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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05.

VOCÊ RECONHECE QUANDO CHEGA A FELICIDADE?

Tenho uma forte antipatia pela obrigação de ser feliz que 
acompanha o Carnaval. Quem foge da folia ganha o rótulo de 
antissocial, depressivo ou chato. Nada contra o Carnaval. Ape-
nas contra essa confusão de conceitos. Uma festa alegre não 
significa que você esteja plenamente feliz. E forçar uma situação 
de felicidade tem tudo para terminar em arrependimento e frus-
tração. Aliás, você reconhece a felicidade quando ela chega? 
Sabe que está sendo feliz naquele momento? Espere um pouco 
antes de responder. Pense de novo.

Estamos falando de felicidade! Não de uma alegria qualquer. 
E qual é a diferença? Bem, descrever a felicidade não é fácil. 
Ela é muito recatada. Não fica ali,  posando para foto,  sabe? 
Mas um Manual de Reconhecimento da Felicidade diria mais ou 
menos o seguinte: Ela é mansa. Não faz barulho. Ao mesmo 
tempo é farta. Quando chega, ocupa um espaço danado. Ape-
sar disso, você quase não repara que ela está ali. Se chamar a 
atenção, não é ela. É euforia. Alegria. A licenciosidade de uma 
noite de Carnaval. Ou um reles frenesi qualquer, disfarçado de 
felicidade.

A dita cuja é discreta. Discretíssima. E muito tranquila. Ela te 
faz dormir melhor. E olha, vou te contar uma coisa: a felicidade é 
inimiga da ansiedade. As duas não podem nem se ver. Essa é a 
melhor  pista  para  o  seu  Manual  de  Reconhecimento  da 
Felicidade. Se você se apaixonou e está naquela fase de pura 
ansiedade,  mesmo que esteja  superfeliz,  não é felicidade.  É 
excitação. Paixonite. Quando a ansiedade for embora, pode ser 
que a felicidade chegue. Mas ninguém garante.

É temperamental, a felicidade. Não vem por qualquer coisa. 
E para ficar então… hi, não conheço nenhum caso de alguém 
que  a  tenha  tido  por  perto  a  vida  inteira.  Por  isso  é  tão 
importante reconhecê-la quando ela chega. Entendeu agora por 
que a minha pergunta? Será que você sabe mesmo quando 
está feliz? Ou será que você só consegue saber que foi feliz 
quando a felicidade já passou?

Eu estudo muito a felicidade. Mas não consigo reconhecê-la. 
Talvez porque eu seja péssima fisionomista. Ou porque ela seja 
muito mais esperta do que eu. Mais sábia. Fato é que eu só sei 
que  fui  feliz  depois.  No  futuro.  Olho  para  o  passado  e 
reconheço: “Nossa, como eu fui feliz naquela época!” Mas no 
presente ela sempre me dá uma rasteira. Ando por aí, feliz da 
vida e  nem sei  que estou nesse estado.  Por  isso,  aproveito 
menos do que poderia a graça que é ter assim, tão pertinho, a 
tal da felicidade.

Nos últimos tempos, dei para fazer uma lista de momentos 
felizes. E aqui é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo. Um episódio isolado 
feliz – como quatro dias de Carnaval, por exemplo – não signifi-
ca felicidade. A felicidade, quando vem, não vem de passagem. 
Não dura para sempre, mas dura um tempinho. Gosta de uma 
certa estabilidade, a danada! O problema é saber que ela está 
ali na hora em que ela está ali. Mas, voltando à lista, até que ela 
é longa.

Já fui bastante feliz. Talvez não na maior parte do tempo. 
Mas  acho  que  ninguém  é.  A  lista  é  um  grande  exercício. 
Sabendo quando você foi feliz, é mais fácil descobrir por que 
você foi feliz. Para ser ainda mais funcional, é bom que a lista 
seja cronológica. Lendo a minha, constato que fico cada vez 
mais feliz e por mais tempo. Será que ela está aqui agora? Não 
sei dizer. Mas a paz de que desfruto agora é um sintoma dela.
E isso não tem nada a ver com a tal obrigação de ser feliz desfi-
lando no Sambódromo. Continuo meus estudos. Já tenho certe-
za de que hoje sou mais amiga da felicidade do que jamais fui 
em qualquer tempo.
PADRÃO,  Ana Paula.  Você reconhece quando chega a felicidade? In: 
ISTOÉ, São Paulo, 28 fev. 2012.  Editora Três, p. 98.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ideia principal defendida no texto é a de que

(A) o conceito de felicidade é mais complexo do que a vi-
vência de algumas situações de entusiasmo fugazes 
e eufóricas.

(B) o Manual de Reconhecimento da Felicidade pode in-
formar que felicidade e ansiedade não combinam.

(C) a dificuldade das as pessoas em reconhecer quando 
a felicidade chega em suas vidas as impede de se-
rem felizes.

