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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com al-
ternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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(c) poética, o que se explica pelas constantes construções em linguagem 
conotativa.

(d) apelativa, já que ocorrem várias marcas linguísticas que indicam a refe-
rência direta ao destinatário, no caso, o leitor.

(e) fática, pois está em evidência, principalmente no 2º parágrafo, a preocu-
pação com a informação objetiva.

QUESTÃO 04

De acordo com a norma padrão, assinale a alternativa correta sobre os si-
nais de pontuação utilizados no texto.

(a) As vírgulas que isolam o termo “antes da chegada do homem branco” 
poderiam ser excluídas.

(b) As aspas foram utilizadas para destacar uma expressão em sentido co-
notativo.

(c) Poderia ser empregada uma vírgula logo após o termo destacado no pe-
ríodo “Eram nômades e viviam da caça, da pesca e da agricultura primária.”.

(d) A redação e viviam de três atividades: a caça, a pesca e a agricultura 
primária. poderia ser empregada no lugar da oração “e viviam da caça, da 
pesca e da agricultura primária.”. 

(e) O uso da vírgula que separa as orações do trecho “Eles acampavam ora 
às margens do Rio Paraíba, ora na região alta da Serra da Mantiqueira, onde 
colhiam pinhões” é opcional.

QUESTÃO 05

No contexto em que foi empregado, o vocábulo “desbravamento” refere-se 
à ação de

(a) povoar terras inabitadas.

(b) explorar terras desconhecidas.

(c) explorar a mão de obra das terras conquistadas.

(d) extrair as riquezas de um lugar recém-descoberto.

(e) investir no comércio de novos produtos.

QUESTÃO 06

Acerca das regras de acentuação gráfica e dos vocábulos do texto, pode-se 
dizer que

(a) “português” é acentuado, logo portuguêsa  e portuguêses também o são.

(b) “tímida” e “Paraíba” são acentuados pela mesma regra.

(c) a mesma regra que acentua “Paraíba” também orienta a acentuação de 
paraíbano.

(d) índiozinhos, diminutivo de “índios”, também é acentuado.

(e) “índios”, “primária” e “município” são acentuados pela mesma regra.

QUESTÃO 07

De acordo com as regras de concordância prescritas pela norma padrão e 
as questões gramaticais referentes ao período “As terras do atual município 
de Resende se tornaram conhecidas no Século XVIII, quando a febre do ouro 
e do diamante possibilitou o desbravamento dos atuais estados do Rio, São 
Paulo e Minas Gerais.”, assinale a alternativa correta.

(a) Se o autor resolvesse substituir o termo “As terras” pela construção 
Grande parte das terras, o verbo da oração deveria permanecer obrigato-
riamente no plural.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 07.

Texto 1

Resende

 Os primeiros habitantes de Resende, antes da chegada do homem 
branco, eram os índios Puris, termo que em português quer dizer “gente tí-
mida e mansa”. Eram nômades e viviam da caça, da pesca e da agricultura 
primária. Eles acampavam ora às margens do Rio Paraíba, ora na região alta 
da Serra da Mantiqueira, onde colhiam pinhões quando a caça ficava escassa.
 As terras do atual município de Resende se tornaram conhecidas 
no Século XVIII, quando a febre do ouro e do diamante possibilitou o des-
bravamento dos atuais estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais.

Disponível em:<http://www.resende.rj.gov.br/historia/>. Acesso em: 08 fev. 2016.

QUESTÃO 01

Com base na relação entre as informações do texto e as partes que o com-
põem, assinale a alternativa correta.

(a) O título faz referência direta e específica à ideia principal do texto: o 
processo de povoamento do município de Resende pelos índios.

(b) Os dois parágrafos estabelecem entre si uma relação de oposição, já que 
a expressão “gente tímida e mansa” (1º parágrafo) e o vocábulo “desbrava-
mento” (2° parágrafo) revelam traços contraditórios dos primeiros habitan-
tes de Resende.

