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CONHECIMENTOS GERAIS 

1. Figuras de linguagem podem ser formas criativas, 
inteligentes e bastante eficazes de usar a linguagem. E assim 
fazemos em nosso dia a dia. Observe: 

 

Nossa! O Brasil tem a menor carga tributária do planeta, uma 
maravilha! 

 

Esta frase é: 

A) Metafórica. 

B) Autoritária. 

C) Exagerada. 

D) Irônica. 

___________________________________________________ 

2. Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a opção 
que apresenta erro no emprego dos sinais de pontuação. 

A) No Brasil, mesmo depois da proclamação da República, o 
Estado continuou sendo uma organização nacional frágil, com 
baixa capacidade de incorporação social e mobilização política 
interna, e sem vontade ou pretensões expansivas; 

B) Do ponto de vista estritamente econômico, foi uma 
economia "primário-exportadora", até a crise mundial de 
1930, seguindo uma trajetória de crescimento e modernização 
restrita a suas atividades ligadas à exportação e submetendo-se 
quase que inteiramente, às regras e políticas liberais impostas 
pelo padrão-ouro; 

C) Cresceu, sobretudo, devido à integração do País com as 
finanças inglesas, o que permitiu que o país obtivesse o 
financiamento externo indispensável para evitar crises mais 
agudas no balanço de pagamentos; 

D) Essa primeira experiência liberal de desenvolvimento 
demonstrou ter um limite crônico de "restrição externa", que 
era trazido pelos seus problemas de balanço de pagamentos e 
pela fragilidade da sua moeda. 

___________________________________________________ 

3. CONTRA A MERA "TOLERÂNCIA" DAS 
DIFERENÇAS 

"É preciso tolerar a diversidade". Sempre que me defronto 
com esse tipo de colocação, aparentemente progressista e 
bem-intencionada, fico indignado. Não, não é preciso tolerar.  

"Tolerar", segundo qualquer dicionário, significa algo como 
"suportar com indulgência", ou seja, deixar passar com 
resignação, ainda que sem consentir expressamente com 
aquela conduta.  

"Tolerar" o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, 
em atribuir a "quem tolera" um poder sobre "o que tolera". 
Como se este dependesse do consentimento daquele para 
poder existir. "Quem tolera" acaba visto, ainda, como 
generoso e benevolente, por dar uma "permissão" como se 
fosse um favor ou um ato de bondade extrema. 

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência 
autônoma do que é diferente dos padrões construídos 
socialmente. Mais: funciona como um expediente do desejo de 
estigmatizar o diferente e manter este às margens da cultura 
hegemônica, que traça a tênue linha divisória entre o normal e 
o anormal. 

Tolerar não deve ser celebrada e buscada nem como ideal 
político e tampouco como virtude individual. Ainda que o 
argumento liberal enxergue, na tolerância, uma manifestação 
legítima e até necessária da igualdade moral básica entre os 
indivíduos, não é esse o seu sentido recorrente nos discursos 
da política. 

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, 
diante de discussões controversas, postule que se trate de um 
respeito mútuo em um cenário de imparcialidade das 
instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não 
pode funcionar em um mundo marcado por graves 
desigualdades estruturais. 

(QUINALHA, Renan. Disponível em: 
http://revistacult.uol.com.br/home/2016/02/contra-a-mera-
tolerancia-das-diferencas/. Acesso em: 30/03/2016. Trecho.) 

Considerando apenas o título, pode se levantar a hipótese de 
que o texto: 

A) defenderá a tolerância das "diferenças" e essa dedução se 
efetiva com os dados apresentados. 

B) fará a defesa das "diferenças" em oposição a sua 
"tolerância", o que é confirmado na leitura. 

C) falará simplesmente das "diferenças", mas essa antecipação 
não se confirma na leitura. 

D) se debruçará sobre o vocábulo "tolerar", o que fica evidente 
quando o termo é definido. 

