
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diretor de Escola Técnica 
 

PORTUGUÊS 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 05. 
 
O padeiro 
Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no 
fogo para fazer café e abro a porta do apartamento – 
mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, 
me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da 
véspera sobre a “greve do pão dormido”. De resto não é 
bem uma greve, é um lock-out, greve dos patrões, que 
suspenderam o trabalho noturno; acham que não 
obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão 
dormido conseguirão não sei bem o que do governo. 
Está bem. Tomo o meu café com pão dormido, que não é 
tão ruim assim. E enquanto tomo café vou me lembrando 
de um homem modesto que conheci antigamente. 
Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento ele 
apertava a campainha, mas, para não incomodar os 
moradores, avisava gritando: 
- Não é ninguém, é o padeiro! 
Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar 
aquilo? 
“Então você não é ninguém?”  
Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo 
de ouvido. Muitas vezes acontecera bater a campainha 
de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra 
pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro 
perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera 
dizer para dentro: “não é ninguém, não senhora, é o 
padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém... 
Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu 
ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que 
estava falando com um colega, ainda que menos 
importante. Naquele tempo eu também, como os 
padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada 
que deixava a redação do jornal, quase sempre depois 
de uma passagem pela oficina – e muitas vezes já 
levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o 
jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do 
forno. 
Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às 
vezes me julgava importante porque no jornal que levava 
para casa, além de reportagens ou notas que eu 
escrevera sem assinar, ia uma crônica ou um artigo com 
o meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na 
porta de cada lar; e dentro do meu coração eu recebi a 
lição de humildade daquele homem entre todos útil e 
entre todos alegre; “não é ninguém, é o padeiro!”. 
E assobiava pelas escadas. 
(BRAGA, Rubem. O padeiro. In: Para gostar de ler. São 
Paulo: Ática, 1989) 
 
01) Para o narrador, o padeiro: 
a) Era uma pessoa de grande importância, uma vez que 
lhe trazia o que lhe proporcionava prazer no café da 
manhã - o pão quente. 
b) Era ninguém, como diziam as outras pessoas para 
quem ele entregava o pão. 
c) Era um grande amigo, que merecia atenção de todos. 
d) Era explorado pelos donos de padarias, por isso, fazia 
greve. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
02) “Então você não é ninguém?” se refere: 
a) A uma fala do padeiro. 
b) A uma fala do narrador. 
c) A um pensamento do narrador. 
d) A uma fala da empregada. 
e) A um pensamento do padeiro. 
 

03) A palavra “abluções” poderia ser substituída, sem 
alteração de sentido e com as devidas adaptações, por: 
a) Obrigações. 
b) Tarefas. 
c) Atualizações. 
d) Refeições. 
e) Higiene pessoal. 
 
04) “Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo!” 
significa que o narrador: 
a) Tem saudades de seus tempos de juventude. 
b) Lembra-se com carinho de quando começou a 
trabalhar no jornal. 
c) Não gostava de quando era jovem. 
d) Conclui que, quando jovem, era um tanto ingênuo e 
inexperiente em relação à vida. 
e) Gostava de sair de madrugada de seu trabalho, pois 
era jovem e feliz. 
 
05) “Explicou que aprendera aquilo de ouvido.” O verbo 
em destaque está no: 
a) Futuro do presente do indicativo. 
b) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
c) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
d) Futuro do pretérito do indicativo. 
e) Imperativo. 
 
06) Faz frio intenso na capital e chove no interior.  
Os verbos em destaque têm um sujeito: 
a) Indeterminado. 
b) Simples. 
c) Composto. 
d) Oculto. 
e) Não há sujeito. 
 
07) Me lembro até hoje de minha mãe acendendo o 
fogão a lenha. 
 A colocação do pronome em destaque: 
a) Está correta e de acordo com a norma culta/gramática 
normativa da língua portuguesa. 
b) Está em desacordo com a norma culta da língua, mas 
é aceita na fala/escrita coloquiais. 
c) Está incorreta, não devendo ser utilizada em nenhum 
tipo de situação comunicativa. 
d) Está incorreta, devendo ser alterada para “lembro-lhe”. 
e) Não é utilizada cotidianamente, mas sim em contextos 
mais formais. 
 