(c) Enquanto o 1º parágrafo reporta-se a uma época anterior à chegada do 
homem branco à região que hoje é ocupada pelo município de Resende, o 
2º parágrafo faz referência à descoberta do ouro e do diamante pelos índios 
Puris.

(d) O 2º período do 1º parágrafo relaciona-se principalmente com a expres-
são “homem branco”, que foi empregada no período anterior.

(e) O último período do 1º parágrafo apresenta informações que justificam 
a declaração feita no período anterior.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa que reproduz uma informação coerente com a men-
sagem do texto.

(a) O homem branco chegou antes dos primeiros habitantes de Resende, 
que eram os índios Puris.

(b) O termo “índios Puris” significa em português “gente tímida e mansa”.

(c) Os índios puris, primeiros habitantes de Resende, acampavam ora às 
margens do Rio Paraíba, ora na região alta da Serra da Mantiqueira, onde 
colhiam pinhões quando a caça ficava escassa.

(d) Como não eram habitadas, as terras do atual município de Resende se 
tornaram conhecidas no apenas Século XVIII.

(e) A descoberta de ouro e de diamante em Resende provocou o desbrava-
mento dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

QUESTÃO 03

Considerando que em todo processo de comunicação a linguagem é empre-
gada de acordo com a intenção do emissor, pode-se afirmar que, no texto, 
prevalece a função referencial. Entretanto, o autor também faz explicita-
mente uso da função

(a) metalinguística ao  explicar o sentido do termo “Puris” no 1º parágrafo.

(b) emotiva ou expressiva, pois faz uma análise subjetiva da história de Re-
sende.
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(a) descrição, pois registra elementos que caracterizam o fato abordado.

(b) narração, pois apresenta uma sequência de acontecimentos que se rela-
cionam com o fato principal.

(c) dissertação, pois manifesta a sua opinião sobre o fato abordado.

(d) dissertação, embora não manifeste explicitamente a sua opinião sobre 
o fato em pauta.

(e) narração, pois pretende apenas informar o leitor sobre como ocorreu 
o fato abordado.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que reproduz integralmente a relação de sentido en-
tre as orações do trecho “Dando continuidade às ações previstas no calen-
dário do Comitê de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agên-
cia do Meio Ambiente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje 
(segunda-feira, 18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados 
como pontos estratégicos” (1º parágrafo).

(a) Apesar de dar continuidade às ações previstas no calendário do Co-
mitê de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agência do Meio 
Ambiente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje (segunda-feira, 
18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados como pontos 
estratégicos. 

(b) Como dava continuidade às ações previstas no calendário do Comitê 
de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agência do Meio Am-
biente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de Controle de Zoo-
noses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje (segunda-feira, 
18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados como pontos 
estratégicos.

(c) Assim como dava continuidade às ações previstas no calendário do Co-
mitê de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agência do Meio 
Ambiente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje (segunda-feira, 
18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados como pontos 
estratégicos.

(d) A fim de dar continuidade às ações previstas no calendário do Co-
mitê de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agência do Meio 
Ambiente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje (segunda-feira, 
18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados como pontos 
estratégicos.

(e) Dando, no entanto, continuidade às ações previstas no calendário do 
Comitê de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agência do Meio 
Ambiente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje (segunda-feira, 
18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados como pontos 
estratégicos.

QUESTÃO 11

Acerca dos elementos que constituem a coesão textual, considere o período 
“Hoje, três destes locais foram visitados. Em um deles (cooperativa de reci-
clagem), as equipes encontraram possíveis larvas do mosquito transmissor, 
que foram coletadas e levadas ao CCZ para análise.” (1º parágrafo) e assina-
le a alternativa correta.

(a) A expressão “destes locais” foi utilizada para retomar o termo “lugares 
classificados como pontos estratégicos”, que se encontra no período anterior.

(b) O pronome “deles” recupera o termo “visitados”.

(c) O pronome “que” retoma o termo “as equipes”.

(d) A conjunção “e” relaciona dois termos opostos.

