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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.
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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
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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. Na Lei 9.596/1996 – LDB,  as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas 
seguintes categorias administrativas: públicas e privadas. 

No caso das instituições privadas, podemos subdividí-las em:

I – Particulares em sentido estrito, instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou 
jurídicas.

II – Comunitárias, instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 
jurídicas ou do tipo cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade 
mantenedora, representantes da comunidade.

III – Confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas. 

IV – Filantrópicas, formadas por pessoa jurídica que prestam serviços à sociedade, principalmente 
às pessoas mais carentes, e que não possuem como finalidade a obtenção de lucro.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Estão corretas as afirmativas I e II apenas.
b) Estão corretas as afirmativas I e III apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e IV apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III apenas.
e) Estão corretas as afirmativas I, II e III apenas.

27. Analise os itens abaixo e indique o INCORRETO:

Segundo Lei 9.596/1996 - LDB (Art. 35.),  o ensino médio, etapa final da educação básica, com 
duração mínima de três anos, terá como finalidades: 

a)  a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos.
b) o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 
recíproca em que se assenta a vida social. 
c) a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, 
de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores.
d) o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.
e) a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 
a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
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28. Segundo a Lei 9.596/1996 - LDB, a educação superior tem por finalidade promover o 
tripé ensino, pesquisa e extensão. Segundo a legislação citada, atividades de extensão seriam:

a) criação de cursos de graduação para toda a comunidade, isentos de processo seletivo.

b) criação de cursos de pós-graduação para toda a comunidade, gratuitos, ofertados 
permanentemente.

c) elaboração e aplicação de propostas e projetos  abertos à participação da população, visando 
à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição.

d) venda às comunidades que precisam dos produtos resultantes da pesquisa realizada no interior 
da universidade pública.

e) formação de diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, bem 
como colaborar na sua formação contínua.

29. Mello (2014, p.01), ao discutir sobre o currículo da educação básica no Brasil, ressalta 
que “como quase todos os temas educacionais, as decisões sobre currículo envolvem diferentes 
concepções de mundo, de sociedade e, principalmente, diferentes teorias sobre o que é o 
conhecimento, como é produzido e distribuído, qual seu papel nos destinos humanos”. Nessa 
direção destaca “a concepção do currículo escolar que privilegia a apropriação do patrimônio 
científico cultural acumulado em lugar do avanço em direção a novas descobertas e fronteiras 
científicas. Essa concepção tem uma didática frontal, expositiva e fácil de observar e de aprender, 
motivo pelo qual ainda predomina em muitas salas de aula”.

Assinale a alternativa CORRETA que identifica a concepção explicitada acima:

a) Concepção de currículo referenciado em competências

b) Concepção de currículo centrado no ensino

c) Concepção de currículo centrado no conhecimento

d) Concepção de currículo polarizado

e) Concepção de currículo centrado no aluno
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30. Para Veiga (1998, p.03-05) “a abordagem do projeto político-pedagógico, como organização 
do trabalho da escola como um todo, está fundada nos princípios que deverão nortear a escola 
democrática, pública e gratuita”. Nesse sentido, associe os princípios norteadores do projeto 
político-pedagógico, propostos pela autora, com as descrições abaixo:

I – Igualdade
II – Qualidade
III – Gestão democrática
IV – Liberdade
V – Valorização do magistério

(  ) Exige a compreensão em profundidade dos problemas postos pela prática pedagógica. Ela 
visa a romper com a separação entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre teoria 
e prática. Busca resgatar o controle do processo e do produto do trabalho pelos educadores.
(   ) É um princípio central na discussão do projeto político-pedagógico.
(   )  Não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. O desafio que se coloca ao projeto 
político-pedagógico da escola é o de propiciá-la  para todos. Sua busca implica duas dimensões 
indissociáveis:  formal ou técnica e  política.
(   ) Condições para acesso e permanência na escola. No ponto de chegada deve ser garantida 
pela mediação da escola.
(    ) Remete-nos para regras e orientações criadas pelos próprios sujeitos da ação educativa, sem 
imposições externas.

Assinale a alternativa que contém a ordem CORRETA de associação de cima para baixo:
a) II – IV – I – V – III
b) IV – III – V – II – I
c) V – II – III – I – IV
d) III – V – II – I – IV
e) III – IV – I – II – V
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31. De acordo com a Lei 9.596/1996 - LDB, em seu Título IV, Da Organização da Educação 
Nacional, em relação ao Art. 13, das incumbências dos docentes: 

I – É facultativa a participação na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino.
II – Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino.
III – Zelar pela aprendizagem dos alunos.
IV – Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento.
V – Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.
VI – É opcional colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade.