(D) a possibilidade para reconhecer a felicidade está na 
listagem sistemática dos momentos felizes.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A força argumentativa desse artigo de opinião adquire mai-
or poder de convencimento pelo fato de, subjetivamente, a 
autora

(A) expressar o ponto de vista próprio de jornalista sobre 
um tema abstrato.

(B) expor a própria vivência em relação ao tema apresen-
tado. 

(C) apresentar fatos externos complementares ao ponto 
de vista expresso.

(D) criticar a dificuldade de compreensão do conceito da 
palavra-tema.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra que pode assumir diferentes funções num texto. 
Em qual dos enunciados a seguir a palavra que tem fun-
ção sintática de sujeito?

(A) “Lendo a minha, constato que fico cada vez mais feliz 
e por mais tempo.”

(B) “[...] é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo.”

(C) “Mas  a  paz  de  que  desfruto  agora  é  um  sintoma 
dela.”

(D) “[...] não conheço nenhum caso de alguém que a te-
nha tido por perto a vida inteira.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho Essa é a melhor pista para o seu Manual de  
Reconhecimento  da  Felicidade,  no terceiro  parágrafo, o 
referente do pronome essa é

(A) “naquela fase de pura ansiedade”.

(B) “a melhor pista”.

(C) “a felicidade é inimiga da ansiedade”.

(D) “a dita cuja é discreta”.
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estilo informal e apelativo da linguagem do texto contri-
bui para que a autora defenda a ideia de que as pessoas 
precisam

(A) reconhecer a alegria transitória do carnaval para lem-
brarem-se dele com felicidade.

(B) evitar a ansiedade decorrente de paixões para garan-
tir felicidade nos relacionamentos.

(C) transformar alegrias passageiras em felicidade plena 
para alcançarem a paz interior.

(D) identificar os momentos de felicidade para poderem 
aproveitá-los melhor.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
09.

CRÍTICA PESADA
   –- Vou fazer um conto imitando você. E vai ser na máqui-
na de escrever também: menina mendiga.
  Era uma coisa. Quieta, bonita, sozinha. Encurralada na-
quele canto, sem mais, nem menos. Pedia dinheiro com inti-
midez. Só lhe restava isso: meio biscoito e um retrato de 
sua mãe, que havia morrido há 3 dias.
LISPECTOR, Clarice. Melhores contos. São Paulo: Global, 2001. p.88.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crítica pesada a que se refere o título do texto diz respei-
to à

(A) complexidade da criação literária protagonizada pela 
menina. 

(B) profundidade de compreensão exigida para o leitor do 
texto. 

(C) severidade do conteúdo social contido no enredo da 
história. 

(D) linearidade da trama narrativa desenvolvida pela per-
sonagem.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base na descrição da menina do conto, percebe-se 
que a formação da palavra intimidez dá-se por meio da pa-
lavra timidez associada à

(A) derivação por meio do sufixo “ez”.

(B) composição com a palavra “intimidade”.

(C) utilização de uma palavra inexistente no português.

(D) fusão de dois adjetivos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do discurso direto no texto, marcado pela presença 
do travessão, evidencia uma voz discursiva que explicita 
ao seu interlocutor a

(A) condição de escritor que decide escrever um conto.

(B) incapacidade de cronista para escrever um texto ori-
ginal.

(C) situação de militante indignado com a mendicância.

(D) qualidade de articulista resistente ao avanço tecnoló-
gico.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do também no texto permite a instauração do pres-
suposto de que o interlocutor você do diálogo estabelecido 
na introdução

(A) usou a máquina de datilografar para a escrita.

(B) escreveu um conto sobre uma menina solitária.

(C) criou um conto imitando alguém.

(D) resiste ao uso de equipamento mais avançado.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o gráfico a seguir:
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FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, 24 fev. 2012. p.  B2. (Adaptado).

As informações do gráfico a respeito de investimento em 
tecnologia da informação (TI) nos países asiáticos permi-
tem inferir que

(A) a diferença entre o investimento da China em 2010 e 
a estimativa de investimento desse país para 2016 é 
superior a 30 bilhões de dólares. 

(B) a diferença entre o investimento feito pela China em 
2010 e a  estimativa  de  investimento da Índia  para 
2016 supera o valor de 4 bilhões de dólares.

(C) a  soma do  investimento  da  Indonésia,  da  Malásia, 
das Filipinas e de Cingapura em 2010 equivale ao 
que a Índia deverá investir em 2016.

(D) a soma do possível investimento da Índia, da Indoné-
sia e das Filipinas em tecnologia da informação para 
2016 é inferior ao que a China investiu em 2010. 
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  o  número  complexo  z=abi , sendo  que
a é  um número real positivo e b=a2 .