(b) No lugar da 1ª oração, o autor poderia ter empregado a redação 
Tornou-se conhecido, no Século XVIII, as terras do atual município de 
Resende.

(c) Caso julgasse necessário, o autor poderia incluir o vocábulo bastantes 
diante do adjetivo “conhecidas”.

(d) Seria inviável o emprego do verbo “possibilitou” na 3ª pessoa do plural.

(e) No lugar da redação “dos atuais estados”, o autor poderia ter optado 
pela construção do atual estado.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 08 a 15.

Texto 2

Prefeitura inicia ação especial de fiscalização no combate à dengue
 
 Dando continuidade às ações previstas no calendário do Co-
mitê de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agência do Meio 
Ambiente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje (segunda-feira, 
18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados como pontos 
estratégicos, por, em decorrência de suas atividades, conterem grande va-
riedade de objetos favoráveis ao acúmulo de água e, consequentemente, se 
tornarem criadouros do mosquito transmissor da dengue. Hoje, três destes 
locais foram visitados. Em um deles (cooperativa de reciclagem), as equipes 
encontraram possíveis larvas do mosquito transmissor, que foram coleta-
das e levadas ao CCZ para análise.
 Durante a ação, a Fiscalização de Posturas constatou que um 
dos recintos estava com a documentação irregular, e as providências ne-
cessárias foram tomadas pela Prefeitura, através de notificação, no sentido 
de normalizar a situação para pleno funcionamento.  Os trabalhos devem 
continuar na próxima quarta-feira (dia 20) e pretendem, em sua totalidade, 
passar por mais de 20 estabelecimentos como ferros velhos, cooperativas 
de reciclagem, borracharias e oficinas mecânicas, fiscalizando-os e orien-
tando funcionários e proprietários.
 “A ação correu conforme o esperado. Manter esses locais com a 
vistoria e a documentação em dia é essencial no combate ao mosquito, já 
que a possibilidade de se encontrar criadouros é sempre grande. Fizemos 
ainda um trabalho de conscientização para garantir que todos estejam cien-
tes dos riscos que correm, caso permitam o acúmulo de água parada nestes 
ambientes”, explicou Rafael Rezende de Carvalho, superintendente de Vigi-
lância em Saúde. 

Disponível em: <http://www.resende.rj.gov.br/saude/noticia/prefeitura-inicia-acao-especial-de-fiscalizacao-

-no-combate-a-dengue#sthash.8Cl6s3kq.dpuf>. Acesso em: 10 fev. 2016.

QUESTÃO 08

A partir da leitura compreensiva do texto, pode-se afirmar que

(a) o 1º parágrafo reúne informações que esclarecem totalmente a mensa-
gem expressa pelo título.

(b) os objetivos da ação não foram alcançados, pois em apenas um dos 
locais visitados apresentou possíveis larvas do mosquito transmissor da 
dengue.

(c) qualquer lugar que contenha um objeto favorável ao acúmulo de água 
deve ser considerado, conforme a equipe de combate à dengue, um ponto 
estratégico.

(d) somente a partir do 2º parágrafo, são apresentados os resultados da 
ação especial de combate à dengue.

(e) ferros velhos, cooperativas de reciclagem, borracharias e oficinas mecâ-
nicas não são considerados pontos estratégicos para a equipe responsável 
pelas vistorias.

QUESTÃO 09

No último parágrafo, ao se referir ao trabalho realizado pela equipe de com-
bate à dengue, o superintendente de Vigilância de Saúde, faz uso, predomi-
nantemente, da
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(e) No fragmento “ao CCZ para análise”, as preposições destacadas foram 
utilizadas para indicarem o lugar de destino das larvas encontradas.

QUESTÃO 12

Do ponto de vista sintático, a oração destacada no trecho “Durante a ação, a 
Fiscalização de Posturas constatou que um dos recintos estava com a docu-
mentação irregular” desempenha a função de

(a) sujeito, pois representa o ser que realiza a ação expressa pelo verbo 
“constatou”.

(b) objeto direto, pois funciona como complemento do verbo “constatou”.

