja força de trabalho poderá 
ser consumida de forma mais ou menos predatória, ao longo das cadeias produtivas, segundo as 
necessidades da produção puxada pela demanda;

II – É possível afirmar que a aprendizagem flexível é uma nova forma de mercadoria que, para 
ser produzida e consumida, demanda a formação de subjetividades flexíveis: pragmatistas, 
presentistas e fragmentadas;

III – A educação técnica e profissional, em uma manifesta retomada do Decreto nº 2.208/97, 
poderá ser organizada em módulos com sistema de créditos e terminalidade específica; essa 
flexibilização abre a possibilidade, reincorporada pela Lei, de que sejam firmados convênios 
com instituições de ensino que ofertem formação técnica e profissional de modo presencial e 
a distância reconhecidas, de modo que as competências e os cursos desenvolvidos em outros 
espaços sejam validados.

IV – A fragmentação passa a substituir a proposta de diretrizes anterior, cujo eixo era a 
integralidade da pessoa humana e, portanto, sua formação integral.

Assinale a alternativa que apresente as proposições CORRETAS:

a) I, II e IV apenas.
b) Todas estão corretas.
c) I, II e III apenas.
d) II, III e IV apenas.
e) I e IV apenas.
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38. Em seu texto “Institutos Federais: uma revolução da educação profissional e tecnológica”, 
Pacheco (2011, p.90-91), reflete sobre a Lei 11.892, de 29 de dezembro 2008, que institui a 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia. O autor dá ênfase ao artigo 8º, no qual estabelece que esta 
instituição deverá garantir, enquanto oferta de ensino, os seguintes percentuais: 

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Instituto Federal deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de vagas para atender 
à educação profissional técnica de nível médio, priorizando a forma de oferta integrada ao ensino 
médio, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e 
adultos.

b) Instituto Federal deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de vagas para atender 
à educação profissional técnica de nível médio, priorizando a forma de oferta concomitante ao 
ensino médio.

c) Instituto Federal deverá garantir o mínimo de 60% (sessenta por cento) de vagas para atender 
à educação profissional técnica de nível médio, priorizando a forma de oferta integrada ao ensino 
médio, para os concluintes do ensino fundamental.

d) Instituto Federal deverá garantir o mínimo de 60% (sessenta por cento) de vagas para atender 
à educação profissional técnica de nível médio, priorizando a forma de oferta concomitante ao 
ensino médio.

e) Instituto Federal deverá garantir o mínimo de 40% (quarenta por cento) de vagas para atender 
à educação profissional técnica de nível médio, priorizando a forma de oferta integrada ao 
ensino médio, para os concluintes do ensino fundamental e 10% (dez por cento) para o público 
da educação de jovens e adultos.
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39. Com base na análise da proposta pedagógica dos Institutos Federais, realizada por Pacheco 
(2011, p. 14-15), observe as proposições e verifique quais são VERDADEIRAS (V) e quais são 
FALSAS (F):

(  ) Sua orientação pedagógica deve recusar o conhecimento exclusivamente enciclopédico, 
assentando-se no pensamento analítico, buscando uma formação profissional mais abrangente e 
flexível.

(    ) A organização pedagógica verticalizada, da educação básica à superior, é um dos fundamentos 
dos Institutos Federais.

( )Devem se ater a compreensão da educação profissional tecnológica como mera 
instrumentalizadora de pessoas para ocupações determinadas por um mercado.

(  ) Derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, articulando trabalho, ciência 
e cultura na perspectiva da emancipação humana, é um dos objetivos basilares dos Institutos 
Federais.

(    ) A organização pedagógica verticalizada dificulta aos docentes atuarem em diferentes níveis 
de ensino.

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

a) V– F– F– V– V
b) F– V– V– F– V
c) V– V– F– V– F
d) F– F– V– F– V
e) V– F– F– V– F
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40. Considerando a Resolução do Conselho Superior do Instituto Federal do Espírito Santo 
55/2017, em seu art. 4º, que estabelece que o acompanhamento ao estudante deve ser feito tão 
logo a demanda seja identificada ou recebida pelo Napne, com a realização de ações para que 
haja compreensão ampla da situação, não se restringindo ou se obrigando a estas, analise as 
ações propostas:

I – Identificação da situação pela equipe e entendimento da demanda.