08) São substantivos: 
a) Levanto, faço, ponho. 
b) Cedo, largo, ninguém. 
c) Chaleira, café, apartamento. 
d) Importante, primeiro, padeiro. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
 

INFORMÁTICA 
 
09) No Google Chrome, para que é utilizado o atalho de 
teclado Crtl + T? 
a) Ajuda. 
b) Nova guia. 
c) Favoritos. 
d) Buscar. 
e) Ferramentas Administrativas. 
  
10) Assinale a alternativa que descreva corretamente os 
passos para acessar o Internet Explorer no Windows 7 
versão português padrão. 
a) Iniciar  Todos os programas  Internet Explorer. 
b) Iniciar  Todos os programas  Acessórios  
Acessibilidade  Internet Explorer. 
c) Iniciar  Acessibilidade  Internet Explorer. 



d) Iniciar  Acessórios  Acessibilidade  Internet 
Explorer. 
e) N.D.A. 
 
 

MATEMÁTICA 

11) Para aprovação, certo projeto de lei precisa de 308 

votos favoráveis. Sabendo que o total de pessoas que 

votam é de 560, a porcentagem que os votos favoráveis 

representam é de: 

a) 55%. 

b) 51%. 

c) 48%. 

d) 45%. 

e) 43%. 

 

12) O preço de um produto é R$ 65,00, mas com 

desconto ele é vendido, à vista, por R$ 52,00. Nesse 

caso, o percentual de desconto, à vista, desse produto, 

é: 

a) 80%. 

b) 45%. 

c) 40%. 

d) 25%. 

e) 20%. 

 

13) Um produto foi comprado em 2 parcelas, a 

primeira à vista e a segunda para pagamento em 30 

dias. Sabendo que a segunda parcela só foi paga 

após 3 meses do vencimento, de maneira que sobre o 

saldo devedor, incidiram juros simples de 2% ao mês. 

Se o valor das 2 parcelas era igual a R$ 225,00, o 

preço pago por esse produto será: 

a) R$ 238,50. 

b) R$ 450,00. 

c) R$ 463,50. 

d) R$ 463,77. 

e) R$ 468,50. 

 

14) Uma área de 120 metros quadrados corresponde, em 

centímetros quadrados, a: 

a) 1.200 cm2. 

b) 12.000 cm2. 

c) 120.000 cm2. 

d) 1.200.000 cm2. 

e) 12.000.000 cm2. 

 

15) Dentre as alternativas, a única incorreta é: 

a) 35 gramas = 35.000 miligramas.  

b) 210 decalitros = 2.100 litros. 

c) 10 hectômetros = 10.000 decímetros. 

d) 2.000 centigramas = 2 gramas. 

e) 100 decâmetros = 10.000 decímetros. 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, PEDAGÓGICOS E 

LEGISLAÇÃO 
 
16) “A _____________________________________, de 
1948, desencadeou um processo de mudança no 
comportamento social e a produção de instrumentos e 
mecanismos internacionais de direitos humanos que 
foram incorporados ao ordenamento jurídico dos países 
signatários. Esse processo resultou na base dos atuais 
sistemas global e regionais de proteção dos direitos 
humanos”. (Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 

a) Declaração de Salamanca. 
b) Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 
Descriminação contra a Mulher. 
c) Declaração Universal dos Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
d) Convenção da Guatemala. 
e) Convenção Internacional sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais. 
 
17) Artigo 4º - As unidades escolares que ministram esta 
etapa da Educação Básica (Ensino Médio) devem 
estruturar seus projetos político-pedagógicos 
considerando as finalidades previstas na Lei nº 9.394/96 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional): 
I - A consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos. 
II - A preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando para continuar aprendendo, de modo a ser 
capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores. 
III - O aprimoramento do educando como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento 
da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 
IV - A compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a 
teoria com a prática. 
Segundo a Resolução nº 2 de 2012, está correto o que 
se afirma em: 
a) Somente I. 
b) II e IV. 
c) Somente III. 
d) I e II. 
e) I, II, III e IV. 
 
18) De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, especificamente seu artigo 
5º, assinale a alternativa incorreta: 
a) O Estado poderá prestar assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
b) O preso será informado de seus direitos, entre os 
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 
assistência da família e de advogado. 
c) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado. 
d) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País 
será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge 
ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais 
favorável a lei pessoal do "de cujus". 
e) É garantido o direito de herança. 
 