(c) complemento nominal, pois completa o sentido do termo “Fiscalização 
de Posturas”.

(d) aposto, pois explica o sentido do verbo “constatou”.

(e) predicativo, pois expressa um estado ou atributo do sujeito.

QUESTÃO 13

Sem comprometer o sentido original, o autor poderia substituir o trecho 
“Manter esses locais com a vistoria e a documentação em dia é essencial no 
combate ao mosquito” pela redação

(a) É essencial no combate ao mosquito que a vistoria e a documentação 
diárias desses locais sejam mantidas.

(b) A manutenção desses locais com a vistoria e a documentação diárias é 
essencial no combate ao mosquito.

(c) É essencial o combate ao mosquito para que sejam mantidas diariamen-
te a vistoria e a documentação desses locais.

(d) Diariamente, é essencial manter a vistoria e a documentação desses lo-
cais com o combate ao mosquito.

(e) É essencial a manutenção desses locais com a vistoria e a documentação 
em dia.

QUESTÃO 14

Conforme as regras de ortografia vigentes, o verbo destacado no fragmen-
to “explicou Rafael Rezende de Carvalho, superintendente de Vigilância em 
Saúde.” poderia ser substituído por

(a) eluscidou.

(b) descorreu.

(c) explanou.

(d) sinalisou.

(e) resaltou.

QUESTÃO 15

Analisando a função sintática e a informação expressa pelo termo desta-
cado no trecho “explicou Rafael Rezende de Carvalho, superintendente de 
Vigilância em Saúde.”, está correto dizer que ele desempenha o papel de 

(a) vocativo e serve de recurso para despertar a atenção do leitor para o 
assunto abordado.

(b) predicado nominal e foi utilizado para descrever uma característica do 
entrevistado.

(c) sujeito e funciona como procedimento para dar maior ênfase ao conteú-
do da fala entre aspas.

(d) aposto e foi utilizado para garantir maior credibilidade ao texto.

(e) vocativo e foi utilizado para fazer uma referência direta ao leitor.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 16 a 20.

Texto 3

 
Disponível em:  <https://www.facebook.com/prefeituraderesende/photos/a.240962869259660.57739.240887

129267234/1039805196042086/?type=3&theater>. Acesso em: 10 fev. 2016.

QUESTÃO 16

O propósito principal do texto é

(a) informar sobre a existência de casos de homofobia.

(b) esclarecer a população sobre os tipos de violência contra os homosse-
xuais.

(c) persuadir a população a contribuir com o combate à homofobia.

(d) impor à população a aceitação da homossexualidade.

(e) convencer as pessoas homofóbicas de que elas são obrigadas a aceitar 
os homossexuais.

QUESTÃO 17

Se o emissor resolvesse substituir a redação “Aceitar é um direito. Respeitar 
é um dever.” pela construção Respeitar é um direito. Aceitar é um dever., 

(a) o sentido e a estratégia argumentativa do texto seriam preservados.

(b) o sentido do texto seria preservado, mas a estratégia argumentativa so-
freria prejuízo.

(c) o sentido do texto sofreria alteração, mas  a estratégia argumentativa 
seria preservada.

(d) o sentido e a estratégia argumentativa do texto sofreriam alterações.

(e) o sentido e a estratégias sofreriam alterações que não comprometeriam 
o propósito principal do texto.

QUESTÃO 18

De acordo com as regras prescritas pela norma padrão sobre o uso do sinal 
indicativo de crase, o período “Diga não à violência contra homossexuais” 
poderia ser substituído por

(a) Diga não à toda forma de violência contra homossexuais.

(b) Diga não às práticas de violência contra homossexuais.

(c) Diga não à qualquer ato de violência contra homossexuais.

(d) Diga não à essa violência contra homossexuais.

(e) Diga não à atos de violência contra homossexuais.

QUESTÃO 19

Apenas uma das alternativas a seguir apresenta um vocábulo com o sentido 
equivalente ao da expressão “Diga não”. Assinale-a.

(a) Ignore.