II – Conversa inicial com o estudante.

III – Dar publicidade das especificidades dos casos identificados aos demais alunos da turma.

IV – Reuniões/entrevista com pais, responsáveis ou familiares.

V – Levantamento de dados pedagógicos, tais como frequência, participação nas atividades do 
curso, interação com a turma e desempenho (avaliações/notas).

VI – Reuniões com docentes e equipe pedagógica do campus.

Assinale a alternativa que apresente as proposições CORRETAS:

a) I, II, IV e V apenas.
b) I, III, IV e VI apenas.
c) I, II, III e V apenas.
d) I, II, IV, V e VI apenas.
e) Todas estão corretas.

41. Considerando a Resolução do Conselho Superior 55/2017, em seu art. 21, o aluno com 
altas habilidades/superdotação, no campo acadêmico, poderá ter oportunidades de vivência de 
atividades de aceleração de estudos, desde que:

(   ) Apresente obrigatoriamente laudo médico (ou declaração) para dar início à realização dos 
encaminhamentos que se fizerem necessários ao melhor desenvolvimento do processo de ensino 
e aprendizagem do estudante.

(  ) Os índices de desempenho acadêmico alcançados pelo aluno nas avaliações escolares 
regulares destaquem-se pelo grau de excelência alcançado.

(   ) O parecer pedagógico, emitido pelo Napne em conjunto com o professor de AEE, o setor 
pedagógico responsável e a coordenadoria do curso, ateste o esgotamento e a ineficácia das 
oportunidades de enriquecimento curricular já vivenciadas pelo aluno, devidamente comprovadas 
por relatório docente coletivo.

Analise as alternativas apresentadas acima, assinalando V (PARA VERDADEIRO) e F 
(PARA FALSO). Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para 
baixo:
a) V– V– V
b) F– F– V
c) V– F– V
d) F– V– V
e) F– V– F
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42. De acordo com Veiga (1998, p.11) “o projeto político-pedagógico tem sido objeto de 
estudos para professores, pesquisadores e instituições educacionais em nível nacional, estadual e 
municipal, em busca da melhoria da qualidade do ensino”. Nessa direção, analise as alternativas 
e verifique quais são VERDADEIRAS (V) e quais são FALSAS (F).

(   ) A escola, para se desvencilhar da divisão do trabalho, de sua fragmentação e do controle 
hierárquico, precisa criar condições para gerar uma outra forma de organização do trabalho 
pedagógico.
(    ) A reorganização da escola deverá ser buscada de fora para dentro. O fulcro para a realização 
dessa tarefa será o empenho individual na construção de um projeto político-pedagógico e isso 
implica fazer costuras com o existente para mantê-lo.
(   ) É preciso entender o projeto político-pedagógico da escola como uma reflexão de seu 
cotidiano. Para tanto, ela precisa de um tempo razoável de reflexão e ação, para se ter um mínimo 
necessário à consolidação de sua proposta.
(         ) A construção do projeto político-pedagógico requer continuidade das ações, descentralização, 
democratização do processo de tomada de decisões e instalação de um processo coletivo de 
avaliação de cunho emancipatório.
(    ) Há que se pensar que o movimento de luta e resistência dos educadores é indispensável 
para ampliar as possibilidades e apressar as mudanças que se fazem necessárias dentro e fora 
dos muros da escola.
Assinale a opção que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.

a) V– F– V– V– V 
b) F– F– V– V– F
c) V– V– V– F– V
d) V– V– F– V– V
e) F– V– V– F– V
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43. A Resolução Nº 06, de 20 de setembro de 2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no capítulo III, que trata da duração dos 
cursos, em seu art. 27, indica que os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
na forma articulada com o Ensino Médio, integrada ou concomitante em instituições de ensino 
distintas com projeto pedagógico unificado, têm as seguintes cargas horárias totais:

a) No mínimo, 3.000, 3.100 ou 3.200 horas, conforme o número de horas para as respectivas 
habilitações profissionais.

b) No mínimo, 4.000, 4.100 ou 4.200 horas, conforme o número de horas para as respectivas 
habilitações profissionais.

c) No mínimo, 2.000, 2.100 ou 2.200 horas, conforme o número de horas para as respectivas 
habilitações profissionais.

d) No mínimo, 1.000, 1.100 ou 1.200 horas, conforme o número de horas para as respectivas 
habilitações profissionais.

e) No mínimo, 700, 1.100 ou 2.200 horas, conforme o número de horas para as respectivas 
habilitações profissionais.