Para que ∣z−a∣=1 , deve-se ter
(A) z=i

(B) z=1i

(C) z=−1i

(D) z=−i

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

O turismo estrangeiro na Colômbia registrou alta de 10,3% 
em 2011, sendo que a presença dos brasileiros cresceu de 
forma mais acentuada, com um total de 93,2 mil turistas, um 
crescimento de 40,6% em relação a 2010. 
FRIAS, M. Cristina. Viajante. Folha de S. Paulo. São Paulo, 4 mar. 2012, 
p. B2. Turismo. [Adaptado].

De acordo com esses dados, o número de turistas brasilei-
ros, em milhares, que visitaram a Colômbia em 2010 foi, 
aproximadamente, de:

(A) 37,84

(B) 52,60

(C) 55,36

(D) 66,29

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico  da  função  modular  f  x=∣ax2bxc∣, com 
a,b ,c ∈ ℝ , tais que b2>4a c e a0 , é:

(A)
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(D)
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um arquiteto projetou um mosaico de pedras a ser coloca-
do em um jardim, na forma de uma semicircunferência de 
diâmetro  AB medindo 3 m, com uma linha de separação 
entre os tipos de pedras, representada pelo segmento DE, 
paralelo ao diâmetro  AB, de modo que  DC=1 m, con-
forme a figura a seguir.

Para  calcular  o  comprimento  da  linha  de  separação,
DE , o arquiteto lembrou-se de que, por um teorema da 

Geometria Plana, vale a relação DC2=AC×CB .
De acordo com essas informações, a medida do segmento 
DE é: 

(A) 1,23

(B) 1,50

(C) 2,23

(D) 2,50

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A senha de acesso a um celular, composta de três núme-
ros, deve ser informada na sua tela, representada na figu-
ra a seguir, de modo que os três números sejam os vérti-
ces de um triângulo isósceles cuja base é paralela aos la-
dos horizontais da figura.

1  2  3
    4  5  6
    7  8  9

A probabilidade de que alguém, que conheça as caracte-
rísticas da senha descritas acima, acerte a senha na pri-
meira tentativa é igual a:

(A) 1/3

(B) 1/6

(C) 1/9

(D) 1/12

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um dos  sistemas operacionais  baseados  em Linux  é  o 
Ubuntu. Considerando-se seu uso através da linha de co-
mando (terminal), os respectivos comandos para: 1) Criar 
um diretório chamado Escola; 2) Criar um arquivo de texto 
chamado Teste.txt; 3) Apagar o arquivo de texto Teste.txt; 
4) Apagar o diretório Escola; são, respectivamente,
(A) create Escola - create Teste.txt - rm Teste.txt - rmdir 

Escola
(B) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  kill  Teste.txt  -  killdir 

Escola
(C) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  rm Teste.txt  -  rmdir 

Escola
(D) create Escola - create Teste.txt - kill Teste.txt - killdir 

Escola

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a janela do aplicativo de planilha eletrônica (CALC) 
do BrOffice 2, versão em português, apresentada a seguir.

Para determinar o valor médio dos valores listados nesta 
planilha, é necessário digitar o seguinte comando:
(A) =Média(D3:D6)
(B) =Soma(C3:C6) / 4
(C) =Média(C3:C6) / 4
(D) =Soma(C3:C6)

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Entrada e saída (do inglês: input e output) são termos roti-
neiramente conhecidos na área de informática, e diz res-
peito aos periféricos ou aplicativos de entrada de informa-
ção  (inserção)  e  saída  (obtenção)  em  um  computador. 
Com o avanço da informática, ao longo dos anos, alguns 
equipamentos se tornaram híbridos, ou seja, tem a capaci-
dade de serem tanto um periférico de entrada quanto um 
periférico de saída de dados. Nesse sentido, o único peri-
férico que pode ser considerado híbrido é o 
(A) monitor sensível a toques.
(B) mouse (ótico).
(C) teclado (sem fio).
(D) leitor de código de barras.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir foi criada no aplicativo Microsoft Excel 
2007, versão em português. 

Nessa  tabela,  de  acordo  com  as  informações  que  ela 
contém, qual é a fórmula inserida na célula E2 para que, 
com  base  nos  dados  definidos  em  B2,  C2,  D2, 
respectivamente, tenha-se nessa célula valor igual a 1?

(A) =BDCONTAR(B3:D8;;B1:D2)

(B) =BDCONTAR(B4:D8;;B1:D2)

(C) =BDCONTAR(B4:D8;;B2:D2)

(D) =BDCONTAR(B3:D8;;B2:D2)

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a janela do aplicativo Mozila Firefox apresentada a 
seguir.

Para apresentar a janela de histórico de navegação dos úl-
timos acessos à internet, como mostrado na figura, a se-
quência necessária de ações é a seguinte:

(A) Menu - Ferramentas → Opções → Avançado → His-
tórico

(B) Menu - Ferramentas → Opções → Histórico

(C) Menu - Exibir → Barra de Ferramentas → Histórico

(D) Menu - Exibir → Painel → Histórico

informatica-superior
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Luckesi (1995), a avaliação implica dois proces-
sos articulados e indissociáveis:

(A) verificar e aferir o aproveitamento escolar.