(b) Entenda.

Diga não à violência contra homossexuais.
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(c) Identifique.

(d) Denuncie.

(e) Rejeite.

QUESTÃO 20

Acerca das questões sintáticas dos períodos “Denuncie. Disque 100”, assi-
nale a alternativa correta.

(a) Nas duas orações, o sujeito enquadra-se na mesma classificação.

(b) Somente em uma das orações, o sujeito está indeterminado.

(c) Apenas a 1ª oração apresenta predicado verbal.

(d) O termo “100” funciona como adjunto adverbial.

(e) O termo “100” funciona como complemento verbal nas duas orações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 21

Com relação à Didática, como atividade pedagógica escolar, marque a alter-
nativa incorreta.

(a) A Didática estabelece princípios e diretrizes que norteiam o processo de 
ensino e aprendizagem.

(b) O objeto de estudo da Didática é o processo de ensino, campo principal 
da educação escolar.

(c) Os objetivos sociopolíticos e pedagógicos da educação escolar são temas 
desvinculados da Didática.

(d) A Didática tem como tarefa o desenvolvimento integral dos alunos, com 
vistas à sua preparação para a vida social.

(e) Os conteúdos, os objetivos, os métodos e a avaliação escolar são com-
ponentes da Didática.

QUESTÃO 22

Marque a alternativa referente à tendência pedagógica que defendia as se-
guintes ideias: “a valorização da escola como instrumento de apropriação 
do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, já que a 
própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la 
democrática; o que importa é que os conhecimentos sistematizados sejam 
confrontados com as experiências socioculturais e a vida concreta do estu-
dante”.

(a) Tendência Progressista Crítico-Social dos Conteúdos

(b) Tendência Liberal Tecnicista

(c) Tendência Progressista Libertária

(d) Tendência Liberal Renovada Não-diretiva

(e) Tendência Liberal Tradicional

QUESTÃO 23

A Didática oferece uma contribuição indispensável à formação dos profes-
sores. Para que o professor possa atingir efetivamente os objetivos, é neces-
sário que realize um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. 
São requisitos para a profissão de professor, exceto a (o):

(a) Compreensão segura das relações entre a educação escolar e os obje-
tivos sociopolíticos e pedagógicos, ligando-se aos objetivos de ensino das 
matérias.

(b) Conhecimento dos princípios gerais da aprendizagem e saber compati-
bilizá-los com conteúdos e métodos próprios da disciplina.

(c) Domínio de métodos de ensino, procedimentos, técnicas e recursos au-
xiliares para a direção do ensino e aprendizagem.

(d) Verificação contínua do atingimento dos objetivos e do rendimento das 
atividades, seja em relação aos estudantes, seja em relação ao trabalho do 
próprio professor.

(e) Falta de domínio do conteúdo das matérias que leciona e a falta de ha-
bilidade em estabelecer uma ligação entre as matérias de ensino e a vida 
prática dos estudantes.

QUESTÃO 24

Com relação ao planejamento didático, marque a alternativa incorreta:

(a) O planejamento é um processo de racionalização, organização e coor-
denação da ação docente, articulando a atividade escolar à problemática do 
contexto social.

(b) Na elaboração e execução do plano de aula, o professor deve descon-
siderar o nível de preparação inicial dos estudantes para a matéria nova.

(c) O planejamento permite assegurar a unidade e a coerência do trabalho 
docente ao inter-relacionar os componentes do processo de ensino: objeti-
vos, conteúdos, métodos e técnicas, estudantes e suas possibilidades, ava-
liação.

(d) Para que os planos sejam efetivamente instrumentos para a ação, de-
vem ser como um guia de orientação e devem apresentar, por exemplo, or-
dem sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade.

(e) Há três modalidades de planejamento, articuladas entre si: o plano da 
escola, o plano de ensino (também denominado de plano de curso ou plano 
de unidades didáticas) e o plano de aula.

QUESTÃO 25

Com relação à avaliação da aprendizagem, marque a alternativa correta.