19) “A criação do ________________________ (1931), a 
organização do ensino superior (1931) e, principalmente, 
as ____________________ (1931-1932) normatizaram 
rigidamente a educação nacional, apoiando e apoiados 
pela Igreja Católica, apesar das tendências laicistas dos 
“pioneiros” ou “reformadores” da educação que, desde os 
anos 1920, atuavam nos estados organizando o ensino 
primário”. (CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A ‘Era 
das Diretrizes”: A disputa pelo projeto de educação dos 
mais pobres, p. 14). 
Assinale a alternativa que preenche as lacunas de forma 
correta e consecutiva: 
a) Conselho Nacional Educativo; Reformas Gustavo 
Capanema Filho. 
b) Conselho Brasileiro de Educação; Reformas Osvaldo 
Aranha. 
c) Conselho Federativo e Educacional; Reformas 
Lourenço Filho. 
d) Conselho Inicial de Educação; Reformas Fernando de 
Azevedo. 
e) Conselho Federal da Educação; Reformas Francisco 
Campos. 



 
20) Art. 5º - A execução do PNE (Plano Nacional de 
Educação) e o cumprimento de suas metas serão objeto 
de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, 
realizados pelas seguintes instâncias: 
I. Organização Mundial da Saúde – OMS. 
II. Ministério da Educação – MEC. 
III. Organização das Nações Unidas – ONU. 
IV. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 
V. Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 
Federal. 
De acordo com a Lei n° 13.005, de 25 de 2014, está 
correto o que se afirma em: 
a) II, IV e V. 
b) I, II, III e IV. 
c) Somente II. 
d) II e V. 
e) I, II, III, IV e V. 
 
21) Em conformidade com a Resolução CNE/CEB nº 
06/2012, assinale a alternativa incorreta quanto ao 
estágio profissional supervisionado: 
a) O estágio deve atender aos dispositivos da Lei nº 
11.788/2008, bem como às normas definidas pelo 
Parecer CNE/CEB nº 35/2003 e Resolução CNE/CEB nº 
1/2004, no que não contrariar a citada lei, até que haja 
nova manifestação deste Conselho Nacional de 
Educação sobre a matéria. 
b) O estágio, obrigatório ou não, faz parte do projeto 
pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 
formativo do educando. 
c) A instituição educacional, o estudante e a organização 
concedente da atividade de estágio profissional 
supervisionado devem, conjuntamente, assumir 
compromisso de forma oral. 
d) A carga horária que for destinada ao estágio 
profissional supervisionado deve ser adicionada à carga 
horária total do respectivo curso, salvo em curso na 
forma articulada integrada com o Ensino Médio na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos, no âmbito 
do PROEJA, que obedece a regras próprias. 
e) Logo após a edição da Lei nº 11.741/2008, foi 
sancionada, também, a Lei nº 11.788/2008, definindo 
novas normas para a oferta de estágio aos estudantes, o 
qual é marcadamente caracterizado como “ato educativo 
escolar, supervisionado e desenvolvido no ambiente de 
trabalho”. 
 
22) O artigo intitulado Diferenciais inovadores na 
formação de professores para a educação profissional, 
afirma que a falta de concepções teóricas consistentes e 
de políticas públicas amplas e contínuas tem 
caracterizado, historicamente, as iniciativas de formação 
de docentes especificamente para a educação 
profissional, no Brasil. De acordo com esse mesmo 
artigo, a criação de uma Escola em 1917, no antigo 
Distrito Federal, constituiu o início dessas iniciativas, já 
impregnado pelas dificuldades que vieram a seguir. 
Como se denominou essa Escola criada em 1917? 
a) Escola Nacional de Belas Artes. 
b) Escola de São Domingos. 
c) Escola Imperial Pedro II. 
d) Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás. 
e) Escola de Caraça. 
 
23) Art. 208 - O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de: 
I. Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças 
até 5 (cinco) anos de idade. 
II. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 
III. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
zero a seis anos de idade. 

Em consonância com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, está correto o que se 
afirma em: 
a) Somente I. 
b) I e II. 
c) Somente II. 
d) I, II e III. 
e) Somente III. 
 