44. Leia o fragmento de texto abaixo e complete as lacunas com a sequência de palavras 
CORRETAS:

“Para não ser                      e                     , a avaliação terá de 
ser                     , ou seja, deverá ser um instrumento dialético do avanço, terá 
de ser um instrumento de identificação de novos rumos. Enfim, terá de ser um 
instrumento de reconhecimento dos caminhos percorridos e da identificação 
dos caminhos a serem perseguidos” (Luckesi, 2002, p. 43).

a) Flexível , articulada , diagnóstica.
b) Autoritária , conservadora, diagnóstica.
c) Diagnóstica, classificatória, flexível.
d) Idealista, democrática, diagnóstica.
e) Técnica, inflexível , classificatória.
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45. Leia o texto abaixo:

“Com maior ou menor resistência, mais ou menos debates, esse novo paradigma 
vai sendo adaptado e adotado em diferentes países. Vasta literatura acadêmica, 
muitos relatórios e estudos sobre política educacional documentam essa nova 
visão da educação. 

Os conteúdos disciplinares, tradicionalmente tratados como fins em si mesmos, 
passam a servir às aprendizagens                      e                     . Tomar os 
conteúdos como meios para aprender implica numa mudança de cultura muito 
mais profunda do que os relatórios e documentos sobre esse tema permitem 
prever, porque coloca o foco da avaliação nos resultados da aprendizagem” 
(Mello, 2014. p.10-12).

No trecho acima, fragmento do texto “Currículo na educação básica do Brasil - concepções e 
políticas”, a autora reflete sobre uma outra possibilidade de organização curricular. Marque a 
alternativa CORRETA que completa o sentido do texto exposto:

a) Das competências / habilidades.
b) Das inteligências múltiplas / transformadoras.
c) Dos planejamentos de ensino / avaliações.
d) Das competências / estratégias de ensino.
e) Das avaliações / objetivos a serem alcançados.
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46. A Resolução Nº1, de 17 de junho de 2004 institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana a serem observadas pelas instituições de ensino.

Dentre as diretrizes citadas abaixo, indique quais são VERDADEIRAS (V) e quais são 
FALSAS (F):

(   ) As instituições de ensino superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades 
curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o

tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes.

(     ) O cumprimento das referidas Diretrizes Curriculares, por parte das instituições de ensino, 
não interfere na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento.

(   ) Os alunos, em sistema de colaboração, proverão através de campanhas e outras ações 
compra de material bibliográfico e de outros materiais didáticos necessários.

(     ) Os sistemas de ensino incentivarão pesquisas sobre processos educativos orientados por

valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de pesquisas de mesma 
natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de bases 
teóricas para a educação brasileira.

(       ) Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de comunicação com 
grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros, instituições formadoras de professores, 
núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, com a finalidade 
de buscar subsídios e trocar experiências para planos institucionais, planos pedagógicos e 
projetos de ensino.

Assinale a opção que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.

a) V– F– V– V– V 
b) F– F– V– V– F
c) V– V– V– F– V
d) V– F– F– V– V
e) F– V– V– F– V
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47. Para SILVA (2010, p. 166) “nem todas as situações de violência que ocorrem nas escolas 
podem ser creditadas como sendo bullying. Por isso, para evitar equívocos na avaliação e no 
encaminhamento dos casos, devemos sempre considerar os critérios essenciais para efetuar o 
diagnóstico de bullying”.

Consideram-se critérios para o diagnóstico de bullying, segundo a autora: 

I – A vítima tem que ser alvo de ataques de maneira repetitiva durante um determinado período 
de tempo. Isso corresponde a, no mínimo, duas vezes durante o ano letivo.

II – Os ataques não têm qualquer motivação que possam justificá-los.

III – Sempre existe um desequilíbrio de poder entre o agressor e a vítima, o que impede a defesa 
desta e a faz mobilizar uma série de sentimentos desagradáveis em torno da situação.