(B) transformar a medida em nota ou conceito e calcular 
a média.

(C) analisar e sintetizar dados/informações que delimitam 
o objeto.

(D) diagnosticar e decidir em função de um objetivo.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Luckesi (1995), o erro constitui

(A) parte de um processo de diagnóstico que fundamen-
tará novas formas de ensinar.

(B) falha na dimensão da aprendizagem e significa que o 
aluno não compreendeu e precisa estudar mais.

(C) falha na dimensão do ensino e significa que o profes-
sor deve rever sua metodologia didático-pedagógica.

(D) parte do processo de ensino-aprendizagem e deman-
dará que o professor reelabore a atividade avaliativa.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pedagogia que buscou aprimorar ao máximo as possibi-
lidades de ser científico ao se avaliar, de garantir a fidedig-
nidade dos testes, evitando a subjetividade, e que acredi-
tava que a neutralidade do avaliador permitiria conclusões 
objetivas e imparciais, teve seu apogeu no Brasil no

(A) início do século XX.

(B) período da ditadura militar.

(C) final do século XIX.

(D) período da Primeira República.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à verificação do rendimento escolar na Educa-
ção Básica, a Lei n. 9394, que estabelece as diretrizes e 
as bases da educação nacional, prevê:

(A) avaliação por meio de pareceres qualitativos, envol-
vendo aspectos intelectuais, afetivos e de socializa-
ção do aluno.

(B) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 
aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos so-
bre os quantitativos, e dos resultados ao longo do pe-
ríodo sobre os de eventuais provas finais.

(C) avaliação contínua do desempenho do aluno com va-
lorização  dos  aspectos  qualitativos  e  quantitativos 
nas mesmas proporções.

(D) avaliação  final  realizada  por  meio  de  provas  argu-
mentativas ou de múltipla escolha, envolvendo o con-
teúdo ministrado ao longo do período a que se refere.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exercício da docência se caracteriza pela atividade de 
ensino dos conteúdos. Nele se combinam objetivos, conteú-
dos, métodos e formas de organização do ensino, tendo 
em  vista  a  aprendizagem  dos  alunos  (Libâneo,  1994, 
p.77). Há, portanto, segundo o autor,
(A) uma relação direta e linear entre a atividade de ensi-

no e a de aprendizagem.
(B) um processo de transmissão de conhecimentos teóri-

co-científicos do professor para o aluno.
(C) a necessidade de exposição verbal clara do conteúdo 

do ensino e de memorização no processo de aprendi-
zagem.

(D) uma relação recíproca e necessária entre a atividade 
de ensino do professor e a atividade de aprendiza-
gem do aluno.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Libâneo (1994), a disciplina que estuda as tare-
fas da instrução e do ensino, e que cuida de extrair dos di-
versos campos do conhecimento humano aqueles conhe-
cimentos e aquelas habilidades que devem constituir o sa-
ber para fins de ensino, é a
(A) Filosofia da Educação.
(B) Sociologia da Educação.
(C) Didática.
(D) Psicologia da Educação.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A metodologia do trabalho docente inclui, pelo menos, os 
seguintes elementos: movimentos do processo de ensino 
no decorrer de uma aula ou unidade temática; métodos, 
formas e procedimentos de docência e aprendizagem; ma-
teriais didáticos e técnicas de ensino; organização da situ-
ação de ensino (Libâneo, 1994). Nesta perspectiva, orga-
nização da situação de ensino significa:

(A) a exposição dos critérios de avaliação.

(B) o preparo antecipado dos recursos.

(C) a estruturação didática da aula.

(D) a motivação inicial dos alunos.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a LDB n. 9.394, em seu artigo 44, o ensino supe-
rior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(A) tecnológicos,  sequenciais,  de  aperfeiçoamento,  de 
graduação, de pós-graduação (programas de mestra-
do e doutorado).

(B) sequenciais,  de graduação, de pós-graduação (pro-
gramas de mestrado e doutorado, especialização e 
aperfeiçoamento) e extensão.

(C) sequenciais,  de graduação, de pós-graduação (pro-
gramas de mestrado e doutorado) e extensão.

(D) tecnológicos, sequenciais, de graduação, de pós-gra-
duação (programas de mestrado e doutorado e espe-
cialização).
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Vasconcellos (2007), no campo da educa-
ção  há  três  grandes  concepções  de  planejamento,  que 
são:

(A) planejamento  como  princípio  prático,  planejamento 
instrumental e planejamento participativo.

(B) planejamento instrumental,  planejamento reflexivo e 
planejamento estratégico.

(C) planejamento prático, planejamento crítico e planeja-
mento normativo.

(D) planejamento estratégico, planejamento da qualidade 
total e planejamento colaborativo.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Vasconcellos (2007), o planejamento deve ser com-
preendido como

(A) trabalho sistemático e flexível de preparação de um 
projeto.