(a) Ao analisar os resultados do rendimento escolar dos alunos, o professor 
não consegue obter informações sobre o desenvolvimento do seu próprio 
trabalho.

(b) A verificação e a qualificação dos resultados da aprendizagem devem 
ocorrer apenas ao final das unidades didáticas, de forma que as dificulda-
des apresentadas fiquem sob a responsabilidade exclusiva dos estudantes.

(c) A avaliação escolar é uma etapa isolada do processo de ensino e apren-
dizagem e, portanto, está desvinculada da relação objetivos-conteúdos-mé-
todos desenvolvida no decorrer das aulas.

(d) A avaliação é um ato pedagógico e envolve a objetividade e a subjetivi-
dade, tanto em relação ao professor como aos alunos.

(e) Todas as atividades avaliativas concorrem para o desenvolvimento in-
telectual, social e moral dos estudantes, mas não permitem diagnosticar 
como a escola e o professor estão contribuindo para isso.

QUESTÃO 26

Com relação ao conteúdo abordado sobre a “Educação” na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, marque a alternativa incorreta.

(a) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

(b) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá disciplina das 
escolas públicas de ensino médio.

(c) O ensino será ministrado apenas com base no princípio de garantia de 
padrão de qualidade.
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(d) As universidades são obrigadas a admitir professores, técnicos e cien-
tistas estrangeiros, na forma da lei.

(e) O ensino será ministrado com base no princípio de gestão autocrática 
do ensino público.

QUESTÃO 27

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. O educador 
Paulo Freire, trouxe muitas contribuições quanto aos princípios filosóficos 
que regem a educação escolar brasileira. Marque a alternativa referente a 
uma das contribuições desse educador.

(a) A educação de jovens e adultos deve seguir rigorosamente o método 
Paulo Freire, em qualquer situação didática.

(b) Submetido à consciência coletiva, resta ao indivíduo quase nenhuma 
possibilidade de intervenção nos fatos sociais.

(c) A educação representa a prática da liberdade contra o processo de do-
minação.

(d) Os conteúdos abordados pelo currículo nacional devem ser ensinados 
sem levar em consideração os temas locais.

(e) A educação deve ser repressora e autocrática, de forma a obrigar o estu-
dante a se adaptar a uma sociedade justa.

QUESTÃO 28

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 
Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, marque a alternativa correta.

(a) A educação escolar deverá estar desvinculada do mundo do trabalho 
e da prática social.

(b) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 
educação básica a partir dos 6 anos de idade.

(c) Não compete aos docentes estabelecer estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento.

(d) A educação escolar engloba apenas a educação básica (educação in-
fantil, ensino fundamental e ensino médio).

(e) O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema 
transversal nos currículos do ensino fundamental.

QUESTÃO 29

Com relação ao conteúdo trazido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) do Ensino Fundamental, marque a alternativa incorreta.

(a) A seleção de conteúdos, pela equipe escolar, deve levar em conta sua 
relevância social e sua contribuição para o desenvolvimento intelectual do 
aluno.

(b) Todos os Temas Transversais devem ser trabalhados de forma isolada, 
e, portanto, ter explicitados em seus documentos, o conjunto de conceitos, 
procedimentos, atitudes e valores a serem ensinados e aprendidos.

(c) As adaptações curriculares previstas nos níveis de concretização apon-
tam a necessidade de adequar objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, 
de forma a atender a diversidade existente no País.

(d) Na escolha dos conteúdos a serem trabalhados, é preciso considerá-los 
numa perspectiva mais ampla, que leve em conta o papel, não somente dos 
conteúdos de natureza conceitual, mas também dos de natureza procedi-
mental e atitudinal.

(e) São temas transversais: “Ética”, “Saúde”, “Meio Ambiente”, “Orientação 
Sexual” e “Pluralidade Cultural”; ao passo que nos PCNs de 5ª a 8ª séries é 
acrescido o tema transversal “Trabalho e Consumo”.

QUESTÃO 30

Com relação ao Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Nº 13.005, de 25 de 
junho de 2014, marque a alternativa correta.