IV – Os ataques têm sempre características de violência material e física. 

Assinale a alternativa que apresente as proposições CORRETAS:

a) I, II e IV apenas.
b) I e III apenas.
c) I, II e III apenas.
d) II e IV apenas.
e) Todas estão corretas.
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48. Libâneo, Oliveira e Toschi (2003, p. 59 - 62) afirmam que “boa parte dos autores levam a crer 
que as mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais e educacionais, decorrem sobretudo, 
da aceleração das transformações técnico-científicas”. Considerando o aspecto educacional, 
faça a relação entre as revoluções científicas e tecnológicas da modernidade, segundo os autores 
acima citados:

I – Primeira Revolução Científica e Tecnológica (segunda metade do século XVIII)

II – Segunda Revolução Científica e Tecnológica (segunda metade do século XIX)

III – Terceira Revolução Científica e Tecnológica (segunda metade do século XX)

(    ) Aumenta a velocidade e descontinuidade do processo tecnológico, da escala de produção, 
da organização do processo produtivo, da centralização do capital, da organização do processo 
de trabalho e da qualificação dos trabalhadores.

(     ) Faz surgir as escolas industriais e profissionalizantes (escolas técnicas, bem como operário 
padrão).

(     ) Demanda qualificação simples (trabalho simples), o que leva o trabalhador a perder o saber 
mais global sobre o trabalho.

(    ) Intensifica ainda mais a divisão técnica do trabalho ao mesmo tempo que promove a sua 
padronização e desqualificação.

(     ) Transforma a ciência e tecnologia em matérias-primas por excelência.

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

a) II– III– II– I e III
b) III– III– I– I e II
c) II– II– III– II e II
d) III– II– I– II e III
e) I– II– III– I e III
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49. Seguem abaixo algumas características das quatro concepções de organização e gestão 
escolar, propostas por Libâneo, Oliveira e Toschi (2003, p. 327), na obra “Educação escolar: 
Políticas, estrutura e organização”.

I –                     : ênfase na administração regulada (rígido sistema de normas, regras, procedimentos 
burocráticos de controle das atividades), descuidando-se, às vezes, dos objetivos específicos da 
instituição escolar.

II –                    : acompanhamento e avaliação sistemáticos com finalidade pedagógica: diagnóstico, 
acompanhamento dos trabalhos, reorientação de rumos e ações, tomada de decisões.

III –                     : ênfase nas inter-relações mais que nas tarefas.

IV –                     : privilegia menos o ato de organizar e mais a “ação organizadora” com valores e 
práticas compartilhados.

Em sequência, de cima para baixo, as palavras que completam CORRETAMENTE essas 
lacunas são:

a) Técnico-científica, Autogestionária, Interpretativa, Democrático-participativa.
b) Técnico-científica, Democrático-participativa, Autogestionária, Interpretativa.
c) Autogestionária, Interpretativa, Técnico- científica, Democrático-participativa.
d) Autogestionária, Técnico- científica, Interpretativa, Democrático-participativa.
e) Técnico-científica, Democrático-participativa, Interpretativa, Autogestionária.
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50. Segundo a Resolução Nº 6, de 20 de setembro de 2012, que define Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em seu art. 14, prevê que os 
currículos dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio devem proporcionar aos 
estudantes:

I – Diálogo com diversos campos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como 
referências fundamentais de sua formação.

II – Elementos para compreender e discutir as relações sociais de produção e de trabalho, bem 
como as especificidades históricas nas sociedades contemporâneas.

III – A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, 
visando exclusivamente o prosseguimento de estudos no ensino superior.

IV – Domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao eixo tecnológico do curso, de modo a 
permitir progressivo desenvolvimento profissional e capacidade de construir novos conhecimentos 
e desenvolver novas competências profissionais com autonomia intelectual.

V – Recursos para exercer sua profissão com competência, idoneidade intelectual e tecnológica, 
autonomia e responsabilidade, orientados por princípios éticos, estéticos e políticos, bem como 
compromissos com a construção de uma sociedade democrática.

Assinale a alternativa que apresente as proposições CORRETAS:

a) Todas estão corretas.
b) I, II, IV e V apenas.
c) III, IV e V apenas.
d) I, IV e V apenas.
e) I, II, III e IV apenas.
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