(B) méthodos de trabalho,  modus de atuação do educa-
dor.

(C) roteiro de objetivos, metodologia, atividades e avalia-
ção.

(D) esquema rígido a ser seguido evitando que o educa-
dor perca o foco dos objetivos a serem atingidos.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos componentes do planejamento, para Vasconcellos 
(2007, p. 110), é a etapa de projeção de finalidades. Se-
gundo este autor, esta fase constitui a dimensão relativa

(A) ao esforço investigativo e hermenêutico,  no sentido 
de captar e entender a realidade.

(B) aos fins da educação, aos objetivos do ensino, aos 
valores, à visão de homem e de mundo.

(C) ao processo de elaboração do encaminhamento da 
intervenção na realidade.

(D) à organização da coletividade e à estruturação do tra-
balho em sala de aula (tempo, espaço, normas, disci-
plina).

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das diretrizes  a ser observada pelos currículos da edu-
cação básica, segundo a Lei n.. 9394, em seu artigo 27, é a

(A) divulgação dos conteúdos,  dos  valores  nacionais  e 
dos direitos dos cidadãos.

(B) orientação para o  desenvolvimento  das habilidades 
tecnológicas voltadas para o mercado de trabalho na-
cional.

(C) difusão de valores fundamentais ao interesse social, 
aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao 
bem comum e à ordem democrática.

(D) condição de trabalho dos professores e de escolari-
dade dos alunos em cada estabelecimento público de 
ensino.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Brasileira, em seu artigo. 207, define que 
as universidades obedecerão ao princípio de indissociabili-
dade entre

(A) ensino e extensão.

(B) ensino, pesquisa e extensão.

(C) pesquisa e ensino. 

(D) pesquisa e extensão.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista das relações entre universidade e socie-
dade, atualmente, a extensão nas universidades públicas 
federais  do  Brasil  deve  ser  caracterizada  do  seguinte 
modo:

(A) ser de mão dupla, ou seja,  de interação e trocas de 
saberes.

(B) ser de mão única, ou seja, a universidade deve aten-
der às demandas da sociedade, preferencialmente as 
dos grupos sociais menos privilegiados.

(C) atender preferencialmente às demandas do mercado 
por meio da oferta de bens e serviços.

(D) priorizar a disseminação de conhecimentos por meio 
de projetos assistenciais, assessorias e consultorias.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo André (1995), em meados do final do século XX 
as abordagens quantitativas nas pesquisas em educação 
começaram a ser questionadas em favor das abordagens 
qualitativas. Em relação a esta discussão, a autora posici-
ona-se a favor 

(A) do aprofundamento do enfoque quantitativo.

(B) do aprofundamento do enfoque qualitativo.

(C) da superação da correspondência qualitativo-quanti-
tativo.

(D) da superação da dicotomia qualitativo-quantitativo.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ensino como reprodução do conhecimento e o ensino 
como produção de conhecimentos representam duas con-
cepções diferentes a respeito do processo ensino-aprendi-
zagem. Esta última propõe que

(A) a avaliação  do desempenho seja  feita  pelo  próprio 
aluno.

(B) a ênfase deve ser dada à memorização e à imitação 
de modelos.

(C) a pesquisa seja instrumento e método do trabalho pe-
dagógico.

(D) que os alunos escolham livremente os conteúdos a 
serem estudados.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 10.172, que aprova o Plano Nacio-
nal de Educação e dá outras providências, “Ao introduzir 
novas  concepções  de  tempo e  espaço  na  educação,  a 
educação a distância tem função estratégica” de

(A) fomentar o acesso da população às inúmeras redes 
de televisão e rádio já existentes no setor público e 
contribuir para o surgimento de mudanças significati-
vas nas redes públicas de educação.

(B) contribuir para o surgimento de mudanças significati-
vas na instituição escolar e influenciar nas decisões a 
serem tomadas pelos dirigentes políticos e pela soci-
edade civil na definição das prioridades educacionais.

(C) permitir o acesso e a permanência de alunos nos di-
ferentes níveis de ensino e erradicar as desigualda-
des sociais.

(D) ampliar o acesso de alunos aos diferentes níveis de 
ensino por meio da implementação crescente e gra-
dual do ensino semipresencial.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Kenski (2007), o uso de tecnologias da in-
formação e da comunicação (TICs) na sala de aula

(A) altera significativamente os espaços físicos e as dinâ-
micas utilizadas para ensinar e aprender, dispensan-
do o uso do livro didático.

(B) deve propiciar atividades em que o computador de-
sempenhe funções de professor eletrônico, como nos 
cursos de autoaprendizagem.

(C) deve ter como principais objetivos a transmissão de 
informações e a aquisição de destrezas.

