• Nas questões de 1 a 80, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões 1 e 2
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QUESTÃO 2

Falei de esquisitices. Aqui está uma, que prova ao
mesmo tempo a capacidade política deste povo e a grande
observação dos seus legisladores. Refiro-me ao processo
eleitoral. Assisti a uma eleição que aqui se fez em fins de
novembro. Como em toda a parte, este povo andou em busca
da verdade eleitoral. Reformou muito e sempre; esbarrava-se,
porém, diante de vícios e paixões, que as leis não podem
eliminar. Vários processos foram experimentados, todos
deixados ao cabo de alguns anos. É curioso que alguns deles
coincidissem com os nossos de um e de outro mundo. Os
males não eram gerais, mas eram grandes. Havia eleições
boas e pacíficas, mas a violência, a corrupção e a fraude
inutilizavam em algumas partes as leis e os esforços leais dos
governos. Votos vendidos, votos inventados, votos destruídos,
era difícil alcançar que todas as eleições fossem puras e
seguras. Para a violência havia aqui uma classe de homens,
felizmente extinta, a que chamam pela língua do país,
kapangas ou kapengas. Eram esbirros particulares,
assalariados para amedrontar os eleitores e, quando fosse
preciso, quebrar as urnas e as cabeças. Às vezes quebravam
só as cabeças e metiam nas urnas maços de cédulas. Estas
cédulas eram depois apuradas com as outras, pela razão
especiosa de que mais valia atribuir a um candidato algum
pequeno saldo de votos que tirar-lhe os que deveras lhe foram
dados pela vontade soberana do país. A corrupção era menor
que a fraude; mas a fraude tinha todas as formas. Enfim,
muitos eleitores, tomados de susto ou de descrença, não
acudiam às urnas.
Machado de Assis. A semana. Obra completa, v. III.
Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 757.

QUESTÃO 1

Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.
A Após o termo “uma” (R.1), subentende-se a elipse da palavra
esquisitice.
B Caso a expressão “aqui se fez” (R.4) seja substituída por aqui
foi feita, prejudica-se a correção gramatical do período.
C Em “esbarrava-se” (R.6), o termo “se” indica indeterminação
do sujeito.
D O emprego da vírgula após “paixões” (R.7) justifica-se porque
a oração subseqüente é explicativa.

De acordo com o texto, julgue os itens a seguir.
A reiteração da palavra “votos” (R.14) confere ênfase à idéia
apresentada no período.
II Pelos sentidos do texto, conclui-se que a palavra “esbirros”
(R.18) está sendo empregada com o mesmo significado que
tem atualmente a palavra capanga.
III A expressão “lhe foram dados” (R.24-25) pode, sem prejuízo
para a correção gramatical do período, ser substituída por
foram dados a ele.
IV A palavra “corrupção” (R.25) está sendo empregada como
sinônima de “fraude” (R.26).
I

A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 3

Assinale a opção que apresenta erro de pontuação.
A Pela primeira vez, a população de Belo Horizonte vai poder
escolher, por meio da Internet, as obras que serão executadas
na cidade. Disponível no período de 1.º a 30 de novembro, a
nova modalidade, conhecida por Orçamento Participativo
Digital, tem parceria entre a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (PBH) e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais (TRE-MG).
B O novo sistema baseia-se em dados fornecidos pelo TRE-MG
à PBH (quantitativo de eleitores, número do título de eleitor
etc.), e foi solicitado pelo prefeito de BH, Fernando Pimentel,
há cerca de seis meses, ao então presidente da instituição,
Armando Pinheiro Lago.
C O voto via Internet será permitido apenas para aqueles com
domicílio eleitoral na capital (aproximadamente 1,7 milhão de
pessoas), que poderão decidir pelo conjunto de nove obras
(quatro em cada regional) que serão feitas no município em
um prazo máximo de dois anos.
D Para votar, o cidadão deve entrar no sítio da PBH. Quem não
tiver acesso à Internet em casa pode ir até um dos 175 postos
públicos montados, pela PBH onde haverá monitores para
ajudar aqueles que não estão acostumados a lidar com
computador.
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 5

O diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Athayde
Fontoura Filho, reafirmou que a urna eletrônica apresenta risco zero de
fraude e que a segurança pode ser aferida por meio da votação paralela,
realizada no dia da eleição, concomitantemente ao pleito oficial.
Assinale a opção que não representa continuação coesa e coerente para
o trecho acima.
A Porquanto, no período entre o primeiro e o segundo turno das
eleições, o TSE tradicionalmente aproveita para verificar e corrigir
as urnas de locais em que foram verificados problemas.
B Athayde Fontoura destacou que, nos estados em que a eleição for
só para presidente da República, o tempo de votação deverá ser de
apenas 10 segundos. Nos estados onde houver eleição também para
governador, o TSE estima que cada pessoa leve, em média, 20
segundos para votar.
C Também lembrou a estimativa de que 90% dos votos de todo o país
para presidente da República estarão totalizados até às 22 h de
domingo. Segundo o diretor, até a meia-noite do mesmo dia, 99%
dos votos devem estar totalizados.
D O diretor-geral informou ainda que seis estados pediram ao TSE
tropas federais para garantir a segurança do segundo turno das
eleições. De acordo com ele, no total, 120 municípios do
Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Tocantins e Pará
receberão reforço na segurança.
Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.

Texto para as questões 5 e 6

Em relação ao texto, assinale a opção correta.
A Considerando-se o gênero textual, é correto afirmar que
o emprego de “você”, no decorrer do texto, indica um
interlocutor único.
B Na linha 3, a substituição do sinal de dois-pontos por
ponto final e o emprego de inicial maiúscula em “além”
provocam truncamento sintático, o que prejudica a
coerência do texto.
C A expressão “nessa área” (R.6) retoma a idéia implícita,
no parágrafo, de processo eleitoral.
D A substituição da expressão “serão definidos” (R.7) por
definir-se-ão garante a correção gramatical do período.
QUESTÃO 6

Assinale a opção em que a substituição sugerida prejudica
a correção gramatical do texto.
A
B
C
D

“lhe diz respeito” (R.10) por diz respeito a você
“se aperfeiçoa” (R.10) por é aperfeiçoado
“no exercício do” (R.13) por ao exercitarem o
“serão” (R.14) por vão ser

QUESTÃO 7

Caro eleitor,
1
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19

22

25

28

Nos últimos meses, a campanha política mobilizou
vivamente os brasileiros. No primeiro turno, foram alcançadas
marcas extraordinárias: além do alto índice de comparecimento às
urnas e de uma irrepreensível votação, em que tudo aconteceu de
forma tranqüila e organizada, a apuração dos resultados foi rápida
e segura, o que coloca o Brasil como modelo nessa área.
Amanhã serão definidos os nomes do presidente da
República e dos governadores de alguns estados. O país, mais do
que nunca, conta com você.
Democracia é algo que lhe diz respeito e que se aperfeiçoa
no dia-a-dia. É como uma construção bem-preparada, erguida sobre
fortes alicerces. Esses alicerces são exatamente os votos de todos
os cidadãos. Quanto mais fiel você for no exercício do direito de
definir os representantes, mais sólidas serão as bases da nossa
democracia. Por isso, é essencial que você valorize essa escolha,
elegendo, de modo consciente, o candidato que julgar com mais
condições para conduzir os destinos do país e de seu estado.
Você estará determinando o Brasil que teremos nos
próximos quatro anos. Estará definindo o amanhã, o seu próprio
bem-estar e de sua família, o crescimento geral, a melhoria do
emprego, da habitação, da saúde e segurança públicas, do
transporte, o preço dos alimentos. O momento é decisivo e em suas
mãos — entenda bem, em suas mãos — está depositada a confiança
em dias felizes.
Compareça, participe. Não se omita, não transfira a outros
uma escolha que é sua. Pense e vote com a firmeza de quem sabe
o que está fazendo, com a responsabilidade de quem realmente
compreende a importância de sua atitude para o progresso da nação
brasileira. Esta é a melhor contribuição que você poderá dar a sua
Pátria.
Ministro Marco Aurélio de Mello. Pronunciamento
oficial. Internet: <www.tse.gov.br> (com adaptações).

A ética é o dia-a-dia de uma sociedade. Sociedades
não existem no abstrato: elas precisam de alguma espécie de
cimento que mantenha as suas peças bem-ajustadas e
sólidas. Antigamente, esse cimento era fornecido pelos
valores religiosos. Uma das diferenças entre o Ocidente
moderno e os países islâmicos é que lá o cimento continua
a ser religioso; enquanto aqui, chegou-se à conclusão de que
era melhor laicizar a política, deixando as crenças para a
consciência ou a convicção de cada um.
E assim, o que nos mantém unidos em torno deste ou
daquele projeto político é a idéia — concreta ou difusa —
de uma ética; de um tipo de comportamento que preste
homenagem a certos princípios. Esses princípios poderiam
ser resumidos em um só: o da coisa pública.
O Globo, 30/11/2006, p. 6 (com adaptações).

Em relação às idéias do texto acima, assinale a opção
correta.
A O cimento que mantém a sociedade ocidental
bem-ajustada e sólida são os valores religiosos.
B Os países islâmicos laicizaram a política em busca de
um princípio ético.
C O princípio da coisa pública resume os princípios a que
uma ética que embasa um projeto político presta
homenagem.
D Os países islâmicos relegam as crenças à consciência ou
à convicção de cada um.
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 10

O terreno da ética é o próprio chão onde estão
fincadas as bases de uma sociedade. Essa construção é feita
todos os dias. Há algo de imaterial em todos os edifícios
políticos. Eles não estão aí por obra divina. Precisam ser
reforçados permanentemente, por meio de atos
significativos em que as pessoas reconheçam o interesse
público. É isso que mantém a ordem pública, e não somente,
nem, sobretudo, a força policial. Se as pessoas deixam de
acreditar em uma ética subjacente ao dia-a-dia em um
código de conduta que rege a ação dos políticos, pode-se
prever que todo o edifício da sociedade estará ameaçado.
O Globo, 30/11/2006, p. 6 (com adaptações).

Acerca das relações lógico-sintáticas textuais, as opções
seguintes apresentam propostas de associação, mediante o
emprego de conjunção, entre períodos sintáticos do texto
acima. Assinale a opção que apresenta proposta de
associação incorreta.
período

conjunção

período

A

primeiro

e

B

terceiro

entretanto

quarto

C

quarto

conquanto

quinto

D

quinto

já que

sexto

segundo

QUESTÃO 9

Assinale a opção que apresenta fragmento de texto
gramaticalmente correto.
A O presidente do TSE, Marco Aurélio de Mello, atribuiu
ao “aprimoramento” do processo eleitoral eletrônico a
velocidade da totalização dos votos. Nesta última
eleição, o TSE bateu o recorde histórico, alcançando a
totalização de 90% dos votos às 19 h. Às 21 h 15 min,
já haviam sido apuradas 99% das urnas.
B “Estamos num caminho certo, no caminho que consagra
o sistema que preserva, acima de tudo, a vontade do
eleitor”, destacou. O presidente lembrou de que a
expectativa inicial era de chegar ao patamar de 90% dos
votos totalizados em todo o país às 22 horas, mas o
índice foi alcançado às 19 h 30 min.
C O presidente do TSE avaliou que o sistema de votação
brasileiro é “satisfatório”, tendo sido preservado a
vontade do eleitor. Marco Aurélio ponderou que, diante
da agilidade na apuração dos votos, a antecipação do
resultado final em todo o país não é o mais importante
no momento.
D Ao responder uma questão sobre os resultados
apontados na apuração do segundo turno presidencial,
o ministro Marco Aurélio considerou que, “sem dúvida
alguma, a diferença maior de votos resulta por
legitimidade para o candidato eleito”. O ministro Marco
Aurélio congratulou aos eleitores brasileiros que, mais
uma vez, compareceram às urnas para exercer “esse
direito inerente à cidadania, que é o direito de escolher
os representantes”.
Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.

1

4

7

10

13

16

Um fator a ser revisto no MERCOSUL é o foco: não adianta
debater uma agenda mirabolante, com 40 ou 50 temas. É preciso
focar as ações de modo pragmático, com as seguintes prioridades:
concluir a união aduaneira; eliminar barreiras jurídicas e
monetárias; facilitar os negócios entre as empresas dos paísesmembros e obter financiamentos em nome do bloco no Banco
Mundial, para ampliar a infra-estrutura regional, o que até agora
sequer foi pleiteado. As questões alfandegária e fitossanitária
devem ser harmonizadas o mais rapidamente possível, pois não
haverá bloco econômico viável enquanto houver entrave no
intercâmbio entre os Estados-membros. Finalmente, é preciso
considerar que, no mundo globalizado, as relações externas afetam
o cotidiano das empresas e das pessoas. O atual impasse no
MERCOSUL só será superado se os empresários se organizarem na
defesa de seus interesses e direitos, por meio da informação e da
mobilização da sociedade sobre as implicações internas das
decisões tomadas em fóruns internacionais.
Abram Szajman. O Globo, 26/11/2006 (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.
A Na linha 1, a substituição do sinal de dois-pontos por ponto final,
com a modificação de inicial minúscula para maiúscula na palavra
“não”, prejudica a correção gramatical do texto.
B O emprego de sinal de ponto-e-vírgula (R.4-5) justifica-se por isolar
elementos de uma enumeração.
C Na linha 7, o termo “o que” retoma o antecedente “ampliar a infraestrutura regional”.
D O vocábulo “se” (R.14) exerce a mesma função sintática em ambas
as ocorrências.
Texto para as questões 11 e 12

A figura acima mostra uma janela do Windows Explorer, executado em
um computador que usa o Windows XP como sistema operacional.
QUESTÃO 11

Com relação à figura, ao Windows Explorer e ao Windows XP,
assinale a opção correta.
A Ao se clicar o símbolo
, imediatamente à esquerda do ícone
, abre-se uma janela cuja função é a de
formatar o disquete.
B Ao final da seguinte seqüência de ações, o ícone
estará selecionado: clicar o ícone
; clicar
.
C Ao se clicar o ícone
e, em seguida, clicar ,
à esquerda de
, a pasta Documentos Antigos será apagada.
D Ao se clicar o ícone
e, em seguida, se clicar o menu
, será exibida uma lista de opções, incluindo a opção Abrir,
que permite abrir o arquivo Dados Eleição.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 14

Ainda com relação à janela do Windows Explorer, assinale a opção que
contém um procedimento que permite mover o arquivo
para
dentro da pasta
.
A Aplicar um clique duplo no ícone
, o que faz surgir uma
lista com diversos comandos; na lista de comandos, clicar Copiar;
abrir, de alguma forma, a pasta
; pressionar

§ X

simultaneamente as teclas
e
.
B Com o botão direito do mouse, clicar o ícone
; na lista de
opções que surge, clicar Recortar; aplicar um duplo clique na pasta
; clicar o menu
e, na lista que surge em
decorrência dessa ação, clicar Colar.
C Com o botão direito do mouse, clicar o ícone
; na lista de
opções que surge, clicar Recortar; aplicar um clique simples na pasta
; clicar o menu
e, na lista que surge em
decorrência dessa ação, clicar Colar.
D Com o botão direito do mouse, clicar o ícone
; na lista de
opções que surge, clicar Recortar; aplicar um duplo clique na pasta
; clicar o menu
e, na lista que surge em
decorrência dessa ação, clicar Copiar.

Ainda com relação à figura e ao Word 2002, assinale a
opção correta.
A Ao se aplicar um duplo clique em qualquer local do
texto, o Assistente do Office é acionado
automaticamente, o que permite a busca de respostas
sobre dúvidas a respeito de funcionalidades do Word
2002.
B Para se abrir uma janela do PowerPoint, é suficiente
clicar o botão
.
C Considerando que a palavra “Daniel”, no título, esteja
selecionada, ao se clicar o menu
e, depois, a
opção Copiar, essa palavra será copiada para a área de
transferência.
D Ao se clicar o ícone
, no canto superior esquerdo
da janela, a janela será minimizada.
QUESTÃO 15

Ainda com relação à figura e ao Word 2002, assinale a
opção correta.
A Considerando

Texto para as questões de 13 a 15

que

a

palavra

“Daniel”

esteja

selecionada, caso se clique o botão
, todo o
parágrafo iniciado em “Daniel é um dos” será
circundado com uma borda retangular.
B É correto concluir, pela análise da figura mostrada,
que a palavra “Nabucodonosor” foi sublinhada pelo
usuário por meio do botão

.

C A ferramenta
permite definir a cor da fonte
usada em um texto selecionado.
D Como o botão
está exibido, no canto superior
direito da janela, é correto afirmar que a mesma está
maximizada.
Texto para as questões 16 e 17

A figura acima mostra uma janela do Word 2002, executado em um
computador que usa o Windows XP como sistema operacional.
QUESTÃO 13

Com relação à figura e ao Word 2002, assinale a opção correta.
A Considerando que a palavra “Daniel” esteja selecionada, caso se

O

pressione a tecla
, a letra “o” aparecerá à esquerda da palavra
“Daniel”, que será, então, afastada um espaço para a direita.
B Para centralizar o título — “Daniel” —, é suficiente clicá-lo e, em
seguida, clicar
será desfeita.

. Ao se clicar, em seguida, o botão

, essa ação

C Ao se clicar o botão
, é aberta uma outra janela, mostrando o
conteúdo da área de transferência do Windows XP.
D Para se esconder a barra de ferramentas padrão, é suficiente clicar o
botão

, à direita dessa barra.

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002,
executado em um computador que usa como sistema
operacional o Windows XP.
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 18

Com relação à figura e ao Excel 2002, assinale a opção correta.
A Ao se clicar o menu

, é exibida uma lista de opções,

sendo que algumas permitem alterar a largura da coluna ou a
altura da linha em que está contida a célula selecionada.
B Ao se clicar o botão

, todas as células da planilha

assumirão a cor atualmente associada a esse botão.
C Ao se clicar o botão
Assistente de gráfico,

, é aberta a caixa de diálogo

que auxilia o usuário na elaboração de

gráficos com os dados da planilha.
D Ao se clicar a célula B2 e se clicar o botão

, o conteúdo da

célula B2 será exibido como 63,00%.
QUESTÃO 17

Ainda com relação à figura e ao Excel 2002, assinale a opção que
apresenta a descrição correta de uma forma de aplicar negrito às
células B1, C1, A4 e A5.
A Clicar a célula B1; pressionar e manter pressionada a tecla

§, e clicar a célula C1, liberando então a tecla §;
clicar

; clicar

; com o ponteiro do mouse posicionado

no centro da célula A4, pressionar e manter pressionado o
botão esquerdo do mouse; mover o mouse de forma a
posicionar seu ponteiro no centro da célula A5, liberando
então o botão esquerdo do mouse.
B Clicar a célula B1; clicar a célula B2; pressionar

¨ e N; clicar a célula A4;
pressionar e manter pressionada a tecla §, clicando então
simultaneamente as teclas

a célula A5; clicar

.

C Aplicar um duplo clique na célula B1 e outro duplo clique na
célula C1; pressionar simultaneamente as teclas

¨ e N;

selecionar as células A4 e A5; pressionar simultaneamente as
teclas

¨ e N.

D Clicar a célula B1; clicar

; clicar a célula C1; pressionar

¨ e N; clicar a célula A4;
pressionar e manter pressionada a tecla ¨ e clicar A5,
liberando então a tecla ¨; clicar
.
simultaneamente as células

A figura acima mostra uma janela do PowerPoint 2002, com um
slide de uma apresentação. Com relação a essa janela e ao
PowerPoint 2002, assinale a opção correta.
A Para se fazer que o slide seja exibido de forma que ocupe toda
a tela do monitor de vídeo, é suficiente clicar o botão
.
B Ao se clicar o gráfico mostrado na figura e se alterar o
número 18, em
, para 9, o gráfico será exibido com
metade do tamanho.
C As funcionalidades do botão
permitem alterar o
design do slide, por meio da seleção de modelos de design.
D Para se aplicar itálico ao título do slide mostrado na figura, é
suficiente selecionar esse título e clicar

.

QUESTÃO 19

A respeito da Internet e de conceitos a ela relacionados, assinale
a opção correta.
A A linguagem html é útil na elaboração de páginas da Web que
contenham figuras. Entretanto, essa linguagem não permite a
elaboração de páginas que contenham apenas texto e
hyperlinks.
B O TCP/IP é usado em redes do tipo Ethernet, mas não tem
função relevante na comunicação realizada por meio da www.
C Uma característica da www é a absoluta segurança e
privacidade. Como todas as informações que circulam na
Web são fortemente criptografadas, não existe o risco de
interceptação ou uso indevido de informações transmitidas
por computadores a ela conectados.
D As funcionalidades do FTP podem ser úteis na transferência
de arquivos entre dois computadores conectados à Internet.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

Na qualidade de advogado, Walter foi ministro do TSE no
período de 5/3/1995 a 5/2/1999 e também no período
compreendido entre 7/7/2002 e 6/7/2006. Quanto aos dois
períodos em que Walter foi membro do TSE, assinale a opção
correta.

A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 6, com
uma página da Web em exibição. Com relação a essa janela,
assinale a opção correta.
A A página web em exibição é um website cuja principal
aplicação é permitir o envio de mensagens de correio
eletrônico.
B Considerando que a palavra
seja um hyperlink,
então, ao se clicar essa palavra, será aberto o aplicativo Paint,
do Windows XP, que permite a elaboração de desenhos e a
edição de imagens.
C Ao se clicar o botão
, é aberta uma janela cuja principal
função é permitir a configuração das opções de segurança do
Internet Explorer 6.
D Ao se clicar o menu
, será exibida uma lista de
opções, incluindo uma denominada Opções da Internet, que
permite configurar diversos parâmetros que controlam o
funcionamento do Internet Explorer 6.
QUESTÃO 21

Considere a seguinte assertiva: o Supremo Tribunal Federal (STF)
elegeu, em votação aberta e nominal, entre seus componentes, três
juízes para comporem o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa
assertiva é errada porque
A apenas o presidente do TSE é integrante do STF.
B os membros do STF que fazem parte do TSE são eleitos pelo
Conselho Nacional da Magistratura.
C os membros do STF que fazem parte do TSE são eleitos em
votação secreta.
D os membros do STF que fazem parte do TSE não são eleitos,
mas escolhidos pelo presidente da República.
QUESTÃO 22

Recentemente, os jornais noticiaram o falecimento do
jurista Rui, que, desde a promulgação da atual Constituição da
República, foi o único brasileiro a ter ocupado cargos de
presidente, vice-presidente e de corregedor do TSE.
Para que essa notícia hipotética fosse verdadeira, seria necessário
que Rui tivesse sido
A ministro do STF e também ministro do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
B presidente do STF.
C indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para
ocupar no TSE vaga destinada a advogados.
D membro do Ministério Público Eleitoral.

A Houve irregularidade nos dois períodos, pois é vedado a
qualquer membro do TSE permanecer na Corte por mais de
dois anos consecutivos.
B Houve irregularidade no segundo período, pois é vedado a
qualquer membro permanecer no TSE por mais de
quatro anos.
C Houve irregularidade no segundo período, porque Walter
não poderia ter sido reconduzido ao TSE antes de 2003.
D As informações não indicam irregularidade.
QUESTÃO 24

Considerando que Augusto atualmente seja juiz do Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), é correto inferir que
ele não é
A
B
C
D

integrante de tribunal regional federal.
juiz de direito do estado de São Paulo.
membro do Ministério Público.
advogado regularmente inscrito na OAB.

QUESTÃO 25

O TSE, em decisão tomada por maioria absoluta, indeferiu um
mandado de segurança impetrado contra ato do presidente do
TRE-PE. Nesse caso, com base na Constituição da República, a
decisão do TSE é recorrível, pois
A as decisões do TSE são recorríveis, exceto quando tomadas
por maioria qualificada de dois terços.
B as decisões do TSE são recorríveis, exceto quando unânimes.
C são recorríveis as decisões do TSE que indefiram recursos.
D cabe recurso da denegação de mandado de segurança pelo
TSE.
QUESTÃO 26

Considere a seguinte afirmação: diversamente da aposentadoria,
o falecimento de servidor ocupante de cargo comissionado
acarreta vacância do cargo público que ele ocupava. Essa
afirmação é
A correta.
B incorreta, porque a aposentadoria acarreta vacância do cargo.
C incorreta, porque o falecimento do servidor não gera vacância
do cargo.
D incorreta, porque não ocorre vacância de cargo público
comissionado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 27

Beatriz ocupa cargo de provimento efetivo lotado na sede
do TRE-BA. Seu marido foi nomeado para cargo de provimento
efetivo no TRE-MT, razão por que Beatriz solicitou à
administração do TRE-BA sua remoção para cargo idêntico no
TRE-MT.

QUESTÃO 31

Acerca das diversas tendências pedagógicas, assinale a opção
correta.

Nessa situação hipotética, a solicitação da servidora
A deve ser indeferida, pois só há previsão legal de remoção de
ofício.
B deve ser indeferida, pois é descabida a remoção de servidores
de um TRE para outro.
C deve ser deferida, independentemente de haver interesse da
administração na remoção de Beatriz.
D pode ser deferida, desde que haja interesse da administração.

A A pedagogia libertária tem como princípio instrumentalizar
o indivíduo para a participação organizada e ativa na
democratização da sociedade, por meio de conteúdos com
forte significação humana e social.
B A pedagogia progressista libertadora é caracterizada por
considerar a realidade como mediadora do processo de

QUESTÃO 28

aprendizagem, que é significativa apenas se for resultado de

Arnaldo tomou posse, mediante ato de um procurador
constituído especificamente para essa finalidade, em cargo de
analista judiciário do TSE. Porém, passado um mês da nomeação,
ele não se apresentou para entrar em exercício, por ter desistido
de ingressar no serviço público.

C A pedagogia liberal renovada progressivista afirma que o

Diante dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

D A pedagogia liberal tecnicista valoriza a idéia de aprender

uma aproximação crítica dessa realidade.
papel da escola é formar atitudes e mudar internamente o
indivíduo. A educação é vista então como um ato interno.
fazendo, por meio de atividades experimentais, de pesquisa

A Arnaldo deve ser demitido por abandono de cargo.
B Arnaldo deve ser exonerado de ofício.
C A nomeação de Arnaldo deve ser anulada, por decurso de
prazo.
D A posse de Arnaldo é inválida, pois a lei veda expressamente
a posse mediante procuração.

e de solução de problemas, garantindo, dessa forma, o
controle do comportamento individual em relação a objetivos
preestabelecidos.
QUESTÃO 32

QUESTÃO 29

Considere a seguinte assertiva: a nomeação é uma forma de
provimento inaplicável a cargos públicos comissionados, pois a
investidura nesses cargos independe da aprovação em concurso
público. Esta assertiva é
A correta.
B errada, pois nomeação não é uma forma de provimento, mas
um tipo específico de investidura.
C errada, pois o provimento de cargos comissionados é
tipicamente feito mediante nomeação.
D errada, pois a investidura em qualquer cargo público depende
de prévia aprovação em concurso.
QUESTÃO 30

Adalberto foi condenado administrativamente a pena de
demissão, pela prática de corrupção. Um ano depois, ele foi
absolvido, por falta de provas, no processo penal em que era
acusado da prática do ato de corrupção que originou seu
desligamento do serviço público. Nessa situação,
A Adalberto deve ser reinvestido no seu cargo original, mediante
reintegração.
B Adalberto deve ser reinvestido no seu cargo original, mediante
recondução.
C a demissão deve ser anulada, de ofício, pela autoridade
competente.
D a absolvição penal de Adalberto, por falta de provas, não
invalida sua demissão.

Em relação à pedagogia liberal e à progressista, julgue os itens
a seguir.
I

Segundo a pedagogia liberal, a função da escola é preparar os
indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo
com as aptidões individuais.

II A pedagogia progressista parte da análise crítica das
realidades sociais e trabalha com as finalidades sociopolíticas
da educação.
III A pedagogia liberal considera relevante a igualdade de
oportunidades e desconsidera a desigualdade de condições.
IV A pedagogia progressista procura minimizar as diferenças de
classes, dando ênfase ao aspecto cultural da sociedade.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
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QUESTÃO 33

A respeito da Lei n.º 9.394/1996, conhecida como LDB, assinale a
opção incorreta.

QUESTÃO 36

Assinale a opção incorreta acerca da relação entre educação
e sociedade.

A O art. 1.º dessa lei conceitua educação como um processo
formativo amplo que se desenvolve na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos e nas organizações sociais da sociedade
civil e nas manifestações culturais. Esses processos e dimensões da
educação são disciplinados nos demais artigos da lei.
B O princípio da gestão democrática do ensino público consignado
na Constituição Federal de 1988 foi nominado na LDB, que
ampliou a possibilidade de sua regulação de acordo com a
legislação dos sistemas de ensino.
C De acordo com a LDB a União deve elaborar o Plano Nacional de
Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os
municípios. Após um ano de sua publicação, esse plano, contendo
diretrizes e metas para os dez anos seguintes, deve ser
encaminhado ao Congresso Nacional.
D De acordo com a LDB, o ensino fundamental é obrigatório e
gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria. A lei considera, ainda, esse nível de ensino direito público
subjetivo.
QUESTÃO 34

Considerando, ainda, a LDB, assinale a opção correta.
A A educação escolar é composta de cinco níveis distintos: educação
básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e
educação superior.
B Na educação infantil, a avaliação, faz-se mediante
acompanhamento e registro do desenvolvimento do aluno, sem
objetivo de promoção, exceto em seu último ano, quando se dá o
acesso ao ensino fundamental.
C A carga horária mínima anual de aulas é de oitocentas horas
distribuídas em duzentos dias letivos de efetivo trabalho escolar,
incluído o tempo utilizado em exames finais.
D É competência da unidade escolar o controle da freqüência mínima
exigida para aprovação — 75% do total de horas letivas —
conforme as disposições do seu regimento e das normas do sistema
de ensino respectivo.
QUESTÃO 35

Com relação ao planejamento participativo, assinale a opção
incorreta.
A O planejamento educacional participativo permite articular as
diferenças presentes no coletivo da instituição em prol de um
projeto comum, de forma que a participação e o envolvimento de
todos produza compromissos com as decisões tomadas.
B O planejamento participativo, pela sua natureza democrática,
dispensa a definição prévia do espaço e dos aspectos sobre os
quais se deseja intervir.
C Um sistema de comunicação bilateral com consultas para
elaboração do planejamento não deve ser denominado
planejamento participativo.
D O planejamento participativo é contrário ao princípio da
meritocracia, segundo o qual há especialistas detentores de
informações qualificadas e técnicas mais adequadas a cada situação
em que o planejamento é requerido.

A O principal referencial epistemológico da pedagogia
crítica é o pensamento marxista, razão pela qual o
trabalho, em sua dimensão histórica e filosófica, é
considerado, para essa tendência pedagógica, a categoria
central.
B A idéia do trabalho como princípio educativo foi a
principal contribuição do sociólogo Karl Mannheim para
a compreensão do papel social da educação.
C Segundo Althusser, as classes sociais lutam para
conquistar o poder do Estado e usá-lo como aparelho
repressivo. Paralelamente a essa realidade, há, segundo
o autor, uma outra, denominada aparelhos ideológicos do
Estado, entre eles a escola.
D Bourdieu, ao tratar da função social da educação a partir
de uma visão crítica da sociedade capitalista, considera
que os sistemas educacionais cumprem a função
estratégica de reprodução da cultura e da estrutura de
classes.
QUESTÃO 37

Considerando

a

educação

nas

organizações

e

a

aprendizagem organizacional, assinale a opção correta.
A A educação corporativa é um componente importante da
gestão do conhecimento que atua com o fim de que todos
os envolvidos no processo adquiram qualificação que
assegure os objetivos empresariais.
B Uma proposta de modelo de educação corporativa não
pode ter como objetivo dar suporte às estratégias
empresariais de uma organização.
C Não há relação entre o modelo de gestão da organização
e a educação corporativa, uma vez que esta leva em
conta somente os conhecimentos individuais e as
habilidades demandadas por unidades da organização.
D A educação corporativa não abrange os clientes da
organização, já que suas fronteiras são limitadas à
estrutura organizacional e seus empregados.
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QUESTÃO 38

Julgue os seguintes itens relativos à educação no contexto social.
I

Toda e qualquer prática educativa expressa uma doutrina
pedagógica, uma filosofia de vida, uma concepção de homem
e de sociedade.
II Segundo as teorias que explicam a função social da educação
com base nos fundamentos do materialismo dialético, a
sociedade tende a se manter porque a educação promove o
consenso espontâneo sobre os valores sociais.
III Os princípios e os fundamentos da filosofia liberal dão
sustentação às formulações teóricas de John Dewey sobre a
Escola Nova e o seu papel aperfeiçoador da democracia.
IV Paulo Freire, ao enfatizar o caráter libertador da educação,
atribui ao repasse de informações a característica fundamental
do ensino.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

I e II.
I e III.
II e III.
III e IV.