___________________________________________________ 
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4. "Os 10% mais ricos concentram 75% da riqueza do país. 
Para agravar ainda mais o quadro da desigualdade brasileira, 
os pobres pagam mais impostos que os ricos." 

Sobre as ocorrências do vocábulo mais no segmento acima, 
pode-se afirmar com correção que: 

A) as três ocorrências pertencem à classes gramaticais 
diferentes. 

B) a primeira e a terceira ocorrência pertencem à mesma 
classe. 

C) as três ocorrências pertencem à mesma classe. 

D) a terceira ocorrência pertence à uma classe diferente das 
anteriores. 

___________________________________________________ 

5. No que se refere a hardwares, softwares e aplicativos para 
Windows 10, assinale a alternativa que contém apenas 
hardware. 

A) Teclado e e-mail. 

B) Antivírus e Pacote Adobe 

C) Antivírus e mouse. 

D) Mouse e pendrive. 

___________________________________________________ 

6. O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para 
processamento de texto, elaboração de planilha de cálculo e 
gerenciamento de banco de dados, dentre outros. Qual a 
ferramenta do Office que permite utilizar uma conta de e-mail, 
previamente configurada, para envio e recebimento de 
mensagens eletrônicas? 

A) Access. 

B) Outlook. 

C) Power Point. 

D) Hotmail. 

___________________________________________________ 

7. Em relação aos navegadores de Internet, analise as 
assertivas abaixo. 

I. A maioria dos navegadores atuais permite bloquear pop-ups, 
que são janelas extras que aparecem sobre a janela do 
navegador. 

II. Cookies são pequenos arquivos criados nos computadores 
quando estes acessam determinados sites da web. Esses 
arquivos armazenam dados sobre os hábitos dos usuários do 
site e podem ser lidos pelo site em acessos posteriores do 
navegador. 

III. Os navegadores permitem que o usuário confira se o link 
que aparece na página web vai direcioná-lo realmente para o 
endereço indicado. Para isso, eles apresentam o endereço do 
link quando o mouse é passado sobre ele. 

É correto o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e III. 

___________________________________________________ 

8. Para copiar a mesma formatação contida em uma célula do 
Excel corrente para diversos locais não contíguos (outras 
células), deve-se clicar duas vezes no botão: 

A) "Desenho". 

B) "Pincel". 

C) "Formatar". 

D) "Copiar". 

___________________________________________________ 

9. Em 2021 um antigo conflito reascendeu no Oriente Médio, 
motivado pela disputa de um espaço geográfico tendo como 
fronteira Sul o Egito e Norte, o Líbano. Este conflito é 
acontece entre quais nações?  

A) Iêmen e Síria; 

B) Arábia Saudita e Irã; 

C) Jordânia e Emirados Árabes Unidos; 

D) Israel e Palestina. 

___________________________________________________ 

10. De qual farmacêutica é a primeira vacina contra Covid-19 
totalmente produzida no Brasil a ser aplicada no país? 

A) Coronavac 
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B) AstraZeneca 

C) Pfizer 

D) Janssen 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 D 2 B 3 B 4 D 5 D  
6 B 7 D 8 B 9 D 10 B 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  

11. De acordo com a legislação educacional a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizam, em 
regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino, bem 
como o ensino livre à iniciativa privada, desde que atendidas as 
condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.  

É correto afirmar que a autorização, credenciamento e 
supervisão das unidades de educação infantil privadas é, via de 
regra, incumbência:  

A) Dos Conselhos estaduais do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do 
Magistério (FUNDEB).  

B) Dos Municípios.  

C) Da União.  

D) Dos respectivos órgãos de proteção e defesa do consumidor.  

___________________________________________________ 

12. No cotidiano escolar, os professores, ao ensinar seus alunos, 
se encontram em situações em que é necessário utilizar os 
princípios que norteiam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN), a fim de que possam contribuir com as 
mudanças necessárias na educação e na sociedade.  

