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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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mentos sociais” poderia ser substituído pela redação

(a) uma ação que objetiva ao fortalecimento da integração dos diferentes 
segmentos sociais.

(b) uma ação a qual se espera integrar os diferentes segmentos sociais.

(c) uma ação que se propõe integrar os diferentes segmentos sociais.

(d) uma ação que prioriza pela integração dos diferentes segmentos sociais.

(e) uma na qual se insere o objetivo de integrar os diferentes segmentos 
sociais. 

Leia o texto abaixo para responder as questões de 04 a 12.

Texto 2
O que é pior: o bullying com agressão física ou o bullying com 

agressão moral? 

 Ambas as agressões são graves e causam danos ao alvo do 
bullying. Por ter consequências imediatas e facilmente visíveis, a violência 
física muitas vezes é considerada mais grave do que um xingamento ou uma 
fofoca.
 “A dificuldade que a escola encontra é justamente porque o pro-
fessor também vê uma blusa rasgada ou um material furtado como algo 
concreto. Não percebe que uma exclusão, por exemplo, é tão dolorida quan-
to ou até mais”, explica Telma Vinha, doutora em Psicologia Educacional e 
professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp).
 Os jovens também podem repetir esse mesmo raciocínio e a esco-
la deve permanecer alerta aos comportamentos moralmente abusivos.

Disponível em:<http://revistaescola.abril.com.br/formacao/bullying-escola-agressao-fisica-moral-610514.

shtml>. Acesso em: 05 abr. 2016.

QUESTÃO 04

A partir das informações do texto e das relações entre elas, assinale a alter-
nativa correta.

(a) O texto não apresenta uma resposta satisfatória à pergunta expressa 
pelo título.

QUESTÃO 01

A respeito do texto, pode-se dizer que

(a) o seu propósito principal é comunicar o objetivo do processo de cons-
trução do novo Plano Municipal de Educação 2015-2025.

(b) todas as informações sobre a programação são essenciais para que o 
texto cumpra o seu principal propósito comunicativo. 

(c) o seu público-alvo são os profissionais de educação de Resende.

(d) a campanha comunitária divulgada pretende promover a adesão dos 
resendenses a uma causa social.

(e) pertence ao gênero notícia, pois todas as informações giram em torno 
de um fato.

QUESTÃO 02

Considerando as regras de ortografia e de acentuação gráfica vigentes, assi-
nale a alternativa correta.

(a) O verbo destacado no trecho “O Conselho Municipal de Educação de Re-
sende-CEDUR e a Secretaria Municipal de Educação de Resende tem a grata 
satisfação de convidar V. Sª” deveria ter sido acentuado com circunflexo.

(b) Caso fosse acrescentado o prefixo inter ao vocábulo destacado na ex-
pressão “Plano Municipal de Educação”, o uso do hífen entre os elementos 
seria obrigatório.

(c) Caso julgasse necessário, o autor poderia substituir o vocábulo “objeti-
va” por almeija.

(d) A construção “Assembleias Temáticas” não está totalmente correta do 
ponto de vista da acentuação gráfica.

(e) Assim como “discussão” e “proposição”, também estão grafados correta-
mente os vocábulos possessão e distorsão.

QUESTÃO 03

Tendo como referência apenas as regras de regência verbal prescritas pela 
norma padrão, o trecho “uma ação que objetiva integrar os diferentes seg-

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 03.

Texto 1

LÍNGUA PORTUGUESA  

Disponível em:  <https://www.facebook.com/resende.educacao/photos/a.1579732708977840.1073741828.1577756722508772/1579730908978020/?type=3&theater >. Acesso em: 05 abr. 2016.
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(d) apenas um dos vocábulos destacados, de acordo com as regras vigentes, 
deveria receber o trema.

(e) os vocábulos destacados desempenham funções sintáticas diferentes.

QUESTÃO 08

Todas as alternativas a seguir apresentam novas redações para o período 
“Por ter consequências imediatas e facilmente visíveis, a violência física 
muitas vezes é considerada mais grave do que um xingamento ou uma fofo-
ca.”. Porém, apenas uma delas está correta quanto ao emprego do vocábulo 
destacado. Assinale-a.

(a) Por que tem consequências imediatas e facilmente visíveis, a violência 
física muitas vezes é considerada mais grave do que um xingamento ou uma 
fofoca.