24) As orientações deste Parecer em relação ao 
planejamento, estruturação e organização dos cursos e 
currículos, se restringem à indicação de critérios a serem 
contemplados, com base em princípios norteadores da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, tais 
como: 
I. Dissociabilidade entre educação e prática social, 
considerando-se a historicidade dos conhecimentos e 
dos sujeitos da aprendizagem. 
II. Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos, na 
perspectiva do desenvolvimento de aptidões para a vida 
social e produtiva. 
III. Pesquisa e trabalho, respectivamente, como 
princípios educativo e pedagógico. 
Com base na Resolução CNE/CEB nº 06/2012, está 
correto o que se afirma em:  
a) II e III. 
b) Somente II. 
c) I e II. 
d) Somente I. 
e) I, II e III. 
 
25) “O debate sobre os direitos humanos e a formação 
para a cidadania vem alcançando mais espaço e 
relevância no Brasil, a partir dos anos _______ e, 
______ por meio de proposições da 
___________________ organizada e de ações 
governamentais no campo das 
__________________________, visando ao 
fortalecimento da democracia”. (Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos). 
Assinale a alternativa que preenche as lacunas de forma 
correta e consecutiva: 
a) 1988; 2006; nação e pedaladas fiscais. 
b) 1950; 1960; união estudantil e conjunturas de 
investimento. 
c) 2001; 2015; sindicalização e reformas trabalhistas. 
d) 1980; 1990; sociedade civil e políticas públicas. 
e) 1990; 2000; população e ações direcionadas. 
 
26) Observe: 
I. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 
II. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais da 
União e dos Estados. 
III. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e 
avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de 
educação superior e todos os estabelecimentos de 
ensino. 
IV. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos 
Territórios. 
V. Baixar normas complementares para o seu sistema de 
ensino. 
Segundo a Lei nº 9.394/96, está incorreto o que se 
afirma em: 
a) Somente I. 
b) II e V. 
c) Somente IV. 
d) III e IV. 
e) I, II e V. 
 



27) Art. 5º - O Ensino Médio em todas as suas formas de 
oferta e organização, baseia-se em: 
I. Integração entre educação e as dimensões do trabalho, 
da ciência, da tecnologia e da cultura como base da 
proposta e do desenvolvimento curricular. 
II. Dissociabilidade entre educação e prática social, 
considerando-se a historicidade dos conhecimentos e 
dos sujeitos do processo educativo, bem como entre 
teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. 
III. Integração de conhecimentos gerais e, quando for o 
caso, técnico-profissionais realizada na perspectiva da 
interdisciplinaridade e da contextualização. 
IV. Formação integral do estudante. 
V. Sustentabilidade ambiental como meta estadual. 
De acordo com Resolução nº 2 de 2012, está incorreto o 
que se afirma em: 
a) I e IV. 
b) II, IV e V. 
c) I e III. 
d) Somente I. 
e) II e V. 
 
28) O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
afirma que a educação em direitos humanos é 
compreendida como um processo sistemático e 
multidimensional que orienta a formação do sujeito de 
direitos, articulando algumas dimensões. Assinale a 
alternativa abaixo que não condiz com essas dimensões: 
a) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que 
expressem a cultura dos direitos humanos em espaços 
delimitados da sociedade. 
b) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que 
gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da 
proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como 
da reparação das violações. 
c) Apreensão de conhecimentos historicamente 
construídos sobre direitos humanos e a sua relação com 
os contextos internacional, nacional e local. 
d) Formação de uma consciência cidadã capaz de se 
fazer presente em níveis cognitivo, social, ético e político. 
e) Desenvolvimento de processos metodológicos 
participativos e de construção coletiva, utilizando 
linguagens e materiais didáticos contextualizados. 
 
29) Considerando o artigo intitulado A formação de 
docentes para a educação profissional e tecnológica, 
indique a alternativa incorreta: 
a) A educação é responsável pelo desenvolvimento 
econômico. 
b) Para que desde o âmbito educativo se contribua para 
a construção de mudanças significativas no modelo 
socioeconômico vigente, é urgente, dentre outros 
aspectos, abandonar o enfoque que atribui os insucessos 
educacionais, exclusivamente, às reformas e 
contrarreformas e seus efeitos como rigidez da 
legislação, instabilidade nas políticas e crise econômica 
nos investimentos na educação, pois aos centros 
educacionais em geral e aos educadores e educadoras, 
em particular, ainda lhes resta o controle de importantes 
condições internas do processo ensino-aprendizagem. 
c) É necessário que se tenha clareza sobre o papel da 
educação, considerando suas possibilidades e 
limitações. 
d) O papel da educação é muito importante, mas não se 
lhe pode atribuir um poder inexistente, pois a atuação 
isolada dessa esfera não tem o poder de resolver os 
grandes problemas socioeconômicos do planeta.  
e) É certamente demagógico afirmar que a miséria latino-
americana seja o resultado da deficiente educação do 
subcontinente, quando há uma série de variáveis 
determinantes de igual ou maior importância. 
 