(a) A promoção do princípio da gestão autocrática da educação pública é 
uma diretriz do PNE.

(b) Implementar políticas que levem à evasão motivada por preconceito ou 
discriminação é uma estratégia do PNE.

(c) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do quinto ano do 
ensino fundamental é uma meta do PNE.

(d) Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecno-
lógicas e científicas é uma estratégia do PNE.

(e) A erradicação do analfabetismo é a única diretriz prevista pelo PNE.

QUESTÃO 31

Com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Lei Nº 
11.494, de 20 de junho de 2007, marque a alternativa incorreta.

(a) Os conselhos dos Fundos não gozarão de autonomia, sendo vinculados 
e subordinados institucionalmente ao Poder Executivo local e serão renova-
dos periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

(b) O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente constitui-se 
em valor de referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental ur-
bano e será determinado contabilmente em função da complementação da 
União.

(c) Os recursos dos Fundos serão disponibilizados pelas unidades transfe-
ridoras ao Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica Federal, que realizará a 
distribuição dos valores devidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-
nicípios.

(d) Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos 
Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais 
do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

(e) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos re-
cursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais 
de Contas competentes, observada a regulamentação aplicável.

QUESTÃO 32

Marque a alternativa referente à tendência pedagógica que “tem sido em-
pregada com muito êxito em vários setores dos movimentos sociais, como 
sindicatos, por exemplo, devido, principalmente, ao fato de ser utilizada 
entre adultos que vivenciam uma prática política e onde o debate sobre 
a problemática econômica, social e política pode ser aprofundado com a 
orientação de intelectuais comprometidos com os interesses populares”.

(a) Tendência Liberal Renovada Progressivista.

(b) Tendência Progressista Libertária.

(c) Tendência Liberal Tecnicista.

(d) Tendência Progressista Libertadora.

(e) Tendência Liberal Renovada Não-diretiva.

QUESTÃO 33

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei Nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, marque a alternativa correta.

(a) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constitui disciplina das es-
colas públicas de ensino fundamental.
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(b) O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepa-
rá-lo para o exercício de profissões técnicas.

(c) A oferta de educação especial tem início na faixa etária de 4 a 6 anos, 
durante a educação infantil.

(d) A educação de jovens e adultos será destinada somente àqueles que 
tiveram acesso aos estudos na idade própria.

(e) Serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas facultativas 
em todas as séries do ensino médio.

QUESTÃO 34

Com relação ao conteúdo abordado sobre a “Educação” na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, marque a alternativa incorreta. 

(a) O ensino será ministrado com base no princípio do pluralismo de ideias 
e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e pri-
vadas de ensino.

(b) As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrati-
va e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indis-
sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

(c) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de ma-
neira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 
artísticos, nacionais e regionais.

(d) O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem.

(e) Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente na educação 
infantil e no ensino fundamental, enquanto que os Municípios atuarão prio-
ritariamente no ensino fundamental e no ensino médio.

QUESTÃO 35

Marque a alternativa referente a um dos representantes das ideias trazidas 
pela Tendência Pedagógica Liberal Renovada Não-Diretiva, que influenciou 
um número expressivo de educadores e professores, principalmente orien-
tadores educacionais e psicólogos escolares que se dedicam ao aconselha-
mento. 

(a) Paulo Freire

(b) John Dewey

(c) Carl Rogers

(d) Dermeval Saviani

(e) Anísio Teixeira

QUESTÃO 36

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei Nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, marque a alternativa correta.

(a) Entende-se por educação especial, a modalidade de educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação.

(b) Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência: cur-
rículos, métodos, técnicas, recursos educativos e professores sem capacita-
ção adequada para atender às necessidades educativas desse público.

(c) A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, não sendo admitida 
nenhuma outra forma para o exercício do magistério.

(d) A formação de profissionais de educação para administração, planeja-
mento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação bá-
sica, será feita apenas em cursos de graduação em pedagogia. 