(b) A razão por que a violência física muitas vezes é considerada mais grave 
do que um xingamento ou uma fofoca é o fato de ter consequências imedia-
tas e facilmente visíveis.

(c) A violência física muitas vezes é considerada mais grave do que um xin-
gamento ou uma fofoca. Eis o por quê: ela tem consequências imediatas e 
facilmente visíveis.

(d) A violência física muitas vezes é considerada mais grave do que um xin-
gamento ou uma fofoca porquê tem consequências imediatas e facilmente 
visíveis.

(e) O motivo porque a violência física muitas vezes é considerada mais gra-
ve do que um xingamento ou uma fofoca são suas consequências imediatas 
e facilmente visíveis.

QUESTÃO 09

No fragmento “explica Telma Vinha, doutora em Psicologia Educacional e 
professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp).”, o termo em destaque, embora não desempenhe uma 
função essencial para a composição da estrutura básica da oração, contém 
informações

(a) importantes para que o leitor compreenda o conteúdo da fala de Telma 
Vinha.

(b) indispensáveis para que o leitor saiba que a fala não é a do autor do 
texto.

(c) importantes para que o texto seja compreendido plenamente.

(d) importantes para conferir maior credibilidade à fala do autor do texto.

(e) indispensáveis para a identificação do problema de que trata o texto.

QUESTÃO 10

Caso a professora Telma Vinha resolvesse substituir a construção destaca-
da no período “A dificuldade que a escola encontra é justamente porque o 
professor também vê uma blusa rasgada ou um material furtado como algo 
concreto.” pela redação “uma blusa furtada ou um material rasgado”, 

(a) o sentido original seria alterado, mas continuariam sendo citados dois 
exemplos de violência.
 
(b) o sentido original seria mantido e continuariam sendo citados dois 
exemplos de violência.

(c) o sentido original seria alterado, mas deixariam de ser citados dois 
exemplos de violência.

(d) o sentido original seria mantido, mas deixariam de ser citados dois 
exemplos de violência.

(e) o sentido original seria alterado, mas apenas um exemplo de violência 
seria citado.

(b) Para o autor, a violência física em diversas situações é a mais grave for-
ma de bullying.

(c) A dificuldade à qual se refere Telma Vinha decorre do fato de que o pro-
fessor considera uma blusa rasgada ou um material furtado apenas como 
uma agressão física e, assim, considera tal ação mais grave do que uma ex-
clusão, por exemplo.

(d) Segundo Telma Vinha, uma exclusão pode ser mais grave do que uma 
agressão física, por isso o professor também tem dificuldade de identificar 
a prática do bullying na escola.

(e) Os jovens, assim como os professores, podem reproduzir a ideia de que 
o bullying na escola só se manifesta por meio das agressões físicas, o que 
agrava ainda mais a situação dos alunos que são vítimas dos comportamen-
tos moralmente abusivos.

QUESTÃO 05

Do ponto de vista da tipologia, o texto lido deve ser classificado como pre-
dominantemente

(a) dissertativo, pois está explícita a opinião do autor sobre a prática do 
bullying na escola.

(b) dissertativo, pois o autor, embora não manifeste a sua opinião sobre o 
tema abordado, faz uma análise dos impactos do bullying na escola.

(c) narrativo, pois o autor relata situações em que se verifica a prática do 
bullying na escola.

(d) narrativo, pois o autor apresenta uma sequência de ações para exempli-
ficar a prática do bullying na escola.

(e) descritivo, pois autor ressalta os traços que caracterizam e diferenciam 
as duas formas de bullying retratadas.

QUESTÃO 06

De acordo com o sentido dos vocábulos e das expressões do texto, assinale 
a alternativa correta.

(a)  Se o vocábulo “alvo” (1º parágrafo) fosse substituído por vítima, o sen-
tido do texto seria parcialmente alterado.

(b) Com a construção “um xingamento ou uma fofoca” (1º parágrafo), o 
sentido da expressão “bullying com agressão moral” (título) é retomado.

(c) O sentido do texto não sofreria qualquer tipo de alteração, caso a ex-
pressão “muitas vezes” (1º parágrafo) fosse substituída pela construção 
quase sempre.

(d) O vocábulo “justamente” (2º parágrafo) equivale à expressão muito pro-
vavelmente.