(D) viabiliza uma aprendizagem significativa quanto maior 
for o grau de interação e comunicação entre os parti-
cipantes do processo.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para que as TICs possam trazer alterações no processo 
educativo é preciso que elas sejam compreendidas e in-
corporadas pedagogicamente. Isso significa que

(A) todas as salas de aula devem ter os equipamentos 
necessários para a realização das atividades pelos 
alunos.

(B) o professor deve preparar antecipadamente o materi-
al e deixá-lo à disposição do aluno no ambiente virtu-
al.

(C) o professor deve respeitar as especificidades do ensi-
no, da própria tecnologia e do grupo de alunos.

(D) o professor precisa utilizar tecnologias que registrem 
também a participação quantitativa do aluno.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A evolução tecnológica atual permite o redesenho da sala 
de  aula  a  partir  da  utilização  de  ambientes  virtuais  de 
aprendizagem e suas possibilidades de interatividade, co-
nectividade  e hipertextualidade.  Segundo Kenski  (2007), 
esta possibilidade

(A) pode sustentar o desenvolvimento de projetos em co-
laboração e a coordenação das atividades pedagógi-
cas.

(B) permite  que  o  aluno  aprenda  sozinho  em espaços 
não presenciais de interação assíncrona.

(C) fomenta a interação síncrona, facilitando a autoapren-
dizagem e a disciplina do aluno.

(D) dispensa a figura do professor, pois os ambientes vir-
tuais de aprendizagem são intuitivos.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A revolução de 1930 representou a consolidação do capita-
lismo industrial no Brasil e foi determinante para o conse-
quente  aparecimento  de  novas  exigências  educacionais. 
Nos dez primeiros anos que se seguiram, houve um desen-
volvimento  do  ensino  jamais  registrado  no  país.  Em  20 
anos as escolas primárias dobraram em número e as se-
cundárias quase quadruplicaram.

LIBÂNEO, J.C; OLIVEIRA, J.F; TOSCHI, M. Educação escolar: políti-
cas, estrutura e organização. 9. Edição. São Paulo:Cortez Editora, 

2003, p. 133-134.

No período destacado no excerto, o Estado Nacional pas-
sou a exercer ação mais objetiva sobre a educação, que 
foi impulsionada pela criação

(A) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

(B) do Ministério da Educação e Saúde Pública (Mesp).

(C) do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 
(FNDE).

(D) do Plano Nacional de Educação (PNE).

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A elaboração do Plano Nacional de Educação

(A) foi  estabelecida pela  constituição de 1988,  que lhe 
conferiu autonomia em relação ao que estabelece a 
nova LDB.

(B) deve ser submetida ao que estabelece a nova LDB.

(C) deve obedecer às exigências do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais.

(D) é de responsabilidade exclusiva da União, represen-
tada pelo Ministério da Educação.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei nº 9394/96, que estabelece as Dire-
trizes e Bases da educação nacional (LDB), a educação 
básica, que compõe a educação escolar, é formada

(A) pela  Educação  Infantil,  pelo  Ensino  Fundamental, 
pelo Ensino Médio e pela Educação Superior.

(B) pela Educação Infantil e pelo Ensino Fundamental.

(C) pelo Ensino Fundamental e pelo Ensino Médio.

(D) pela  Educação Infantil,  pelo  Ensino  Fundamental  e 
pelo Ensino Médio.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma concepção de educação escolar democrático-partici-
pativa prevê

(A) poder centralizado no diretor, destacando-se as rela-
ções  de  subordinação  entre  diferentes  atores  que 
compõem a escola.

(B) decisões coletivas e eliminação de todas as formas 
de exercício de autoridade e de poder.

(C) ação organizadora não normativa ou estrutural, com 
valores e práticas compartilhadas a partir de interpre-
tações subjetivas.

(D) articulação da atividade de direção com a iniciativa e 
a participação das pessoas da escola e das que se 
relacionam com ela.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Como  instituição  social  educativa,  a  escola  vem  sendo 
questionada acerca de seu papel ante as transformações 
econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo contem-
porâneo. Elas decorrem, sobretudo, dos avanços tecnológi-
cos, da reestruturação do sistema de produção e desenvol-
vimento, da compreensão do papel do Estado, das modifi-
cações nele operadas e das mudanças no sistema financei-
ro, na organização do trabalho e nos hábitos de consumo. 
Esse conjunto de transformações está sendo chamado, em 
geral, de globalização.

LIBÂNEO, J.C; OLIVEIRA, J.F; TOSCHI, M. Educação escolar: políti-
cas, estrutura e organização. 9. Edição. São Paulo: Cortez Editora, 

2003, p. 133-134.

A leitura do excerto permite a seguinte inferência:

(A) a escola constitui uma organização independente dos 
aspectos socioeconômicos vigentes na sociedade.

(B) a escola  ganha importância  diante  das  transforma-
ções ocorridas na sociedade, embora não seja influ-
enciada por elas.

(C) a escola é influenciada pelas mudanças ocorridas no 
atual contexto globalizado e é questionada quanto à 
sua função social diante dessa nova realidade.