(e) Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão mi-
nistrados somente nas áreas de Educação Artística e de Literatura e Histó-
ria Brasileiras.

Read the text below to answer questions 37 and 38.

This is the moment a man was nearly hit by a train travelling at around 88 
kilometers per hour. The close shave was captured by CCTV at Craigieburn 
Station in the state of Victoria, Australia. A customer walked onto the line 
without paying attention and made it to the edge of the opposite platform 
before hearing the train as the driver sounded his horn and applied the 
emergency brake. Although it was too late to stop the train completely, the 
driver's evasive measures meant the foolish pedestrian had just enough 
time to get out of the way of the fast-moving vehicle.

Source: www.ondemandnews.com

QUESTION 37

Check the alternative that best summarize the text.

(a) A train was travelling 88 kilometers per hours and hit a man. A security 
camera filmed the accident in the state of Victoria, Australia. The man 
walked onto the line without paying attention. He made it to the side of the 
opposite platform before he heard the train’s horn. The train started to slow 
down and the man had time to move out of the train’s way.

(b) A train that was travelling 88 kilometers per hours nearly hit a man. A 
security camera didn’t film the incident that has happened in the state of 
Victoria, Australia. The man walked onto the line without paying attention. 
He made it to the side of the opposite platform before he heard the train’s 
horn. The train started to slow down and the man had time to move out of 
the train’s way.

(c) A train that was travelling 88 kilometres per hours nearly hit a man. A 
security camera filmed the incident in the state of Victoria, Australia. The 
man walked onto the line without paying attention. He made it to the side of 
the opposite platform before he heard the train’s horn. The train started to 
slow down and the man had time to move out of the train’s way.

(d) A train that was travelling 88 kilometers per hours nearly hit a man. 
A security camera filmed the incident in Craigieburn Station, Victoria, 
Australia. The man walked onto the line without paying attention. He made 
it to the side of the same platform before he heard the train’s horn. The train 
started to slow down and the man had time to move out of the train’s way.

(e) A train that was travelling 88 kilometres per hours almost hit a man. A 
security guard filmed the incident in Craigieburn Station, in Australia. The 
man walked onto the line without paying attention. He made it to the side of 
the opposite platform before he heard the train’s horn. The train started to 
slow down and the man had time to move out of the train’s way.

QUESTION 38

Check the correct number mentioned in the text.

(a) Eitgty-eigth

(b) Eiteen-eight

(c) Eighteen-eith

(d) Eighth-eith

(e) Eighty-eight

Read the text below to answer questions 39 and 40.

In Taiwan, there is a special house. It is upside down. It is fully furnished. It 
has real tables, chairs and dishes. It even has a car. Hundreds of people visit 
the house. It is in the American country style. When you are in the house, 
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you feel like you are in a film, such as “The Exorcist” or “Spider Man”.
The house is 334 square meters. It has a living room, a bathroom and a 
garage. People paid $600,000 USD to make the house.

Source: www.ondemandnews.com

QUESTION 39

According to the text, the paragraph: “The house is 334 square meters. It 
has a living room, a bathroom and a garage. People paid $600,000 USD to 
make the house”, can be properly changed by:

(a) The house is 334 square meters and includes a living room, a bathroom 
and a garage and a hair-raising $600,000 USD to make it.

(b) The house is about 334 square meters including a living room, a 
bathroom and a garage but a hair-raising $600,000 USD to make it.

(c) The 334 square meters long house includes a living room, a bathroom 
and a garage costs surprisingly $600,000 USD to make it.

(d) The house is 334 square meters and includes a living room, a bathroom 
and a garage and surprisingly costs $600,000 USD to make it.

(e) The house is 334 meters square with  a living room, a bathroom and a 
garage although it cost $600,000 USD to make it.

QUESTION 40

The use of a comma in: “When you are in the house, you feel like you are in 
a film” is correct because…

(a) It is a case of reduction.

(b) The first clause is a subject.

(c) The two clauses are independent.

(d) The dependent clause comes before the main clause.

(e) The main clause comes before the dependent clause.