Assinale a alternativa que apresente somente as proposições CORRETAS: 

a) I, III e V apenas.

b) III, IV e VI apenas.

c) I, II, III e V apenas.

d) II, III, IV e V apenas.

e) I, II  III, IV, V e VI apenas.
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32. De acordo com a Resolução Nº 6, de 20 de setembro de 2012, que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em seu Art. 7º, 
estabelece que a Educação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida nas formas 
articulada e subsequente ao Ensino Médio. Nesse sentido, associe os itens com as descrições 
abaixo, de acordo com as formas estabelecidas no artigo:

I – Articulada/Integrada
II – Articulada/Concomitante
III – Articulada/Concomitante na forma integrada
IV – Subsequente

(  ) Desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o Ensino 
Médio.
(  ) Uma vez que é desenvolvida simultaneamente em distintas instituições educacionais, mas 
integrada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade, para 
a execução de projeto pedagógico unificado.
(   ) Ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, com matrícula única 
na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível 
médio ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da Educação Básica.
(   ) Ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas 
distintas para cada curso, aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidades 
de ensino da mesma instituição ou em distintas instituições de ensino.

Assinale a alternativa que contém a ordem CORRETA de associação, de cima para baixo:
a) II – I – VI  – III

b) IV – III – I – II

c) II – III – I – IV

d) III – II – I – IV

e) III – IV – I – II
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33. Com base na 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,   o Art. 4º considera público-alvo do AEE:

I – Alunos com                                                : aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual, mental ou sensorial.

II – Alunos com                                                 do desenvolvimento: aqueles que apresentam 
um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações 
sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com 
autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.

III – Alunos com                                               : aqueles que apresentam um potencial 
elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: 
intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.

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

a) deficiências globais, deficiência, transtornos múltiplos. 

b) deficiência, transtornos globais, altas habilidades/superdotação. 

c) transtornos globais, deficiência, altas habilidades.

d) transtornos múltiplos, deficiência, altas habilidades/superdotação.

e) altas habilidades/superdotação, deficiências variadas, transtornos globais.
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34. Considerando a Resolução do Conselho Superior do Ifes 55/2017, em seu Art. 19, é conferido 
aos estudantes com necessidades específicas a possibilidade de serem avaliados sob formas ou 
condições adequadas à sua situação, considerando seus limites e potencialidades, facilidades ou 
dificuldades em determinadas áreas do saber ou do fazer, e contribuindo para o seu crescimento 
e autonomia. Sobre tais condições, dispõem-se:

I – As adaptações deverão incidir, sobretudo, na forma e no método de avaliação, não no 
conteúdo desta, exceto no caso de alunos com deficiência intelectual e/ou TGD com adaptações 
curriculares previstas no PEI.

II – Dentro das possibilidades, as adaptações poderão considerar as especificidades apresentadas 
pelo aluno no contexto da sala de aula, evitando generalizações por deficiência.

III – As formas e métodos de avaliação deverão ser estabelecidos por mútuo acordo entre o 
docente e o estudante, recorrendo, se necessário, ao parecer da equipe pedagógica e Napne.

IV – Sempre que se justifique, a PNE realizará a avaliação em local separado e/ou em outro 
momento. 

V – Caso não seja possível a adaptação do instrumento avaliativo até sua aplicação, o professor 
agendará com o aluno outro horário no qual ambos tenham disponibilidade para a realização da 
referida atividade. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Estão corretas as afirmativas III e V apenas.

b) Estão corretas as afirmativas I, II  III e IV apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I, II  III, IV e V apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e V apenas.

e) Estão corretas as afirmativas I, III, IV e V apenas.
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35. Após ler e analisar o texto, assinale a alternativa CORRETA.

“[...] é tributária da concepção dialética, especificamente na versão do 
materialismo histórico, tendo fortes afinidades, no que se refere às suas 
bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela 
Escola de Vigotski. A educação é entendida como o ato de produzir, direta e 
intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 
histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso 
significa que a educação é entendida como mediação no seio da prática social 
global. A prática social põe-se, portanto, como o ponto de partida e o ponto 
de chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que 
parte da prática social em que o professor e aluno se encontram igualmente 
inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição para que travem 
uma relação fecunda na compreensão e no encaminhamento da solução dos 
problemas postos pela prática social. Aos momentos intermediários do método 
cabe identificar as questões suscitadas pela prática social (problematização), 
dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e solução 
(instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos integrantes 
da própria vida dos alunos (catarse)” (SAVIANI, 2007, p. 419-420). 

Nesse fragmento de texto, Dermeval Saviani sintetiza sua forma de entender a:

a) Pedagogia crítico-social dos conteúdos

b) Pedagogia da prática

c) Pedagogia histórico-crítica

d) Pedagogia tecnicista

e) Pedagogia da educação popular
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36. De acordo com Dermeval Saviani (2007, p.380), “se na pedagogia                                     a 
iniciativa cabia ao professor que era, ao mesmo tempo, o sujeito do processo, o elemento 
decisivo e decisório; e se na pedagogia                                  a iniciativa se desloca para o aluno, 
situando-se o nervo da ação educativa na relação professor-aluno, portanto, relação interpessoal, 
intersubjetiva; na pedagogia                                     o elemento principal passa a ser a organização 
racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária, relegados que são à 
condição de executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle 
ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais”.

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

a) tecnicista, histórico-crítica, nova
b) nova, tecnicista, tradicional
c) histórico-crítica, tradicional, tecnicista
d) tradicional, tecnicista, nova
e) tradicional, nova, tecnicista

37. De acordo com Libâneo (2013, p. 13), “a ciência que investiga a teoria e a prática da educação, 
nos seus vínculos com a prática social global” é a:

a) Didática
b) Sociologia
c) Pedagogia
d) Filosofia
e) Psicologia

38. De acordo com Libâneo (2013, p.25), “(...)                                      é o principal ramo de 
estudos da Pedagogia. Investiga os fundamentos, condições e modos de realização da instrução 
e do ensino. Cabe converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, 
selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos, estabelecer os vínculos entre ensino e 
aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades mentais dos alunos”.

Complete CORRETAMENTE a lacuna:

a) educação escolar
b) instrução
c) prática educativa
d) didática
e) avaliação
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39. Segundo a Lei 9.596/1996 - LDB, em seu  Art. 8º, a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 
Abaixo estão especificadas as atribuições, neste regime de colaboração de cada uma destas 
esferas. Faça a relação entre as esferas e as descrições abaixo:  

I – União
II – Estados 
III – Municípios
(  ) Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, 
médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de 
prioridades e a melhoria da qualidade do ensino.

(   ) Definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais 
devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a 
ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público.

(  ) Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o 
demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei.

(   ) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

(  )  Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a 
cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. 

(      ) Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, 
permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente 
as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos 
vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Marque a sequência CORRETA, de cima para baixo:

a) I – II – II – III – I – III 
b) I – I – II – III – II – III 
c) I – II – III – I – II – III 
d) III – II – I – I – II – III
e) I – II – III – I – I – I
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40. A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos (Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos) na escola poderá ocorrer pela transversalidade, 
como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo escolar; de 
maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade. Esta presença poderá 
estar na organização dos currículos das seguintes etapas do ensino:

a) Na Educação infantil e Ensino médio

b) No Ensino fundamental 1 e 2 e Ensino Médio

c) No Ensino Médio e Educação Superior

d) Na Educação Básica e na Educação Superior

e) Na Educação infantil e Ensino fundamental

41. A Resolução nº 1, de 17.06.2004,  que  institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana, orienta as instituições de ensino e seus respectivos sistemas a desenvolverem 
algumas ações como as destacadas abaixo, EXCETO:

a) Desenvolver programas de formação inicial e continuada somente para professores da 
educação básica, especialmente Ensino médio, para a aplicação dos conteúdos nas disciplinas de 
História e Geografia.

b) Incentivar e criar condições materiais e financeiras, assim como proverão as escolas, 
professores e alunos, de material bibliográfico e de outros materiais didáticos necessários 
para a educação.

c) Incentivar 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.

d) Estabelecer canais de comunicação com grupos do Movimento Negro.

e) Garantir o direito de alunos afrodescendentes de frequentarem estabelecimentos de ensino 
de qualidade, que contenham instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos 
ministrados por professores competentes no domínio de conteúdos de ensino e comprometidos 
com a educação de negros e não negros. 
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42. Leia o texto abaixo: 

“(...) também conhecida por timidez patológica, sofre de ansiedade excessiva e 
persistente, com temor exacerbado de se sentir o centro das atenções e de estar 
sendo julgado e avaliado negativamente. Assim, com o decorrer do tempo, tal 
indivíduo passa a evitar qualquer evento social, ou procura esquivar-se deles, 
o que traz sérios prejuízos em sua vida acadêmica, profissional e afetiva” 
(SILVA, 2010. p.27).

Neste fragmento de texto, Ana Beatriz Barbosa Silva indica uma das consequências psíquicas 
e comportamentais da vítima de bullying. Assinale a alternativa CORRETA que identifica a 
consequência acima descrita pela autora:

a) Sintomas psicossomáticos
b) Transtorno do pânico
c) Fobia social
d) Fobia escolar
e) Depressão

43. Segundo SILVA (2010, p.162), as escolas no enfrentamento do bullying, precisam desenvolver 
ações efetivas, tais como:

I – Informar a família da vítima, após atendimento coletivo, para que a mesma busque meios 
legais de registro do fato ocorrido e sanções previstas na legislação.
II – Reconhecer a existência do bullying (em suas diversas formas) e tomar consciência dos 
prejuízos que ele pode trazer para o desenvolvimento sócioeducacional e para a estruturação da 
personalidade de seus estudantes.
III – Capacitar seus profissionais para a identificação, o diagnóstico, a intervenção e o 
encaminhamento adequado de todos os casos ocorridos em suas dependências.
IV – Realizar a coleta de informações sobre o caso identificado, por meio de atendimentos 
coletivos dos alunos envolvidos no bullying.
V – Conduzir o tema a uma discussão ampla, que mobilize toda a sua comunidade (e seu entorno) 
para que estratégias preventivas e imediatas sejam traçadas e executadas com claro propósito de 
enfrentar a situação.

Assinale a alternativa CORRETA, segundo a autora: 
a) Estão corretas as afirmativas II,  III e V apenas.
b) Estão corretas as afirmativas I, II  III e IV apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I, II e III apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I, III e V apenas.
e) Estão corretas as afirmativas I, IV e V apenas.
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44. Leia e analise o texto abaixo:

“Decorrente do pressuposto de que o aluno progride em seu ritmo próprio, em 
pequenos passos, sem cometer erros, a avaliação consiste nesta abordagem, 
em se constatar se o aluno aprendeu e atingiu os objetivos propostos quando 
o programa foi conduzido até o final de forma adequada. Avaliação está 
diretamente ligada aos objetivos estabelecidos. Na maioria das vezes inicia 
o próprio processo de aprendizagem, uma vez que se procura, através de 
uma pré-testagem, conhecer os comportamentos prévios a partir dos quais 
serão planejadas e executadas as etapas seguintes do processo de ensino e 
aprendizagem” (MIZUKAMI, 1986. p. 34).

Em sua obra, as abordagens do processo ensino-aprendizagem são categorizadas pela autora. O 
fragmento de texto acima, que trata do item “avaliação”, remete a qual abordagem?

a) Abordagem humanista

b) Abordagem tradicional

c) Abordagem cognitivista 

d) Abordagem comportamentalista

e) Abordagem sócio-cultural

45. A partir das análises relativas às abordagens do processo ensino-aprendizagem, 
Mizukami (1986. p. 112) apresenta a seguinte afirmação:

“De uma forma bastante genérica, igualmente, pode-se considerar que tanto o                            , 
quanto o                                         e mesmo o                                 em alguns de seus aspectos, 
pressupostos e implicações para a educação, são, de certo modo, solidários ao movimento 
escolanovista, pois surgem contra o ensino                                                ”.

Em sequência, as palavras que CORRETAMENTE completam a frase acima são:

a) tradicional, sócio-humanista, comportamentalista, cognitivismo

b) cognitivismo, humanismo, comportamentalismo, tradicional 

c) comportamentalista, socio-cultural, tradicional, humanista

d) cognitivismo, tradicional, humanista, comportamentalista

e) humanista, tradicional, cognitivista, sócio-cultural
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46. Segundo Isaneide Domingues (2014, p. 145),  “a coordenação pedagógica de uma escola 
pública precisa estar atenta”, EXCETO:

a) às solicitações das políticas públicas que podem atribuir ao coordenador a imagem de 
controlador.

b) às representações construídas e incorporadas pela cultura da escola local.

c) à elaboração de projetos para captação e execução financeira relacionados ao desenvolvimento 
da estrutura física das instituições. 

d) a um trabalho em favor de um projeto que valorize a cultura colaborativa e os saberes docentes.

e) às demandas reais que a função determina. 

47. Na discussão sobre a formação contínua do educador, Domingues (2014, p. 66) indica 
“aspectos que tornam a escola um local profícuo para esta formação”. (…) “Acompanhar a 
formação contínua dentro da jornada de trabalho é tarefa que envolve o setor pedagógico”. (...) 
“A escola apresenta as melhores condições para a formação contínua do docente”, pois: 

I – Congrega com a atividade profissional.

II – Possibilita a reflexão sobre a ação.

III – Tem um profissional específico para promovê-la, neste caso , o coordenador pedagógico.

IV – Deve considerar as necessidades dos professores novatos e veteranos.

V –  Cria a possibilidade de avaliação do projeto político-pedagógico. 

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Estão corretas todas as afirmativas.

b) Estão corretas as afirmativas I, II  III e IV apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I, II e III apenas.

d) Estão corretas as afirmativas III e V apenas.

e) Estão corretas as afirmativas I, IV e V apenas.
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48. Prevista na Resolução 06, de 20 de setembro de 2012, que define Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a prática profissional 
supervisionada, caracterizada como prática profissional em situação real de trabalho, configura-
se como atividade de estágio profissional supervisionado, assumido como ato educativo da 
instituição educacional. O estágio profissional supervisionado, quando necessário em função 
da natureza do itinerário formativo, ou exigido pela natureza da ocupação, pode ser realizado 
em empresas e outras organizações públicas e privadas, à luz da Lei no 11.788/2008 e conforme 
Diretrizes específicas editadas pelo Conselho Nacional de Educação. O plano de realização do 
estágio profissional supervisionado deve ser explicitado na/no:

a) Organização curricular e no plano de curso.

b) Plano de desenvolvimento institucional.

c) Plano de aula do professor que  ministra a disciplina.

d) Regulamento da organização didática.

e) Código de ética e disciplina do corpo docente da instituição.

49. Leia o texto abaixo e analise:

“O conhecimento do paradigma emergente tende assim a ser um conhecimento 
não dualista, um conhecimento que se funda na superação das distinções 
tão familiares e óbvias que até há pouco considerávamos insubstituíveis tais 
como: natureza/cultura, natural/artificial, vivo/inanimado, mente/matéria, 
observador/observado, subjetivo/objetivo, coletivo/individual, animal/pessoa” 
(SANTOS, 2005, p.64).

Boaventura de Souza Santos, em sua obra “Um discurso sobre a ciência” (2005), apresenta o 
paradigma emergente através de um conjunto de teses. A partir do fragmento de texto apresentado 
acima, identifique a qual tese ele se refere: 

a) Todo conhecimento científico visa a constituir-se em senso comum.

b) Todo conhecimento é local e total.

c) Todo conhecimento científico natural é científico-social.

d) Todo conhecimento é autoconhecimento.

e) Todo conhecimento científico tem origem na verdade metafísica.
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50. Na discussão sobre os antecedentes históricos das decisões curriculares, Mello (2014, 
p.06) pontua que “a revisão da relação entre educação básica e educação profissional foi 
outro dispositivo importante da LDB 5692/1971. Até então separadas por caminhos escolares 
totalmente distintos, com o ginásio e o colégio profissional reservado aos de ‘menores 
posses’, essas duas modalidades de formação foram englobadas numa mesma organização 
curricular”. Das consequências desta nova orientação listadas abaixo, qual NÃO se aplica a 
realidade da época:

a) As escolas públicas possuíam professores altamente habilitados e com carga horária adequada 
e disponível à formação profissional dos estudantes.

b) Nas escolas privadas, alunos não tinham interesse na profissionalização de nível técnico.

c) Nas escolas privadas, a obrigatoriedade de ministrar disciplinas específicas de modalidades 
profissionais de nível técnico gerou uma série de artifícios para continuar oferecendo conteúdos 
de formação geral sob rótulos profissionalizantes.

d) Nas escolas públicas, sem condições financeiras, humanas e logísticas de oferecer 
formação profissional de qualidade com alguma relevância para a empregabilidade dos 
alunos, a profissionalização só fez diminuir ainda mais o tempo destinado às disciplinas de 
formação geral.

e) Aumentou a desigualdade entre egressos do ensino público e egressos do ensino privado na 
disputa por vagas no ensino superior público. 



RASCUNHO
(Não será considerado na correção)
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