(D) a escola gera a reestruturação do sistema de produ-
ção e desenvolvimento e perde sua função educativa.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando a ênfase da educação é dada às situações de 
sala de aula, onde os alunos são “instruídos” e “ensina-
dos”  pelo  professor,  por  meio  da  imitação  de  modelos, 
tem-se uma abordagem

(A) tradicional da aprendizagem.

(B) humanista da aprendizagem.

(C) cognitivista da aprendizagem.

(D) sociocultural da aprendizagem.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo  com a  abordagem cognitivista  da aprendiza-
gem, a escola deveria

(A) ser um local para o crescimento mútuo de professores 
e alunos, com foco nas interações entre os sujeitos.

(B) dar  aos  alunos  a  possibilidade  de  aprenderem por 
meio da investigação individual.

(C) ser o local por excelência no qual se realiza a educa-
ção, por meio de um processo de transmissão de in-
formações.

(D) ser um espaço livre de aprendizagem, sem direciona-
mento  por  parte  de professores  ou outros  agentes 
educativos.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como  representante  da  abordagem  comportamentalista 
de ensino e aprendizagem, Rocha (1980, apud Mizukami, 
1986) ressalta:

A aprendizagem pode ser definida como uma mudança rela-
tivamente permanente em uma tendência comportamental 
e/ou na vida mental do indivíduo, resultantes de uma prática 
reforçada.
ROCHA, 1980. p. 28. In: MIZUKAMI, M. G. N. Ensino: as abordagens do 
processo. São Paulo: EPU, 1986.

Para a compreensão comportamentalista do processo de 
ensino e aprendizagem

(A) o ensino baseia-se em uma modalidade não diretiva, 
centrado no sujeito e em sua própria experiência.

(B) o ensino se organiza a partir das etapas de desenvol-
vimento cognitivo, priorizando as atividades do sujeito.

(C) o ensino é como uma impressão feita nos alunos a 
partir de um modelo externo.

(D) o ensino corresponde ao arranjo ou à disposição de 
contingências para uma aprendizagem eficaz, manti-
da por condicionantes e reforçadores.
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sabe-se que, de acordo com uma proposta ou abordagem 
do processo de ensino-aprendizagem, privilegia-se um ou 
outro aspecto do fenômeno educacional. Tendo em vista 
essa particularidade, quais as abordagens do processo de 
ensino e aprendizagem que compõem a área da Didática?

(A) Tradicional,  comportamentalista,  humanista,  cogniti-
vista e sociocultural.

(B) Tradicional,  espontânea, cognitivista, histórica e hu-
manista.

(C) Tradicional, autônoma, cognitivista, humanista e sócio-
histórica.

(D) Tradicional,  cognitivista,  comportamentalista,  huma-
nista e social.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o excerto a seguir.

Tal como Marx já havia enunciado, toda práxis social é, de 
uma certa maneira,  um  trabalho cujo  processo de realiza-
ção desencadeia uma transformação real do trabalhador. Tra-
balhar não é exclusivamente transformar um objeto ou situa-
ção em uma outra coisa, é também transformar a si mesmo 
em e pelo trabalho (Dubar 1992, 1994). Em termos sociológi-
cos, pode-se dizer que o trabalho modifica a identidade do 
trabalhador, pois trabalhar não é somente fazer alguma coisa, 
mas fazer alguma coisa de si  mesmo, consigo mesmo.
TARDIFF, M; RAYMOND, D. Saberes, tempo e aprendizagem do traba-
lho no magistério. In:__________. Saberes docentes e formação profis-

sional. Petrópolis: Vozes, 2002.

Da análise do excerto em destaque, conclui-se que a ativi-
dade docente

(A) transforma e constitui a identidade do sujeito professor.

(B) acontece em paralelo com a vida do professor.

(C) está separada da construção da identidade do sujeito 
que a desenvolve.

(D) constrói uma identidade desvinculada do trabalho do 
professor.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Tardiff (2002), os saberes ligados ao traba-
lho são temporais, pois são construídos e dominados pro-
gressivamente durante um período de aprendizagem vari-
ável, de acordo com cada ocupação. Essa dimensão tem-
poral indica que

(A) o trabalho docente consiste em uma resolução instru-
mental de problemas baseada na aplicação de teori-
as e técnicas científicas.

(B) o trabalho docente se constitui na racionalidade técni-
ca do saber.

(C) o trabalho docente exige que os professores desen-
volvam, progressivamente, saberes oriundos do pró-
prio processo de trabalho e nele baseados.

(D) o trabalho docente se constitui a partir da aprendiza-
gem teórica desenvolvida nos cursos de formação.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que diz respeito à constituição da identidade docente, 
sabe-se que a temporalidade estrutura a memorização de 
experiências educativas marcantes para a construção do 
eu profissional. Com base nessa afirmação, conclui-se que 
as experiências educativas

(A) vivenciadas ao longo da vida não compõem a consti-
tuição da identidade docente.