(e) O sentido do vocábulo “alerta” (3º parágrafo) está integralmente repro-
duzido na seguinte redação: A escola deve dar um alerta aos comportamen-
tos moralmente abusivos.

QUESTÃO 07

Considerando as questões gramaticais que envolvem o período “Por ter 
consequências imediatas e facilmente visíveis, a violência física muitas 
vezes é considerada mais grave do que um xingamento ou uma fofoca.”, é 
possível dizer que 

(a) os vocábulos destacados são acentuados graficamente por regras dis-
tintas.

(b) os vocábulos destacados pertencem à mesma oração. 

(c) apenas um dos vocábulos destacados está acompanhado de adjuntos 
adnominais.
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QUESTÃO 11

O vocábulo “também”, utilizado no início do 3º parágrafo, estabelece com o 
parágrafo anterior uma ideia de 

(a) oposição.

(b) explicação.

(c) inclusão.

(d) ratificação.

(e) comparação.

QUESTÃO 12

Considerando apenas as regras de colocação pronominal prescritas pela 
norma padrão e as questões gramaticais do fragmento “a escola deve per-
manecer alerta aos comportamentos moralmente abusivos.”, assinale a al-
ternativa correta.

(a) Em caso de necessidade, o fragmento poderia ser iniciado pela constru-
ção Me ocorre que.

(b) Se julgasse necessário, o autor poderia substituir a construção “moral-
mente abusivos” pela redação que se revelam moralmente abusivos.

(c) Caso a locução “deve permanecer” fosse substituída pelo verbo man-
ter-se, a nova redação deveria ser obrigatoriamente a escola mantém-se 
alerta aos comportamentos moralmente abusivos.

(d) A construção Ele se lembrou de que não poderia iniciar o fragmento, 
pois a forma correta seria Ele lembrou-se de que.

(e) Outra redação possível para o fragmento seria a escola, tem ocorrido-me, 
deve permanecer alerta aos comportamentos moralmente abusivos.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 13 a 20.

Texto 3 
Professor de Nerópolis (GO) cria plataforma para celular e muda 

visão de alunos sobre Filosofia 

 A relação entre um professor com ânsia de mudança no sistema 
de educação e alunos dispostos a ajudar revolucionou as aulas de Filosofia 
de uma escola pública de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. 
Juntos, eles desenvolveram uma plataforma virtual para estudar a discipli-
na. Acessado por computador ou de qualquer aparelho de celular com aces-
so à internet, o sistema trouxe resultados surpreendentes e foi a solução 
para evitar o uso indevido de telefone na sala de aula. “Não tinha interesse 
nenhum pela Filosofia. Mudou completamente minha visão e fez com que 
eu passasse a ver o mundo com outros olhos”, afirma o estudante Josué Ri-
cardo Ferreira Gomes, de 17 anos.
 Formado em Filosofia, Biologia, Teologia e com especialização em 
Direitos Humanos, Gilberto Ramos Ribeiro, 39, é professor há quatro anos. 
Mesmo quando não lecionava, sonhava em mudar a forma de ensino. “A es-
cola ainda é a mesma de 80 anos atrás. Essa concepção de escola cerceadora 
e arcaica me atormentava. Sabia que podia mudar isso”, afirma.

Por Paula Resende. Disponível em:< http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/04/professor-cria-plataforma-

para-celular-e-muda-visao-de-alunos-sobre-filosofia.html>. Acesso em: 25 fev. 2016, fragmento.

QUESTÃO 13

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

(a) o título ficaria mais coerente com o texto se fosse substituído pela reda-
ção Professor de Nerópolis - GO cria plataforma para celular e muda a sua 
visão e a dos seus alunos sobre Filosofia.

(b) a plataforma virtual, de acordo com a autora, revolucionou as aulas de 
Filosofia de uma escola pública de Nerópolis principalmente porque o pro-
fessor tinha muita ânsia de mudar o sistema de educação.

(c) todos os alunos, segundo a autora, faziam uso indevido de celular nas 
aulas de Filosofia ministradas pelo professor Gilberto Ramos Ribeiro antes 
da criação da plataforma virtual.

(d) o depoimento do estudante Josué Ricardo Ferreira Gomes justifica ple-
namente a declaração feita pela autora no início do texto.

(e) o professor sonhava em mudar a forma de ensino há no máximo quatro 
anos.

QUESTÃO 14

Com base nos elementos que constituem a coesão textual, assinale a alter-
nativa correta.
(a) No período “Juntos, eles desenvolveram uma plataforma virtual para 
estudar a disciplina.” (1º parágrafo). O pronome “eles” serve para retomar 
simultaneamente dois termos empregados no período anterior, já a con-
junção “para”  foi utilizada para indicar a finalidade da ação expressa pela 
oração destacada.

(b) No fragmento “o sistema trouxe resultados surpreendentes” (1º pará-
grafo), a expressão destacada refere-se aos termos “computador” e “apare-
lho de celular com acesso à internet”. 

(c) No fragmento “Acessado por computador ou de qualquer aparelho de 
celular com acesso à internet” (1º parágrafo), a conjunção destacada rela-
ciona dois termos pela ideia de exclusão.

(d) A conjunção “e”  foi empregada para relacionar ideias opostas em pe-
los menos um dos seguintes fragmentos : “o sistema trouxe resultados sur-
preendentes e foi a solução para evitar o uso indevido de telefone na sala de 
aula” e “Mudou completamente minha visão e fez com que eu passasse a ver 
o mundo com outros olhos” (1º parágrafo).

(e) No período “Mesmo quando não lecionava, sonhava em mudar a forma 
de ensino.” (2º parágrafo), os verbos destacados compromentem a coesão 
do texto, pois, embora evitem a repetição desnecessária, não possuem um 
referente explícito.

QUESTÃO 15

A respeito da relação entre a linguagem e a intenção comunicativa do texto, 
pode-se dizer que

(a) nele prevalece a função metalinguística, já que a autora se propõe a in-
formar objetivamente o leitor sobre um fato.

(b) a função emotiva ou expressiva está em evidência tanto na fala do estu-
dante quanto na do professor.

(c) a fala da autora apresenta marcas da função apelativa, o que revela o seu 
interesse pela persuação do leitor.

(d) o propósito principal da autora é convencer o leitor sobre o fato aborda-
do, portanto faz uso predominantemente da função referencial.

(e) nele estão explícitas as funções referencial, apelativa e emotiva ou ex-
pressiva, as quais revelam o interesse da autora, respectivamente, pela in-
formação objetiva, pela persuação e pela sensibilização do leitor diante do 
fato abordado.

QUESTÃO 16

Considerando apenas as regras prescritas pela norma padrão sobre concor-
dância e as questões gramaticais do período “Professor de Nerópolis (GO) 
cria plataforma para celular e muda visão de alunos sobre Filosofia”, assina-
le a alternativa correta.

(a) As formas verbais “cria” e “muda” deveriam passar automaticamente 
para a 3ª pessoa do plural, caso a autora substituísse o vocábulo “Professor” 
pela expressão Mais de um professor.

(b) Se julgasse conveniente, a autora poderia incluir, logo após o vocábulo 
“Professor”, a construção da rede pública e particular.
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(c) Caso julgasse necessário, a autora poderia substituir o período original 
pela redação Criado por professor de Nerópolis (GO), a plataforma para ce-
lular muda visão de bastantes alunos sobre Filosofia.

(d) No lugar da oração “e muda visão de alunos sobre Filosofia”, a autora 
poderia empregar qualquer uma das seguintes redações: e muda visão que 
a maioria dos alunos tinha sobre Filosofia ou e muda visão que a maioria 
dos alunos tinham sobre Filosofia.

(e) Outra redação possível para o período seria A visão de alunos sobre 
Filosofia foi mudada com a criação de uma plataforma por um professor de 
Nerópolis, cidade o qual fica em Goiás.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa que, em conformidade com as regras de pontuação 
vigentes, reproduz o sentido integral do período “Acessado por computador 
ou de qualquer aparelho de celular com acesso à internet, o sistema trouxe 
resultados surpreendentes e foi a solução para evitar o uso indevido de te-
lefone na sala de aula.”.

(a) Acessado por computador ou de qualquer aparelho de celular, que te-
nha acesso à internet, o sistema trouxe resultados que surpreenderam e foi 
a solução para evitar o uso indevido de telefone na sala de aula.

(b) O sistema que pode ser acessado por computador ou de qualquer apa-
relho celular com acesso à internet  trouxe resultados surpreendentes e foi 
a solução para evitar o uso indevido na sala de aula de telefone.

(c) O sistema, que pode ser acessado por computador ou de qualquer apa-
relho celular com acesso à internet,  trouxe resultados surpreendentes e foi 
a solução para evitar o uso indevido de telefone na sala de aula.

(d) Acessado por computador ou de qualquer aparelho de celular com 
acesso à internet, o sistema trouxe resultados que surpreenderam, e ainda 
foi a solução para evitar, na sala de aula, o uso indevido de telefone.

(e) O sistema que pode ser acessado por computador ou de qualquer apa-
relho de celular com acesso à internet, trouxe resultados surpreendentes e 
foi a solução para evitar o uso indevido de telefone celular na sala de aula.

QUESTÃO 18

Com base no período “ou de qualquer aparelho de celular com acesso à in-
ternet” e nas regras sobre o uso do sinal indicativo de crase prescritas pela 
norma padrão, assinale a alternativa correta.

(a) No lugar de “à internet”, a autora poderia ter empregado simplesmente 
a internet.

(b) O trecho original poderia ser substituído pela redação ou de qualquer 
aparelho de celular que permita à pessoa acessar à internet.

(c) Se, no lugar do termo “internet”, a autora tivesse empregado uma rede, 
a nova redação deveria ser  ou de qualquer aparelho de celular com acesso 
a uma rede.

(d) Caso julgasse conveniente, a autora poderia substituir o trecho original 
pela redação ou de qualquer aparelho de celular que acesse à internet.

(e) Seria inviável substituir o trecho original pela redação ou de qualquer 
aparelho de celular que torne acessível à internet.

QUESTÃO 19

A respeito das questões sintáticas referentes ao trecho “Essa concepção de 
escola cerceadora e arcaica me atormentava. Sabia que podia mudar isso”, 
assinale a alternativa correta.

(a) O 1º período estrutura-se em torno de um predicado verbo-nominal; já 
o 2º, de um predicado verbal.

(b) O termo “escola cerceadora e arcaica” é o sujeito de “me atormentava”.

(c) O termo “me” desempenha a função de sujeito de “atormentava”.

(d) A oração “que podia mudar isso” funciona como objeto direto.

(e)  O termo “isso” indica a indeterminação do sujeito.

QUESTÃO 20

Na oração “Essa concepção de escola cerceadora e arcaica me atormenta-
va.”, os vocábulos destacados siginificam, respectivamente, 

(a) limitadora e retrógrada.

(b) indisciplinada e antiga.

(c) antiga e convencional.

(d) inovadora e clássica.

(e) assustadora e tradicional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 21

Considerando que a linguagem corporal pode ser classificada em cinco ti-
pos de expressões. Assinale a alternativa sobre o tipo de expressão denomi-
nada de emblemas.
 
(a) São movimentos que regulam uma conversação, tais como: uma sobran-
celha arqueada.

(b) São expressões usadas para ajustar-se psicologicamente ao clima inter-
pessoal de uma situação particular, tais como: bater com os dedos sobre a 
mesa.

(c) São gestos quase como sinais de linguagem, tais como: sinal de “ok” com 
o polegar.

(d) Comunicam diretamente as emoções do indivíduo, tais como: braços 
cruzados ou pernas cruzadas.

(e) A maioria das demonstrações de afeto são expressões faciais.  

QUESTÃO 22

Acerca da importância na conceituação de conflitos, assinale a alternativa  
relacionada à fase da abordagem de conflito interacionista.

(a) Conflito é uma consequência natural e inevitável em qualquer grupo, 
podendo ter o potencial de ser uma força positiva. No entanto, ainda é in-
desejado.

(b) O conflito pode ser uma força positiva, além de ser, em alguns casos, 
necessário para o desempenho eficaz de um grupo. 

(c) O conflito não pode ser eliminado e pode até ser benéfico, mas, de qual-
quer forma ainda deve ser evitado, quando possível.

(d) O conflito é danoso e deve ser evitado.

(e) Todo conflito é considerado ruim e, por isso, deve ser evitado.

QUESTÃO 23

Os ruídos são considerados tudo que bloqueia ou atrapalha a comunicação. 
Considerando que há vários tipos de ruídos interpessoais, físicos e intra-
pessoais à comunicação eficaz, assinale a alternativa correta que representa 
uma barreira denominada de conservadorismo. 

(a) Falta de paciência ou atenção para escutar a outra parte durante a co-
municação.

(b) Em todas as situações de comunicação, o receptor faz juízos de valor. 
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(c) A maneira como o receptor se sente no momento em que recebe a men-
sagem.

(d) Rejeição a novas ideias ou mudanças.

(e) São palavras ou expressões que, ao serem verbalizadas, somente pes-
soas que as dominam no âmbito organizacional compreenderão a mensa-
gem. 

QUESTÃO 24

A gestão da qualidade utiliza ferramentas para atingir os resultados. Assi-
nale a alternativa relacionada ao diagrama que visa estabelecer a relação 
entre o efeito e todas as causas de um processo, e cada efeito possui várias 
categorias de causas, que, por sua vez, podem ser compostas por outras 
causas.
 
(a) Diagrama Espinha de Peixe.

(b) Diagrama de Pareto.

(c) Diagrama de Ação 5W2H.

(d) Diagrama de Fluxograma.

(e) Diagrama de Gráfico de Barras Verticais.

QUESTÃO 25

Acerca da avaliação de treinamento referente aos resultados que o treina-
mento no nível organizacional deve proporcionar, assinale a alternativa 
correta.

(a) Redução da rotatividade de pessoal.

(b) Aumento das habilidades das pessoas.

(c) Aumento da produtividade.

(d) Melhor atendimento ao cliente.

(e) Melhoria do clima organizacional.

QUESTÃO 26

Considerando que a célula A1 possui o valor numérico 8 e a célula A2 possui 
a fórmula =SE(A1>=7;"Aprovado";"Reprovado"), que valor teremos como 
resultado? 

(a) Aprovado.

(b) Reprovado.

(c) 15.

(d) NULL.

(e) Nenhuma das respostas anteriores.
  

QUESTÃO 27

A Tecla de atalho CTRL+P executa que ação ao ser pressionada durante a 
utilização do navegador Internet Explorer (instalação padrão)? 

(a) Abre uma nova janela de navegação.

(b) Abre a janela de impressão.

(c) Fecha o navegador.

(d) Seleciona todo conteúdo disponível na tela do navegador.

(e) Envia um e-mail.

QUESTÃO 28

Os termos Download e Upload significam, respectivamente: 

(a) Baixar um arquivo, Renomear um arquivo.

(b) Enviar um arquivo, Excluir um arquivo.

(c) Baixar um arquivo, Editorar um arquivo.

(d) Baixar um arquivo, Subir ou Enviar um arquivo. 

(e) Enviar um arquivo, Criar um arquivo.
 

QUESTÃO 29

No Microsoft Windows 7 (instalação padrão) um usuário captura a imagem 
da tela atual pressionando que tecla? 

(a) Num Lock.

(b) Home.

(c) Print Screen (PrtSc).

(d) Insert.

(e) End.

QUESTÃO 30

Em sua instalação padrão em que guia se encontra a botão Clipart no Word 
2010?

(a) Guia inserir.

(b) Guia exibição.

(c) Guia revisão.

(d) Guia correspondências.

(e) Guia referências.

QUESTÃO 31

O termo avaliar tem sido constantemente associado a expressões como: 
fazer prova, fazer exame, atribuir nota, repetir ou passar de ano. Esta asso-
ciação, tão frequente em nossas escolas, é resultante de uma concepção pe-
dagógica arcaica, mas tradicionalmente dominante. Muitos autores tratam 
desta concepção de educação como:

(a) Progressista e baseada na Psicogênese.

(b) Moderna baseada na Psicologia Genética.

(c) Mera transmissão e memorização de informações. 

(d) Revolucionária e progressista.

(e) Libertária e transformadora.

QUESTÃO 32

Dentro de uma concepção pedagógica mais moderna, baseada na Psico-
logia Genética, a educação é concebida como a vivência de experiências 
múltiplas e variadas, tendo em vista o desenvolvimento motor, cognitivo, 
afetivo e social do educando. Na sucessão de experiências vivenciadas, os 
conteúdos são os instrumentos utilizados para ativar e mobilizar os es-
quemas mentais operatórios de assimilação. Portanto, nessa abordagem 
o educando é um ser:

(a) Passivo e reprodutivista.

(b) Dinâmico e reprodutivista.
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(c) Passivo e afetivo.

(d)  Ativo e dinâmico. 

(e) Afetivo e compreensivo.

QUESTÃO 33

A avaliação, segundo muitos educadores, não se reduz apenas a atribuir no-
tas, o que significa dizer que nessa perspectiva a avaliação:

(a) tenta traduzir os objetivos específicos da aprendizagem.

(b) traduz uma mudança apenas motora na aprendizagem.

(c) representa uma visão mais restrita da aprendizagem.

(d) verifica a aprendizagem num sentido amplo, mas sem avaliar o lado 
afetivo.

(e) assume um sentido orientador e cooperativo da aprendizagem.

QUESTÃO 34

O Art. 5º da Lei 13.005/2014 diz que a execução do PNE e o cumprimento 
de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações pe-
riódicas, realizados pelas seguintes instâncias:

I - Ministério da Educação - MEC;

II - Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte do Senado Federal;

III - Conselho Nacional de Educação - CNE;

IV - Fórum Nacional de Educação.

As afirmativas corretas são:

(a)  As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

(b) As afirmativas II, III e IV estão corretas.

(c) As afirmativas I, II e III estão corretas.

(d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

(e) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

QUESTÃO 35

Quais são alguns dos princípios constitucionais da Educação Brasileira?

(a) Soberania, Cidadania, Valores Sociais e Pluralismo Político.

(b) Igualdade, Liberdade, Livre Iniciativa e Pluralismo Político.

(c) Igualdade, Liberdade, Dignidade da Pessoa Humana e Valores Sociais.

(d) Igualdade, Liberdade, Pluralismo de ideias e de Concepções Pedagógi-
cas.

(e) Soberania, Cidadania, Igualdade e Liberdade.

QUESTÃO 36

O Artigo 26 que trata da Educação Básica na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DE-
ZEMBRO DE 1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação na-
cional, diz que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e 
do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos. Portanto, deve-se levar em conta:

(a) O ensino da arte europeia e tradicional.

(b) A educação física e as artes clássicas. 

(c) O ensino de História do Brasil e as contribuições das diferentes culturas 
e etnias. 

(d) Somente as artes clássicas e tradicionais.

(e) Somente as línguas estrangeiras e a língua portuguesa.

QUESTÃO 37

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, o 
direito à educação e a frequência compulsória estão associados ao/à:

(a) vida em comunidade.

(b) responsabilidade da escola.

(c) plenitude do trabalho.

(d) dignidade humana.

(e) exercício da cidadania.

QUESTÃO 38

No artigo 23 da Lei nº 13.005/2014 que aprova o Plano Nacional de Educa-
ção - PNE , o § 2º diz que a vigência deste plano terá:

(a) dez anos.

(b) oito anos.

(c) cinco anos.

(d) quatro anos.

(e) dois anos.

QUESTÃO 39

O Art. 22 da Lei 11.494/2007 diz que:  Pelo menos 60% (sessenta por cen-
to) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento 
da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efe-
tivo exercício na rede pública.

Parágrafo único.  Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magis-
tério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego 
ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Es-
tado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos 
sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que 
oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou 
administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação edu-
cacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de ma-
gistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vin-
culação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental 
que o remunera, não sendo descaracterizado  por  eventuais afastamentos 
temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impli-
quem rompimento da relação jurídica existente.

Diante das afirmações acima apresentadas, marque a alternativa correta.

(a)  As afirmativas I e II estão corretas.

(b) As afirmativas I, II e III estão corretas.

(c) As afirmativas I e III estão corretas.
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(d) As afirmativas II e III estão corretas.

(e) Somente a afirmativa III está correta.

QUESTÃO 40

O Art. 12 da Lei 9.394/1996 diz, entre outras coisas, que: Os estabelecimen-
tos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 
terão a incumbência de:

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;

IV - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, 
os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem 
como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;

V – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Co-
marca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento 
do percentual permitido em lei.

Marque a  alternativa correta:

(a) As afirmativas II, IV e V estão erradas.

(b) As afirmativas II, III e IV estão corretas.

(c) As afirmativas I, II e III estão corretas.

(d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

(e) Todas as afirmativas estão corretas.