30) Art. 212 - A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de quinze, e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios vinte por cento, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino. (Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988). 
Assinale a alternativa correta: 
a) O artigo apresentado acima foi transcrito exatamente 
como consta na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 e, portanto, está correto. 
b) O único erro do artigo está na palavra “anualmente”, já 
que deveria ser substituída por “mensalmente”. 
c) O conteúdo do artigo está correto, somente as 
porcentagens de “quinze” e “vinte” por cento, deveriam 
ser substituídas por “dezoito” e “vinte e cinco” por cento, 
respectivamente. 
d) O Art. 212 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 não contém similaridade alguma com o 
texto apresentado acima. 
e) O texto apresentado está correto, porém se trata do 
Art. 214.  
 
31) “A primeira notícia de um esforço governamental em 
direção à profissionalização data de 1809, quando um 
Decreto do Príncipe Regente, futuro D. João VI, criou o 
____________________________, logo após a 
suspensão da proibição de funcionamento de indústrias 
manufatureiras em terras brasileiras. Posteriormente, em 
1816, era proposta a criação de uma “Escola de Belas 
Artes”, com o propósito de articular o ensino das ciências 
e do desenho para os ofícios mecânicos”. (Parecer 
CNE/CEB nº 16/99). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) “Colégio das Fábricas”. 
b) “Instituto Imperial”. 
c) “Diretório de Organização das Indústrias”. 
d) “Departamento de Educação Manufatureiro”. 
e) “Centro de Ensino Profissionalizante”. 
 
32) Com base no livro Projeto político-pedagógico da 
escola: uma construção possível, assinale a alternativa 
incorreta:  
a) O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação 
intencional, com um sentido explícito, com um 
compromisso definido coletivamente. Por isso, todo 
projeto pedagógico da escola é, também, um projeto 
político por estar intimamente articulado ao compromisso 
sociopolítico com os interesses reais e coletivos da 
população majoritária. É político no sentido de 
compromisso com a formação do cidadão para um tipo 
de sociedade. 
b) O projeto político-pedagógico tem sido objeto de 
estudos para professores, pesquisadores e instituições 
educacionais em nível estritamente municipal, em busca 
da melhoria da qualidade do ensino. 
c) A principal possibilidade de construção do projeto 
político-pedagógico passa pela relativa autonomia da 
escola, de sua capacidade de delinear sua própria 
identidade. Isto significa resgatar a escola como espaço 
público, lugar de debate, do diálogo, fundado na reflexão 
coletiva. 
d) No sentido etimológico, o termo projeto vem do latim 
projectu, particípio passado do verbo projicere, que 
significa lançar para diante. Plano, intento, desígnio. 
Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. 
Plano geral de edificação. 
e) O projeto político-pedagógico, ao mesmo tempo em 
que exige dos educadores, funcionários, alunos e pais a 
definição clara do tipo de escola que intentam, requer a 
definição de fins. Assim, todos deverão definir o tipo de 
sociedade e o tipo de cidadão que pretendem formar. 



 
33) Com base na Lei nº 9.394/96, especificamente o Art. 
13, assinale a alternativa incorreta quanto ao que é 
incumbência dos docentes: 
a) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
b) Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino. 
c) Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados 
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional. 
d) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
e) Articular-se com as famílias e a comunidade, criando 
processos de integração da sociedade com a escola. 
 