Sobre os princípios que regem a educação nacional, podemos 
destacar:  

I. Pluralidade de pensamento, de ensino, de 
aprendizagem e de currículo.  

I. Eficácia e valorização do profissional da 
educação por meio de promoção.  

I. Garantia de padrão de qualidade, 
gratuidade do ensino público em 
estabelecimento oficial.  

I. Valorização da experiência 
extraescolar e vinculação 
entre educação escolar, 
trabalho e as práticas sociais.  

Está CORRETO apenas o que se 
afirma em:  

A) I e II.  

B) I e III.  

C) II e III.  

D) III e IV.  

___________________________________________________ 

13. A articulação entre a educação profissional técnica de 
nível médio, em conformidade com a legislação brasileira 
vigente, em especial o Decreto nº5.154, de 23/07/2004, da 
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação, pode dar-se de forma:  

A) Subsequente, oferecida em uma ou mais instituições de 
ensino aos maiores de dezoito anos que tenham concluído o 
ensino fundamental.  

B) Integrada, somente para os que já concluíram o ensino 
fundamental, estejam matriculados e tenham idade igual ou 
superior a 16 anos.  

C) Integrada, opcionalmente para os que não concluíram o 
ensino fundamental e se encontram no mercado de trabalho.  

D) Concomitante, somente oferecida a quem já tenha concluído 
o ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio.  

___________________________________________________ 

14. Planejamento Curricular é o "processo de tomada de 
decisões sobre a dinâmica da ação escolar. É previsão 
sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno". 
Portanto, essa modalidade de planejar constitui um instrumento 
que orienta a ação educativa na escola, pois a preocupação é 
com a proposta geral das experiências de aprendizagem que a 
escola deve oferecer ao estudante, através dos diversos 
componentes curriculares. Sobre o tema, é INCORRETO 
afirmar que:  

A) Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema 
de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela.  

B) O ensino da arte, especialmente em suas expressões 
regionais, constituirá componente curricular obrigatório da 
educação básica.  

C) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da 
história e cultura afro-brasileira e indígena.  
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D) A exibição de filmes de produção nacional constituirá 
componente curricular complementar integrado à proposta 
pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no 
mínimo, 2 (duas) horas mensais.  

___________________________________________________ 

15. Quando se examina o processo educativo, em sua 
contingência formal, alguns elementos ou fases são necessários 
para compreender e analisar os procedimentos de ensino, os 
quais conduzirão os discentes à realização de determinadas 
aprendizagens. Portanto, para planejar e aplicar processos de 
ensino e aprendizagem o professor precisa ter clareza sobre 
alguns aspectos fundamentais que decorrem naturalmente do 
próprio conceito de aprendizagem. Para tanto, assinale V para 
VERDADEIRO e F para FALSO sobre os elementos ou fases 
para o desenvolvimento do processo de ensino em função da 
aprendizagem dos alunos, em destaque abaixo, e em seguida 
marque a alternativa CORRETA:  

( ) formulação de metas de aprendizagem.  

( ) conhecimento do estado inicial de aprendizagem do aluno.  

( ) modelo do Planejamento do Sistema Educacional.  

( ) modelo de políticas educacionais para o desenvolvimento do 
Sistema de Ensino.  

( ) modelo de avaliação que será aplicada aos alunos.  

A) V, F, V, F, F.  

B) V, V, V, V, F.  

C) F, V, V, V, V.  

D) V, V, F, F, V.  

___________________________________________________ 

16. O planejamento escolar constitui-se anualmente em um ato 
que inaugura o trabalho de professores, especialistas e da 
comunidade de modo geral. Diferentemente do planejamento 
cotidiano das aulas feitas pelos professores, a jornada 
pedagógica anual é um espaço:  

A) Coletivo de organização do trabalho pedagógico da escola, 
que busca a construção do planejamento para o ano letivo 
ancorado em objetivos e metas da escola e do sistema de ensino, 
a partir da reflexão sobre os resultados das avaliações internas 
e externas, da tomada de decisão e do estabelecimento de metas 
para melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem.  

B) Que permite que cada professor, a seu tempo e segundo 
métodos próprios, defina as contribuições que pode oferecer à 
escola e aos estudantes em conformidade com as atribuições 

que lhe cabem e que estão referidas ao ensino de conteúdos da 
base nacional comum curricular.  

C) Para socializar as prescrições para o trabalho de todos, 
atualizando as normas institucionais locais e as do sistema com 
objetivo de solucionar problemas de conduta da comunidade 
escolar que interferiram nos resultados da avaliação externa da 
escola no período anterior.  

D) De participação facultativa, presencial ou à distância, que 
tem o objetivo de definir objetivos instrucionais, estratégias, 
metas, ações e responsabilidades para a realização da pauta de 
trabalho apresentada pelos gestores e orientada pela secretaria 
de educação para execução local.  

___________________________________________________ 

17. Em relação a verificação do rendimento escolar na educação 
básica, é INCORRETO afirmar:  

A) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, 
com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os 
qualitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 
eventuais provas finais.  

B) Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com 
atraso escolar.  

C) Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 
verificação do aprendizado.  

D) Aproveitamento de estudos concluídos com êxito.  

___________________________________________________ 

18. Na relação com o ensino, há características que diferenciam 
as práticas pedagógicas disciplinares das práticas pedagógicas 
interdisciplinares.  

Classifique as características abaixo, utilizando o numeral (1) 
para as que se referem às práticas disciplinares e o numeral (2) 
para as que se referem às práticas interdisciplinares.  

( ) Contextualização dos saberes em forma de projetos.  

( ) Exposição do pensamento linear e fragmentado.  

( ) Convergência de diferentes áreas do conhecimento.  

( ) Foco no estudo de temáticas e no desenvolvimento de 
competências gerais.  

( ) Centralidade na especialização dos saberes na organização 
do currículo por disciplinas.  

A sequência correta é:  
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A) (1); (1); (1); (2); (2).  

B) (1); (1); (2); (1); (1).  

C) (2); (1); (2); (2); (1).  

D) (2); (2); (1); (1); (2).  

___________________________________________________ 

19. O Projeto Político Pedagógico à luz da LDB vigente tem 
garantida a participação dos:  

I. profissionais da educação.  
I. conselhos escolares ou equivalentes.  

III. sistemas de ensino definindo as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica.  

IV. gestores escolares, responsáveis exclusivos por 
sua implementação.  

V. estudantes, a depender de sua idade e da 
autorização dos órgãos superiores.  

Está correto o que se afirma, APENAS, em:  

A) I, II e V.  

B) I, II e III.  

C) IV e V.  

D) III e IV.  

___________________________________________________ 

20. Sobre a formação continuada, assinale a afirmativa correta.  

A) A universidade incentiva e oferece oportunidades para os 
docentes realizarem cursos em diversas áreas, como, por 
exemplo, aperfeiçoamento didático.  

B) Pensar na formação de professores universitários é ir além 
dos saberes científicos e pedagógicos. É considerar o papel que 
esse profissional tem na sociedade.  

C) Os cursos que os docentes realizam fora da instituição são 
geralmente em temas específicos de suas áreas de pesquisa e 
atuação. Dos cursos internos da instituição, diversos buscam 
aperfeiçoar as práticas pedagógicas, em temáticas como 
didática e docência, o que demonstra uma preocupação da 
instituição pela qualificação de seu corpo docente. Porém, 
destaca-se uma assiduidade na participação nesse tipo de 
formação.  

D) A formação docente para o ensino superior ainda fica a cargo 
de iniciativas individuais e institucionais esparsas, que não se 
referem a um projeto nacional ou da categoria docente. Assim, 
esses profissionais devem apropriar-se, durante a prática 
profissional, dos saberes necessários para o exercício da 
docência superior.  

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
11 B 12 D 13 D 14 A 15 D  
16 A 17 A 18 C 19 B 20 C 