(B) vividas  pelo  professor  como aluno  constituem tam-
bém a sua formação docente.

(C) vivenciadas  pelo  professor  servem  apenas  como 
parâmetro do que “não fazer” em sala de aula.

(D) dimensionam a realização pessoal do profissional da 
educação.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A identificação da profissão docente como um “dom” ou 
uma “vocação” explicita

(A) a valorização do professor.

(B) a compreensão da ação docente como uma profissão 
privilegiada diante das demais profissões.

(C) a necessidade de a ação docente ser desenvolvida 
prioritariamente por mulheres.

(D) a desvalorização da profissão docente.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A partir das elaborações de Lima e Pimenta (2005), o está-
gio deve ser compreendido como uma prática investigati-
va, isto é, de pesquisa, de problematização da realidade. 
Dessa forma, o estágio é compreendido como atividade

(A) exclusivamente prática.

(B) exclusivamente teórica.

(C) teórica e prática.

(D) avaliativa.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O objetivo do estágio na formação de profissionais para a 
educação é propiciar ao licenciando:

(A) a oportunidade de estudar em outros espaços escola-
res, além do da Universidade.

(B) uma aproximação com a realidade na qual atuará fu-
turamente.

(C) o  estudo  teórico  da  sala  de  aula,  desvinculado  da 
ação docente.

(D) o ensino dos conteúdos de cada disciplina escolar.
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▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na perspectiva de Lima e Pimenta (2005), o estágio como 
atividade de pesquisa deveria desenvolver-se com o obje-
tivo de
(A) estudar e criticar as ações e práticas desenvolvidas 

na escola.
(B) identificar e modificar as ações e práticas observadas 

na escola.
(C) analisar e problematizar as ações e práticas observa-

das na escola.
(D)  avaliar e julgar as ações e práticas desenvolvidas na 

escola.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estágio é um componente do currículo nos cursos de 
formação de professores e seu desenvolvimento está arti-
culado diretamente às contribuições da disciplina de didáti-
ca, que preocupa-se em compreender
(A) os processos de ensino e aprendizagem.
(B) os processos de gestão e administração da educação.
(C) os processos históricos de constituição das escolas.
(D) os processos legislativos que envolvem a educação 

escolar.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na primeira década do século XXI, houve um importante 
crescimento e uma intensa reformulação da educação su-
perior no Brasil. Essa reformulação pode ser evidenciada 
pela criação das seguintes leis e decretos:
(A) Lei 9394/96, que institui a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB); Decreto 5800/06, que institui a 
Universidade  Aberta  do  Brasil  (UAB);  Lei  9424/96, 
que  institui  o  Fundo de  Manutenção e  Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamental  e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF); Lei 8069/90, que institui o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

(B) Lei 8069/90, que institui o Estatuto da criança e do ado-
lescente (ECA); Lei 9394/96, que institui a Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação (LDB); Decreto 6096/07, que 
institui o  Programa de Apoio a Planos de Reestrutura-
ção e Expansão das Universidades Federais (Reuni); 
Decreto 6253/07, que institui o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb).

(C) Lei 10861/04, que institui o Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior (SINAES); Lei 11096/05, 
que  institui  o  Programa  Universidade  para  todos 
(ProUni); Decreto 5800/06, que institui a Universidade 
Aberta do Brasil (UAB);  Decreto 6096/07, que institui 
o  Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reuni).

(D) Lei 8069/90, que institui o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA); Decreto 5800/06, que institui a Univer-
sidade Aberta do Brasil  (UAB);  Decreto 6096/07, que 
institui o  Programa de Apoio a Planos de Reestrutura-
ção e Expansão das Universidades Federais (Reuni); 
Decreto 6253/07, que institui o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb).

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base na construção histórica das universidades no 
Brasil e considerando-se o contexto atual, conclui-se que 
as universidades brasileiras têm por objetivo

(A) a formação ética,  política, social  e técnico-científica 
dos estudantes.

(B) a formação tecnológica e profissional dos estudantes, 
de acordo com as necessidades do mercado de tra-
balho.

(C) a criação, o desenvolvimento e a difusão das inova-
ções tecnológicas no país, independente da formação 
dos estudantes.

(D) o ensino dos conteúdos específicos de cada área de 
formação, não sendo obrigatória uma formação inte-
gral.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como parte da reformulação da educação superior no Bra-
sil realizada na primeira década deste século foi criado  o 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expan-
são das Universidades Federais (Reuni)  Qual  o objetivo 
desse  Programa ?

(A) Contemplar o aumento de vagas nos cursos de pós-
graduação e de outros cursos noturnos.

(B) Ampliar o número de vagas para pessoas com defici-
ência nas universidades.

(C) Implementar a política de cotas nas universidades.

(D) Ampliar o acesso e a permanência na Educação Su-
perior.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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