34) De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 06/2012, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio podem ser desenvolvidos nas formas articulada 
integrada na mesma instituição de ensino, ou articulada 
concomitante em instituições de ensino distintas e com 
projeto pedagógico simplificado/separados, mediante 
convênios ou acordos de intercomplementaridade, 
visando ao planejamento e ao desenvolvimento desse 
projeto pedagógico. 
b) A Educação de Jovens e Adultos deve articular-se, 
preferencialmente, com a Educação Profissional e 
Tecnológica, propiciando, simultaneamente, a 
qualificação profissional e a elevação dos níveis de 
escolaridade dos trabalhadores. 
c) Na oferta de cursos na forma subsequente, caso o 
diagnóstico avaliativo evidencie necessidade, devem ser 
introduzidos conhecimentos e habilidades inerentes à 
Educação Básica, para complementação e atualização 
de estudos, em consonância com o respectivo eixo 
tecnológico, garantindo o perfil profissional de conclusão. 
d) As instituições de ensino devem estimular a 
continuidade dos estudos dos que não estejam cursando 
o Ensino Médio e alertar os estudantes de que a 
certificação do Ensino Médio é condição necessária para 
a obtenção do diploma de técnico. 
e) Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio têm por finalidade proporcionar ao estudante 
conhecimentos, saberes e competências profissionais 
necessários ao exercício profissional e da cidadania, com 
base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio 
históricos e culturais. 
 
35) Art. 2º - A educação profissional observará as 
seguintes premissas: 
I. A dissociabilidade entre teoria e prática. 
II. Organização, por áreas profissionais, em função da 
estrutura sócio ocupacional e tecnológica. 
III. A centralidade do trabalho como princípio educativo. 
IV.  Articulação de esforços das áreas da educação, do 
trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia. 
V. Direcionamento garantido ao trabalho tecnológico. 
Em consonância com o Decreto nº 5.154 de 23 de julho 
de 2004, está correto o que se afirma em: 
a) Somente V. 
b) II, III e IV. 
c) I, III e V. 
d) Somente IV. 
e) I, II, III, IV e V. 
 
36) São diretrizes do Plano Nacional de Educação – PNE 
(Lei n° 13.005 de 2014): 
(   ) Erradicação do preconceito e da homofobia nas 
escolas. 
(     ) Universalização do atendimento escolar. 
(   )  Promoção  humanística,  científica,  cultural  e 
tecnológica do País. 

(  )  Inclusão  efetiva de alunos com doenças 
psicossomáticas. 
(     ) Melhoria da qualidade da educação. 
Indique se as alternativas acima são verdadeiras (V) ou 
falsas (F): 
a) F, V, V, F, V. 
b) V, F, V, V, V. 
c) F, F, F, V, V. 
d) V, V, F, F, F. 
e) V, F, V, V, F. 
 
37) Artigo 9º - A legislação nacional determina 
componentes obrigatórios que devem ser tratados em 
uma ou mais das áreas de conhecimento para compor o 
currículo: 
I - São definidos pela LDB: 
(      ) Ensino da História do Europeu, que leva em conta 
as contribuições das diferentes culturas e etnias para a 
formação do povo europeu. 
(      ) O estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o 
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade 
social e política, especialmente da América do Norte e 
Brasil. 
(   )  O  ensino da Arte, especialmente em suas 
expressões regionais, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos estudantes, com a Música 
como seu conteúdo obrigatório e exclusivo. 
(      ) A Filosofia e a Sociologia em todos os anos do 
curso. 
(     )  A  Educação  Física,  integrada  à  proposta 
pedagógica da instituição de ensino, sendo sua prática 
facultativa ao estudante nos casos previstos em Lei. 
Com base na Resolução nº 2 de 2012, indique, na ordem 
apresentada, se as alternativas acima são verdadeiras 
(V) ou falsas (F): 
a) V, V, F, F, V. 
b) V, F, V, V, F. 
c) F, F, F, V, V. 
d) V, V, F, V, V. 
e) F, V, F, F, F. 
 
38) “Até meados da década de __________, deste 
século, a formação __________ limitava-se ao 
treinamento para a produção em série e padronizada, 
com a incorporação maciça de operários 
________________, adaptados aos postos de trabalho, 
desempenhando tarefas simples, rotineiras e 
previamente especificadas e delimitadas. Apenas uma 
minoria de trabalhadores precisava contar com 
competências em níveis de maior complexibilidade, em 
virtude da rígida separação entre o planejamento e a 
execução. Havia pouca margem de ______________ 
para o trabalhador, uma vez que o monopólio do 
conhecimento técnico e organizacional cabia, quase 
sempre, apenas aos níveis_______________. A baixa 
escolaridade da massa trabalhadora não era considerada 
entrave significativo à expansão econômica”. (Parecer 
CNE/CEB nº 16/99). 
Assinale a alternativa que preenche as lacunas de forma 
correta e consecutiva: 
a) sessenta; educacional; analfabetos; esperança; 
operacionais. 
b) oitenta; qualificada; desprivilegiados; capacitação; 
superiores. 
c) noventa; mecanizada; despretensiosos; evolução; 
oligárquicos. 
d) setenta; profissional; semiqualificados; autonomia; 
gerenciais. 
e) cinquenta; técnica; despreparados; preparação; 
políticos. 
 