QUESTÃO 39

Assinale a opção correta a respeito da legislação brasileira
aplicada à educação a distância.
A De acordo com a Resolução n.º 1/2001 CES/CNE, a pósgraduação stricto sensu pode ser oferecida na modalidade a
distância, incluindo-se realização de provas e defesa de
dissertações e teses.
B A autorização para instituições de educação superior e de
educação profissional em nível tecnológico ofertarem cursos
a distância segue uma tramitação, no MEC, diferente da
seguida para ofertarem cursos presenciais.
C A LDB veda aos municípios e, supletivamente, aos estados e
à União a utilização dos recursos da educação a distância para
capacitação de professores em exercício.
D Segundo o Decreto n.º 5.622/2005, a educação básica pode
ser oferecida na modalidade a distância exclusivamente para
complementação de aprendizagem ou em situações
emergenciais.
QUESTÃO 40

Acerca da pesquisa participante, assinale a opção incorreta.
A A pesquisa participante é concebida e realizada para se
resolucionar um problema coletivo.
B Na pesquisa participante, as relações comunicativas com
pessoas ou grupos envolvidos na situação investigada são
fundamentais para que o pesquisador seja mais facilmente
aceito.
C Com a pesquisa participante, tenta-se resolver a tensão
contínua entre o processo de geração de conhecimento e o seu
uso por intelectuais e trabalhadores.
D O projeto de uma pesquisa participante é construído pelo
pesquisador que define suas bases teóricas e as comunica aos
participantes antes de iniciar os procedimentos
metodológicos.

QUESTÃO 41

Considerando os parâmetros curriculares nacionais (PCNs),
assinale a opção correta.
A Segundo os PCNs, o ensino fundamental pode ser organizado
em ciclos ou em sistema seriado, de acordo com as propostas
pedagógicas dos sistemas de ensino.
B Os temas transversais devem ser trabalhados de forma
contínua, sistemática, abrangente e integrada, já que são
componentes curriculares.
C Os níveis de concretização das ações estabelecidas pelos
PCNs envolvem estados e municípios, mas excluem as
escolas, visto que estas não podem elaborar suas próprias
propostas pedagógicas.
D A concepção de PCNs está diretamente relacionada à questão
federativa brasileira, considerando-se que o papel da União é
emanar referenciais que garantam a soberania do país pela
união de suas entidades federadas que, por sua vez, detêm
certa autonomia conferida pela Constituição Federal.
QUESTÃO 42

Assinale a opção correta acerca das concepções de organização
e de gestão educacional.
A A concepção técnico-científica acentua a divisão técnica do
trabalho escolar e a concepção democrático-participativa, a
relação orgânica entre direção e participação nos processos de
tomada de decisão.
B A concepção autogestionária enfatiza o poder instituinte da
instituição e a concepção técnico-científica, a relação
orgânica entre direção e participação nos processos de tomada
de decisão.
C A concepção democrático-participativa ressalta o poder
instituinte da instituição e a concepção autogestionária, a
divisão técnica do trabalho escolar.
D A concepção autogestionária destaca a relação orgânica entre
direção e participação nos processos de tomada de decisão e
a concepção técnico-científica, o poder instituinte da
instituição.
QUESTÃO 43

Assinale a opção correta em relação ao projeto políticopedagógico (PPP) em uma perspectiva emancipadora.
A Em uma organização, o PPP delineia de forma coletiva a
competência principal esperada pelo grupo de atores
envolvidos naquele processo e, por ser elaborado e assumido
coletivamente, oferece garantia de aperfeiçoamento
permanente da qualidade esperada em um processo educativo.
B Como o PPP é um processo em construção e seus resultados
são gradativos e mediatos, fazem-se necessárias diretrizes de
apoio, que devem ser elaboradas por terceiros, ou seja, por
especialistas externos à organização.
C Em uma organização democrática, na qual a participação é
elemento fundante para a consecução dos fins assumidos pelo
coletivo, torna-se irrelevante a postura de firmeza da equipe
diretiva no sentido de encaminhar e viabilizar decisões, para
que sejam efetivamente cumpridas por todos.
D Na elaboração e na implementação do PPP, devem-se
eliminar totalmente os conflitos organizacionais para não
inviabilizar a organização em função de conflitos nas relações
interpessoais.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

Assinale a opção incorreta no que concerne às etapas de
avaliação de um planejamento participativo.
A A atribuição de sentido a um processo avaliativo vai além da
explicitação da sua finalidade. Pelo seu caráter reflexivo e
político, deve também explicitar que a avaliação pode ser
utilizada para excluir ou punir.
B Adotar procedimentos metodológicos interrelacionados é uma
forma de assegurar a consistência interna e externa do
processo de avaliação e a ampliação da sua qualidade.
C Um dos pressupostos da avaliação é a transparência na
comunicação. Por isso, os envolvidos no processo avaliativo
devem ter acesso aos seus resultados, para se evitar o
esvaziamento

das

ações

a

serem

implementadas

posteriormente.
D O compromisso com a visão sistêmica da organização deve
ser colocado em uma categoria inferior em relação a projetos
ou programas cujo propósito específico seja criar a
capacidade avaliativa institucional.

Assinale a opção correta quanto aos tipos de liderança e às
relações humanas no trabalho.
A De acordo com o estilo autocrático de liderança, a obediência
é a principal atitude de grupo e a responsabilidade de
determinação das ações é do chefe e de sua equipe de
trabalho.
B Segundo o estilo democrático, a cooperação é a principal
atitude do grupo e a tomada de decisão é compartilhada por
toda a equipe.
C O estilo liberal destaca a iniciativa como principal atitude do
grupo e determina que a responsabilidade de determinação
das ações é apenas do chefe.
D No estilo autocrático, as idéias e as ações a serem executadas
são determinadas pelo chefe, e a iniciativa é tomada
individualmente por cada membro da equipe.
QUESTÃO 47

Em relação aos mecanismos de participação, assinale a opção
correta.

QUESTÃO 45

Acerca do que versa a Constituição Federal (CF) a respeito da
educação brasileira, julgue os itens que se seguem.
I

A CF estabelece a obrigatoriedade de elaboração de um plano
nacional de educação com o objetivo de integrar as ações do
poder público com vistas à universalização do atendimento
escolar.

II No princípio da autonomia das universidades fixado pela CF,
não se inclui a autonomia da gestão patrimonial, visto ser a
universidade uma instituição federal e o MEC ser o órgão
responsável por sua manutenção e desenvolvimento.
III Conforme estabelecido na CF, deverá ser aplicado na
educação, pela União e por estados e municípios,
respectivamente, um percentual mínimo de 18% e 25% da

A Para ser eficaz, a participação deve ser deliberativa e
vinculante, não podendo ser consultiva.
B Quanto à estrutura de sua intervenção, a participação pode ser
executiva, hipótese em que se trabalha com o princípio da cogestão ou com entidades de utilidade pública.
C A participação direta pode ser empregada apenas em
organizações de pequeno porte, visto ser impossível utilizá-la
quando há grandes contingentes humanos envolvidos.
D Os conselhos de controle social não são considerados
mecanismos de participação popular devido à ingerência dos
poderes públicos locais.
QUESTÃO 48

Relativamente aos níveis de planejamento nas organizações,
assinale a opção incorreta.

receita resultante de impostos, incluindo-se os recursos do
salário-educação.
IV A CF prevê a possibilidade de coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino, desde que observadas as
condições estabelecidas em lei.
Estão certos apenas os itens
A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D II e IV.

A O nível estratégico está voltado para a definição da missão e
do futuro de toda a organização e é mais flexível que os níveis
tático e operacional.
B No nível tático, que está diretamente relacionado às principais
divisões e funções da organização, definem-se os objetivos da
organização.
C As atividades, os recursos e as formas de controle da
organização são definidas no nível operacional, que apresenta
os menores riscos em função de ser realizado em curto prazo.
D Os níveis tático e operacional vinculam-se às atividades meio,
já o nível estratégico, às atividades fim, principalmente.
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QUESTÃO 49

Segundo a teoria que considera a comunicação nas organizações
como
A transferência de informação, cabe ao emissor definir o
significado das mensagens e a comunicação é um processo
assimétrico e linear.
B processo transacional, a comunicação deve ser equilibrada e
o indivíduo tem a oportunidade de falar e de ser ouvido.
C espaço de diálogo, a comunicação é a mediadora das tensões
e estabelece o equilíbrio entre o que pode e o que deve ser
feito.
D estratégia de controle, o feedback deve ser enfatizado e o
receptor constrói/desconstrói o significado da mensagem
recebida.
QUESTÃO 50

Assinale a opção correta quanto a comunicação e interação
grupal.
A A comunicação organizacional tem como funções o controle,
a motivação, a expressão emocional e as informações, que
não podem ter barreiras, como, por exemplo, ruídos,
filtragens ou bloqueios.
B No modelo interpretativo, a comunicação organizacional é
vista como instrumento de dominação e cooptação dos
trabalhadores e a organização, como instrumento de opressão.
C Segundo o modelo crítico de comunicação organizacional, a
realidade da organização é socialmente construída por meio
da comunicação, que reflete a interação entre os indivíduos e
se constitui como uma rede de significados.
D De acordo com o modelo de comunicação organizacional
tradicional, o comportamento pode ser medido, padronizado
e classificado e a comunicação mantém uma relação direta
com a eficiência organizacional.
QUESTÃO 51

Assinale a opção incorreta no que tange à gestão educacional.

QUESTÃO 52

Assinale a opção incorreta acerca da legislação aplicada à
educação brasileira.
A O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a
equivalência de acordo com as normas dos sistemas de
ensino.
B A Lei n.º 9.495/1997 tornou a oferta da disciplina ensino
religioso obrigatória para toda a educação básica.
C Às creches existentes antes da aprovação da LDB, em 1996,
foi dado o prazo de 3 anos para que se integrassem aos
respectivos sistemas de ensino.
D Após o fim da denominada década da educação, somente
serão admitidos professores habilitados em nível superior ou
formados por treinamento em serviço.
QUESTÃO 53

Acerca das teorias de aprendizagem, assinale a opção correta.
A O cognitivismo como teoria da aprendizagem de David
Ausubel ancora-se, fundamentalmente, no princípio da
aprendizagem significativa.
B Karl Rogers é o principal teórico da vertente behaviorista da
aprendizagem, que se baseia na teoria do reforço.
C Skinner agregou às proposições de Piaget sobre o
construtivismo a idéia, denominada sociointeracionismo, de
que é o próprio processo de aprendizagem que promove o
desenvolvimento de estruturas mentais superiores.
D A teoria humanística da aprendizagem, cujo principal
representante é Vigostky, tem como, foco o aluno, que possui
liberdade para aprender.

A A gestão educacional fundamentada nos princípios e
proposições da administração científica de Taylor e gerencial
de Fayol materializou-se na administração tecnicista da
educação.
B Um dos mecanismos de aplicação da gestão democrática da
educação, é a implantação de conselhos escolares, dos quais
participam, obrigatoriamente, as comunidades escolar e local.
C O princípio constitucional da gestão democrática do ensino
público foi regulado por lei federal que dispõe sobre a escolha
de diretores das unidades escolares por concurso público ou
por eleição.
D A gestão democrática do ensino público se expressa, na
escola, também pelos progressivos graus de autonomia
pedagógica, administrativa e de gestão financeira que devem
ser assegurados pelos sistemas de ensino aos estabelecimentos
que os integram.

QUESTÃO 54

Assinale a opção correta a respeito das formas de conversão do
conhecimento nas organizações.
A A externalização repassa conhecimentos tácitos por meio de
experiências entre pessoas.
B A internalização converte conhecimento tácito em explícito,
gerando o chamado conhecimento conceitual.
C A socialização converte conhecimento explícito em tácito por
meio da prática, gerando conhecimento operacional.
D A combinação converte conhecimentos explícitos individuais
em conhecimento explícito da organização.
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QUESTÃO 55

Acerca da pesquisa participante, julgue os itens a seguir.
A pesquisa participante trabalha na perspectiva da práxis, o
que a conduz a uma concepção de conhecimento aproximado,
apropriado para a análise da complexidade da sociedade, e
demonstra a limitação da objetividade a que, muitas vezes, o
método científico é reduzido.
II Uma das propostas da pesquisa participante é a ênfase nos
conhecimentos advindos da sabedoria e tradição popular,
denominada por alguns teóricos, ciência emergente e que tem
como objetivo contribuir para que o grupo pesquisado possa
superar o senso comum e imprimir a validade científica à
pesquisa.
III A pesquisa participante tem como perspectiva a intervenção
na realidade social, por isso privilegia a mudança imediata, ou
seja, aquela que ocorre durante a pesquisa, em detrimento
daquela que extrapola a temporalidade e busca
transformações estruturais.
IV A pesquisa participante constitui-se como processo educativo.
Isso ocorre por meio da interação dialética do processo de
construção do conhecimento em que os conhecimentos já
existentes no pólo pesquisado e no pesquisador são
compartilhados.

QUESTÃO 57

Entre as competências, habilidades e atitudes dos profissionais da
educação incluem-se

I

Estão certos apenas os itens

I

participação ativa em grupos de trabalho, desenvolvendo a
capacidade de liderança e compreendendo os processos
evolutivos nas inovações organizacionais, pedagógicas e
curriculares.
II aprendizado da tomada de decisões sobre problemas e
dilemas da organização escolar, elaborando planos e projetos
de ação, sem deixar de pesquisar constantemente.
III desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo como
meios básicos o pleno desenvolvimento da leitura, da escrita
e do cálculo, compreendendo o meio ambiente natural e social
e suas interferências na vida do ser humano.
IV aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de
atitudes e valores como solidariedade humana e tolerância
recíproca para melhor integração no meio social.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.

QUESTÃO 58

A
B
C
D

I e II.
I e IV.
II e III.
III e IV.

QUESTÃO 56

A gestão democrático-participativa prevê a articulação das
relações humanas na interação de pessoas com diferentes cargos
que compartilham objetivos comuns, tomando decisões de forma
pública, participativa e solidária. Para assegurar tais práticas, as
competências do pedagogo incluem o(a)
I formação de uma boa equipe de trabalho.
II construção de uma comunidade democrática de
aprendizagem.
III promoção de ações de desenvolvimento profissional.
IV envolvimento dos alunos e dos pais na solução de problemas
e na proposição de decisões.
V fortalecimento de formas de divulgação e de difusão das
informações.
A quantidade de itens certos é igual a
A 2.
B 3.
C 4.
D 5.

Com referência a habilidades e competências, assinale a opção
correta.
A A partir do desenvolvimento do conceito de inteligência
emocional, foram abandonadas as discussões, em psicologia,
acerca do quociente de inteligência (QI), passando o foco das
discussões para competências e habilidades em cada área de
conhecimento. Vygotsky foi um dos pioneiros nesse assunto,
ao apresentar a teoria da zona de desenvolvimento proximal.
B Conforme a teoria desenvolvida por Phelipe Perreoud,
habilidades são conjuntos de comportamentos referidos ao
saber fazer. Competências são agrupamentos de
conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionados, ou
seja, a aplicação das habilidades adquiridas em situações
diversas.
C De acordo com Paulo Freire, é necessário o domínio de
competências para ensinar; assim, o educador tem como
missão o saber fazer da melhor maneira possível, pois a ele
compete ensinar de forma clara e objetiva para que a
aprendizagem do aluno seja bem fundamentada.
D De acordo com Piaget, as competências são conjuntos de
comportamentos relacionados ao saber fazer, enquanto
habilidades são agrupamentos desses conhecimentos,
competências e atitudes correlacionados, ou seja, a aplicação
das competências adquiridas em situações diversas.
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QUESTÃO 59

Em educação, o conceito de currículo é um dos mais complexos. Talvez
o caminho mais direto para sanar esse tipo de problema seja o de
precisar as funções do currículo e seu papel nas atividades educativas.
Nesse contexto, assinale a opção correta.
A O currículo não tem como função primordial elencar os conteúdos
que serão avaliados para formação do perfil do aluno que se deseja.
B Não compete ao currículo proporcionar informações sobre a
maneira de se ensinar e dar seqüência aos conteúdos e objetivos
escolares e sim ao projeto pedagógico.
C O currículo é um projeto que apresenta as atividades educativas
escolares, definindo intenções e ações adequadas sobre o que,
quando e como ensinar e avaliar.
D O currículo é uma seqüência de disciplinas que formam a matriz
curricular de um curso ou de uma instituição que ofereça
determinado nível de ensino.
QUESTÃO 60

Vários autores concordam que existem pelo menos três tipos de
manifestações de currículo: o formal, o real e o oculto. Acerca dessas
manifestações de currículo, assinale a opção correta.
A O formal refere-se às influências provenientes da experiência
cultural que afetam a aprendizagem; o real, ao que acontece em sala
de aula e o oculto, ao currículo estabelecido pelos sistemas de
ensino.
B O formal refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de
ensino; o real, ao que acontece em sala de aula e o oculto, às
influências provenientes da experiência cultural que afetam a
aprendizagem.
C O formal refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de
ensino; o real, às influências provenientes da experiência cultural
que afetam a aprendizagem e o oculto, ao que acontece em sala de
aula.
D O formal refere-se ao que acontece em sala de aula; o real, ao
currículo estabelecido pelos sistemas de ensino e o oculto, às
influências provenientes da experiência cultural que afetam a
aprendizagem.
QUESTÃO 61

Na concepção democrático-participativa, ao se planejar um currículo,
A é necessário considerar a garantia de uma base cultural comum e
uma base de formação moral de práticas de cidadania. Deve-se
constituir um espaço de síntese entre a cultura articulada e as
experiências concretas dos alunos, sem perder de vista o espaço
democrático na organização escolar.
B o diretor da escola deve ter autonomia, com base na legislação
vigente nos sistemas de ensino, para selecionar os profissionais que
participarão no processo de ensino e deliberar sobre os conteúdos
que devem ser ensinados na escola e em outros ambientes
educacionais.
C é preciso considerar apenas as necessidades locais da comunidade,
criando e reinventando os objetivos e as metas compatíveis com os
interesses do grupo de profissionais que atuam na instituição.
D não é necessário criar um sistema de acompanhamento e avaliação
das práticas de gestão para que as decisões sejam revistas pelos
responsáveis das ações na implantação e na execução das mesmas.

QUESTÃO 62

O estudo é uma atividade cognitiva que se realiza por meio
de tarefas e ações cuja finalidade é a assimilação
consciente de conhecimentos. A partir dessa informação,
assinale a opção correta.
A Ensinar a pensar é uma das tarefas primordiais do
professor, independentemente da área de atuação em
que se concentre sua disciplina.
B O trabalho docente se efetiva no ensino de
conhecimentos e métodos que desenvolvam a
capacidade de aprendizagem por meio do cumprimento
de determinadas tarefas.
C A repetição é um dos pontos primordiais para aquisição
de conhecimentos e, por isso, deve ser constantemente
incentivada pelos professores.
D O fornecimento de respostas corretas é uma das
principais funções dos que se propõem a educar
crianças, posto que isso favorece a criação de hábitos
saudáveis de conhecimento.
QUESTÃO 63

Com referência ao conhecimento das condições de
aprendizagem dos alunos, assinale a opção correta.
A A motivação é uma das condições essenciais da
aprendizagem, que depende exclusivamente da
capacidade individual do aluno; assim, ela é uma ação
que não pode ser proporcionada pelo professor em sala
de aula, razão pela qual o professor deve conhecer as
experiências de seus alunos.
B Os fatores sociais não podem interferir na
aprendizagem. As condições de vida e o ambiente
sociocultural não oferecem requisitos para a vida
escolar. Prova disso é o grande número de crianças que
vivem em condições desumanas e conseguem alcançar
sucesso na vida escolar.
C Muitos professores contribuem para aumentar as
desvantagens trazidas pelos alunos em decorrência de
suas condições sociais de origem, tachando as crianças
de burras ou convencendo seus pais de que elas não têm
perfil para os estudos.
D O ensino não pode se apoiar nas experiências do senso
comum das crianças, pois, assim, corre o risco de
tornar-se equivocado e fugir dos conhecimentos
científicos. A principal função da escola é propiciar o
acesso a conhecimentos elaborados e conservados pela
humanidade, proporcionando a todos uma educação de
qualidade.
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QUESTÃO 64

O trabalho docente se caracteriza por um constante vaivém
entre as tarefas cognitivas colocadas pelo professor e o
nível de preparo dos alunos para resolverem as tarefas. À
luz dessa assertiva, assinale a opção correta.
A O professor precisa estabelecer objetivos e aprender a
combinar severidade, respeito e aspectos
socioemocionais, sem perder de vista as necessidades
afetivas de seus alunos e o contexto em que estes estão
inseridos.
B Na maioria das escolas, existem alunos com muita
deficiência de conteúdo, além de defasagem entre a
idade cronológica e a série em que estão matriculados,
o que dificulta a realização de um trabalho
homogêneo.
C Para que haja uma boa interação entre professor e
aluno, o professor deve apresentar os objetivos, os
temas e as tarefas de forma clara e compreensível,
esforçando-se em formular questões compreensíveis
para os alunos.
D O professor precisa aprender a ouvir seus alunos,
adequando os conteúdos ao que interessa a eles. Nesse
sentido, a fala do aluno é mais importante que os
conteúdos a serem trabalhados.
QUESTÃO 65

A administração de disciplina é um aspecto de grande
importância em sala de aula. A respeito desse assunto,
julgue os itens seguintes.
I

A autoridade máxima em sala de aula deve ser o
professor, que, por meio de imposição, deve controlar
todas as possíveis manifestações que possam colocar
em risco a ordem do ambiente.
II A autoridade do professor deve-se manifestar no
domínio do conteúdo, nos métodos de ensino, no trato
com a classe e nas diferenças individuais entre alunos.
III A autoridade moral se manifesta no conjunto de
qualidades do professor: dedicação profissional,
sensibilidade, senso de justiça e traços de caráter.
IV A autoridade técnica constitui o conjunto de
qualidades, capacidades, habilidades e hábitos
pedagógicos necessários para a administração da
disciplina em sala de aula.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 66

O controle da aprendizagem passa pelo controle das ações dos alunos.
O trabalho docente deve considerar a ajuda aos alunos na realização das
tarefas. Nesse contexto, assinale a opção correta.
A Na maioria das vezes, o mais importante é controlar as ações dos
alunos. Alunos bem doutrinados têm maior facilidade para absorção
de conhecimento.
B O mais importante é a inexistência de regras, uma vez que as
crianças são capazes de se organizar de acordo com seus hábitos
individuais. Por isso, o papel primordial do professor deve ser o de
fornecer conhecimentos científicos.
C O controle das ações dos alunos não compete à escola e sim, aos
pais. O papel da escola é repassar aos alunos os conhecimentos
acumulados pela humanidade.
D Dosar as ações de ajuda e controle constitui uma boa medida para
que a aprendizagem aconteça com sucesso. Normas claras e
explícitas contribuem para a manutenção de um bom clima de
trabalho.
QUESTÃO 67

Caracterizar aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar
hipóteses de como essas características se formaram ao longo da história
humana e de como se desenvolveram durante a vida de um indivíduo,
relacionando-as com as capacidades individuais de aprender, é uma idéia
marcante do pensamento teórico de
A
B
C
D

Piaget.
Freud.
Skinner.
Vygotsky.

QUESTÃO 68

O homem é um ser racional. Partindo desse pressuposto, é correto
afirmar que todo homem já nasce com a capacidade racional e que,
independentemente de suas relações, ele torna-se, em algum momento,
racional. A esse respeito, assinale a opção correta.
A De acordo com as teorias psicológicas sobre a mente humana, a
capacidade do homem de produzir pensamentos é o que o diferencia
dos outros animais e, dessa forma, o meio não interfere no
desenvolvimento dessa capacidade.
B Essa afirmação acerca da racionalidade do homem tem suas raízes no
pensamento iluminista, o qual é negado pelos pensadores adeptos do
construtivismo, que acreditam que o homem é um ser com prédisponibilidades racionais, pois fazer uso da razão não é uma
capacidade transmitida pelo DNA.
C A idéia de desenvolvimento cronológico é uma forma de afirmar esse
pensamento, que, por sua vez, coloca a realidade como uma forte
interferência no desenvolvimento das potencialidades da mente
humana.
D De acordo com os empiristas, sendo inata, a racionalidade não
necessita que estímulos externos a provoquem. Nesse sentido, as
experiências individuais pouco contribuem para o desenvolvimento
das habilidades racionais.
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QUESTÃO 69

A criança nasce sem nenhum moralismo, não é boa nem má. O
contexto em que ela estabelece suas relações vai definindo sua
competência de julgar. A construção da consciência moral é uma
das principais preocupações de
A
B
C
D

Vygotsky.
Skinner.
Freud.
Piaget.

QUESTÃO 70

O construtivismo pós-piagetiano começou a existir antes mesmo
de Piaget morrer. As descobertas que ampliam os conceitos
apresentados por esse autor e se configuram como póspiagetianas incluem o(a)
A introdução do desejo como um dos elementos essenciais do
ser humano.
B investigação sobre o sujeito da inteligência.
C estudo do sujeito epistêmico e do sujeito da construção de
conhecimentos.
D entendimento da macrogênese dos conceitos.
QUESTÃO 71

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) n.o9.394/1996, a educação de jovens e adultos (EJA) deve
ser proporcionada
A somente às pessoas que não tenham condições financeiras de
acesso a escolas particulares.
B a todos os que não tiveram acesso aos estudos em idade
apropriada, oferecendo exames de conclusão do ensino
fundamental aos maiores de quinze anos e do ensino médio
aos maiores de dezoito anos.
C somente aos portadores de necessidades educativas especiais,
que não conseguiram concluir seus cursos de formação básica
em idade apropriada.
D a todos que não tiveram acesso aos estudos em idade
apropriada, oferecendo apenas exames de conclusão do
ensino fundamental.

QUESTÃO 73

No início da década de 60 do século passado surgiram diversos
movimentos de educação popular no Brasil, preocupados com a
promoção do povo a partir da conscientização política. A ênfase
desses grupos ora era colocada na alfabetização, ora na educação
de base, mas sempre no sentido de difusão e preservação da
cultura. Desses movimentos, nasceu uma teoria educacional de
alfabetização, original e inovadora, que posteriormente teve
repercussão mundial. Com o golpe militar de 1964, essas
atividades foram extintas por serem acusadas de subversivas. O
educador brasileiro que se destacou nesses movimentos foi
A Anísio Teixeira.
B Francisco Campos.
C Paulo Freire.
D Fernando Azevedo.
QUESTÃO 74

Um plano de ensino deve incluir
A referências, justificativas, conteúdos, objetivos específicos e
gerais e metodologia.
B justificativa, tema, objetivos específicos e gerais, problema,
hipóteses, metodologias e referências.
C caracterização, objetivos educacionais, diretrizes gerais, bases
teórico-metodológicas.
D objetivos específicos, conteúdo, metodologia, número de
aulas.
QUESTÃO 75

QUESTÃO 72

Os princípios básicos da andragogia incluem o(a)
A respeito à dignidade e aos direitos da criança, consideradas
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais e
religiosas.
B socialização dos educandos por meio da participação em
diferentes práticas sociais, fazendo que se interessem pelo
próprio corpo e executando ações relacionadas à saúde e
higiene.
C experimentação e utilização de recursos disponíveis para a
satisfação de necessidades essenciais, a expressão de desejos
e sentimentos e a ação com progressiva autonomia.
D efetivação do processo educativo por meio de situações e não
por disciplinas, a construção do currículo em função da
necessidade do estudante, a experiência do aprendiz como
fonte de maior valor.

Considerando a relação existente entre objetivos, conteúdos e
métodos de ensino, assinale a opção correta.
A Sob qualquer hipótese, o método não pode ser convertido em
conteúdo ou o objetivo, em uma ação pedagógica.
B O conteúdo determina o método, pelo fato de ser a base
informativa correta para atingir os objetivos.
C Os objetivos expressam apenas a antecipação dos propósitos
do educador e a conotação pedagógica dos conteúdos.
D Uma vez definidos objetivos e conteúdos, os métodos se
apresentam apenas como complemento para a execução da
ação pedagógica.
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QUESTÃO 76

A educação a distância (EAD) é uma
metodologia de ensino cada vez mais popularizada no
Brasil. A grande extensão territorial do país tem sido um
dos motivos mais fortes no convencimento dos
educadores sobre a necessidade do fortalecimento da
oferta de educação de qualidade nos vários níveis de
ensino proporcionados pela EAD.
A partir das idéias do texto acima, assinale a opção
correta acerca da EAD.
A De acordo com os estudiosos no assunto, a EAD é
uma metodologia de ensino que deve apresentar vida
curta no Brasil. Uma de suas principais desvantagens
é que oferece o risco de acabar com o modelo de
escola tradicional e com a profissão de professores.
B A transformação de professores em tutores é uma
forma de degradação daquela categoria profissional,
uma vez que, para o exercício da atividade de tutor,
a exigência de formação é menor que para a de
professor.
C O tutor de EAD deve atuar como um autor de obras
de fundamentação teórica ao escrever os conteúdos
oferecidos na modalidade a distância. Com o passar
do tempo, os conteúdos de EAD devem substituir os
livros tradicionais.
D A EAD exige dos profissionais da educação uma
nova postura diante das metodologias de ensino e do
desenho pedagógico dos cursos. Atenção especial
deve ser focada nos padrões de qualidade e por isso
deve haver grande investimento na capacitação de
professores nessa metodologia de ensino.
QUESTÃO 77

QUESTÃO 78

A respeito da EAD no Brasil, julgue os itens a seguir.
I

Atualmente, encontram-se disponíveis várias plataformas virtuais de
domínio público que podem ser utilizadas na EAD.
II A popularização do computador e da Internet tem contribuído bastante
para a expansão de uma EAD de qualidade.
III Uma das maiores dificuldades para a expansão da EAD é a forma de
avaliação, que deve ser, necessariamente, de forma presencial.
IV A EAD é um direito garantido na LDB e, por isso, só pode ser
ministrada por instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

I e II.
I e IV.
II e III.
III e IV.

QUESTÃO 79

Interdisciplinaridade é corretamente definida como
A qualquer ramo de conhecimento considerado como objeto de ensino
em escolas, tendo em vista a aprendizagem do aluno. Organiza-se por
meio de conteúdos e metodologias específicas de cada área de
conhecimento.
B resultado de uma premissa comum a um conjunto de disciplinas que
acaba provocando o surgimento de uma nova macrodisciplina
dependente de todas as outras, mas que não se reduz a nenhuma delas.
C interação e integração de conceitos, idéias e conteúdos das ciências,
das terminologias, da metodologia de ensino e dos dados de
organização dos conhecimentos.
D justaposição de disciplinas mais ou menos vizinhas nos domínios do
conhecimento. É também simbolizada por áreas que agrupam várias
disciplinas afins que se complementam sem, no entanto, perder suas
especificidades.
QUESTÃO 80

Ainda com referência à EAD, assinale a opção
incorreta.

No tocante ao atual processo de globalização, incluindo o de
conhecimento, assinale a opção incorreta.

A A EAD é uma forma de democratização da educação
e, por isso, deve ser valorizada em sua singularidade,
incentivando-se a pesquisa e os estudos específicos
acerca dessa metodologia de ensino.
B As modernas tecnologias de informática constituem
atualmente os únicos meios que possibilitam uma
EAD de qualidade. Por isso, essas tecnologias devem
ser popularizadas.
C Um dos papéis importantes do governo é
proporcionar políticas públicas que possibilitem o
acesso de um número cada vez maior de pessoas a
essa metodologia de ensino.
D Atualmente existem vários níveis de EAD no Brasil,
inclusive na EJA e na educação profissional.

A A globalização é visível no processo de entrelaçamento da economia
mundial por meio de mercados comuns ou de blocos econômicos, na
deflagração da abertura econômica e competição internacional e na
cadeia de produção.
B A globalização é um processo permanente, pois é composta por uma
gama de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais que garantem
o espírito de igualdade e desenvolvimento entre todos os povos.
C Embora pareça contraditório, a globalização traz em seu bojo uma
forte tendência de exclusão social, isto porque sua fundamentação é
sustentada pela idéias capitalistas e neoliberais, o que pode provocar
um fortalecimento dos mais poderosos.
D O mundo atual apresenta um paradoxo entre as facilidades de acesso
aos instrumentos de comunicação que viabilizam a interação e a
socialização dos conhecimentos e a ignorância e pobreza, que assolam
uma grande parte da humanidade.
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PROVA DISCURSIVA)
•

•
•

Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando os espaços indicados no presente caderno para rascunho. Em
seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois
não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de oitenta linhas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

A democracia, na América Latina, vem avançando pela via formal. Eleições, posses
de novos governantes, crescimento econômico médio e saudável caracterizam o
ambiente democrático na região.

Considerando o tema acima, redija um texto dissertativo, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:
•
•
•
•

relações entre as regras da democracia formal e os avanços da democracia participativa na América Latina;
novos governos eleitos em 2006 e suas proposições políticas;
lugar dos setores sociais menos favorecidos nesse ambiente democrático;
lugar da educação nas democracias latino-americanas.
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RASCUNHO – PROVA DISCURSIVA – 1/2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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RASCUNHO – PROVA DISCURSIVA – 2/2
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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