39) Com base na Lei n° 13.005 de 2014, marque a opção 
incorreta: 



a) A meta progressiva do investimento público em 
educação será avaliada no quarto ano de vigência do 
PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para atender 
às necessidades financeiras do cumprimento das demais 
metas. 
b) O poder público buscará ampliar o escopo das 
pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir 
informação detalhada sobre o perfil das populações de 5 
(cinco) a 20 (vinte) anos com deficiência. 
c) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 
orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios serão formulados de maneira a 
assegurar a consignação de dotações orçamentárias 
compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste 
PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de 
viabilizar sua plena execução. 
d) O fortalecimento do regime de colaboração entre os 
Estados e respectivos Municípios incluirá a instituição de 
instâncias permanentes de negociação, 
cooperação e pactuação em cada Estado. 
e) O Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica, coordenado pela União, em colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, constituirá 
fonte de informação para a avaliação da qualidade da 
educação básica e para a orientação das políticas 
públicas desse nível de ensino. 
 
40) Leia com atenção: 
Art. 2º - A educação, dever da família e do Estado, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
O texto, da forma exata em que foi apresentado acima, 
pertence à(ao): 
a) Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, 
UNESCO - 2007. 
b) Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe 
sobre a implementação do Plano de metas do PDE. 
c) Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano 
Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. 
d) Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança do Adolescente – ECA. 
e) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOLHA DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

Diretor de Escola Técnica 
- Conforme previsto no Edital de Abertura das Inscrições, responda as 02 (duas) questões com no máximo 10 (dez) linhas 
cada; 
- Antes de passar a resposta neste caderno, utilize a folha de rascunho entregue pelo fiscal; 
Qualquer identificação ou marca feita pelo candidato nesta FOLHA DE RESPOSTA que possa permitir sua identificação, 
acarretará a atribuição de nota zero às questões dissertativas; 
- É vedado, em qualquer parte desta FOLHA DE RESPOSTA, o uso de corretor de texto, de caneta marca-texto ou de 
qualquer outro material similar; 
- Redija o texto definitivo na FOLHA DE RESPOSTA com caneta de tinta azul ou preta; 
- A ilegibilidade da letra acarretará prejuízo à nota do candidato. 

 
Questões 

01) As propostas pedagógicas de Educação devem respeitar os seguintes princípios: éticos, políticos e 
estéticos. 
“Antes de ter o sentido tradicional de expressão ou produto da linguagem artística, a palavra arte diz respeito 
ao fazer humano, à prática social. A estética, sinônimo de sensibilidade, qualifica o fazer humano na medida 
em que afirma que a prática deve ser sensível a determinados valores. Estética da sensibilidade é, portanto, 
um pleonasmo que este Parecer e o Parecer CNE/CEB 15/98, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio, utilizam para dar força à expressão.” (Parecer CNE/CEB nº 16/99. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico). 
Explique o porquê dos três valores. 
  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
02) De acordo com o artigo de Maria Ciavatta e Marise Ramos – A “Era das Diretrizes”, A disputa pelo projeto de 
educação dos mais pobres -, a análise da organização curricular proposta pelo Parecer Cordão (Brasil. CNE/CEB, 
2011) identifica os módulos e os itinerários formativos como estratégias de flexibilização do currículo centrado na 
aprendizagem do aluno. Explique como é essa organização curricular por módulos. 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 


	14) Uma área de 120 metros quadrados corresponde, em centímetros quadrados, a:
	a) 1.200 cm2.
	b) 12.000 cm2.
	c) 120.000 cm2.
	d) 1.200.000 cm2.
	e) 12.000.000 cm2.
	15) Dentre as alternativas, a única incorreta é:

