
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 
REITORIA, CAMPUS CONCÓRDIA, RIO DO SUL, SOMBRIO E VIDEIRA 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2009 

CARGO: PEDAGOGIA 

 
PROVA OBJETIVA - 02 DE AGOSTO DE 2009. 

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO 
1. O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver completo, chame o 

fiscal. 
2. Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão-resposta oficial, anote, primeiramente no caderno de prova, as alternativas que entender      

corretas, para, somente então, proceder o preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento. 
3. Somente serão consideradas para avaliação as questões respondidas no cartão-resposta. 

IMPORTANTE 
A. O CARTÃO-RESPOSTA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a resposta quando você tiver certeza que ela é correta. 
B. O cartão-resposta não pode ser rasurado, sob pena de anulação das respostas. 
C. Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva, de todas as questões, de 01 (um) a 40 (quarenta), no cartão-resposta. 
D. Não é admitido usar qualquer outro material estranho ao caderno de prova, mesmo para rascunho. 
E. Você dispõe de 4 (quatro) horas para concluir a prova. 
F. Ao final da prova você deverá devolver ao fiscal, este caderno de prova e o cartão-resposta devidamente assinado, sob pena de caracterização de sua 

desistência no Concurso. 
G. O IESES, responsável pelo planejamento e execução desse concurso público, deseja-lhe BOA PROVA.

1. A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

A ......do presidente não comprou o ........para o paletó. 

a) assessoria, acesório 
b) ascessoria, acessório 
c) acessoria, acessório 
d) assessoria, acessório 

 
 
2. Leia abaixo o trecho de “Velho, só se for com gelo”  e interprete: 

No Brasil de hoje, embriagado com tantos problemas sociais, o único 
velho que tem o seu valor reconhecido é o escocês de 12 anos. Os 
outros, ah, os outros. Ou jazem mortos, ou aguardam a sua vez.  
(SOUZA, Josias de. In: Folha de São Paulo, 10 jun.1996) 
 

a) O autor faz uma apologia ao consumo de bebidas alcoólicas para 
os brasileiros solucionarem os problemas sociais. 

b) O autor critica a situação do idoso no Brasil e não apresenta 
solução para o problema. 

c) O autor revela que a economia brasileira está indexada ao preço 
das bebidas alcoólicas. 

d) O autor relata o aumento do consumo de bebidas alcoólicas entre 
os idosos. 

 
 
3. Em “Tenho certeza, querida, que nosso namoro dará certo” a função 

desempenhada pela palavra querida é: 

a) Predicado verbal 
b) Sujeito composto 
c) Aposto 
d) Vocativo 

 
 
4. Assinale a alternativa que completa a lacuna com a concordância 

correta. 

.................................muitas facilidades para ele pagar o empréstimo. 

a) Houve 
b) Houveram 
c) Houvi 
d) A 

 
 
5. Indique qual alternativa preenche corretamente a lacuna: 

A atriz revelou que está............cansada de interpretar protagonistas e 
receber ..........muito baixos. 

a) Meia, caches 
b) Meio, caches 
c) Meia, cachês 
d) Meio, cachês 
 

6. Assinale a alternativa correta: 

a) O ensino público garantirá a valorização dos profissionais, 
garantidos planos de carreira para o magistério público, com piso 
salarial profissional e ingresso por indicação, em cargo de 
confiança, e concurso público de provas e títulos. 

b) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos não responderão pelos danos que 
seus agentes causarem.  

c) É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, quando 
houver compatibilidade de horários, de um cargo de professor com 
outro técnico ou científico. 

d) Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público para 
o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 
interrompido para todos os efeitos legais. 

 
 
7. Assinale a alternativa correta: 

a) O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data 
de publicação do ato de designação, inclusive quando o servidor 
estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal. 

b) A posse do servidor público federal dar-se-á pela assinatura do 
respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os 
deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo 
ocupado. 

c) É de trinta dias o prazo para o servidor empossado em cargo 
público entrar em exercício, contados da data da posse.  

d) No ato da posse, o servidor estará dispensado de apresentar 
declaração de bens que constituem seu patrimônio, mas declarará 
quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função 
pública. 

 
 
8. Assinale a alternativa correta: 

a) Cabe somente às instituições privadas a oferta de ensino noturno 
regular, adequado às condições do educando. 

b) É facultado ao servidor público, em função de seu espírito de 
solidariedade, ser conivente com erro ou infração ao Código de 
Ética de sua profissão. 

c) Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou 
interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem 
preservados em processo previamente declarado sigiloso, a 
publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de 
eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento 
ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. 

d) O ensino será ministrado com base no princípio da pluralidade das 
idéias e unicidade das concepções pedagógicas. 
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9. Assinale a alternativa correta: 

a) Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de indicação dos pressupostos de fato e de direito que 
determinarem a decisão.   

b) Não será aplicada ao servidor público da união a pena de cassação 
de aposentadoria ou disponibilidade. 

c) Ao administrado, perante a Administração pública, é vedado direito 
de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão 
do processo administrativo. 

d) Ao administrado, perante a Administração pública, é vedado o 
direito de expor os fatos conforme a verdade. 

 
10. Assinale a alternativa correta: 

a) Os Institutos Federais são instituições de educação superior, 
básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados 
na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 
modalidades de ensino.  

b) Os Institutos Federais de Educação têm por finalidade única ofertar 
educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na 
atuação profissional nos diversos setores da economia. 

c) Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e 
pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne aos objetivos, 
características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares 
nacionais definidas pelos Conselhos Estaduais de Educação. 

d) Visando assegurar a flexibilidade e a qualidade da formação 
oferecida aos estudantes, as diretrizes curriculares não devem 
evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de 
graduação. 

 
11. Sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, é correto afirmar: 

I. Tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da 
escolaridade básica. 

II. Só podem participar do exame alunos que estejam concluindo o 
ensino médio. 

III. O Enem é utilizado como critério de seleção para os estudantes 
que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade 
para Todos. 

IV. Universidades já usam o resultado do exame como critério de 
seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando 
ou substituindo o vestibular. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas a assertiva IV está INCORRETA. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
12. Sobre o Credenciamento e Recredenciamento de instituições de 

educação superior, é correto afirmar: 

I. Para iniciar suas atividades, as instituições de educação superior 
devem solicitar o credenciamento junto ao MEC. De acordo com 
sua organização acadêmica, as IES são credenciadas como: 
faculdades, centros universitários e universidades. 

II. Inicialmente a IES é credenciada como faculdade. O 
credenciamento como universidade ou centro universitário, com as 
respectivas prerrogativas de autonomia, depende do 
credenciamento específico de instituição já credenciada, em 
funcionamento regular e com padrão satisfatório de qualidade. 

III. O primeiro credenciamento da instituição tem prazo máximo de 
cinco anos, para faculdades, centros universitários e universidades. 

IV. O recredenciamento deve ser solicitado pela IES ao final de cada 
ciclo avaliativo do Sinaes, junto à Secretaria competente. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas a assertiva II está correta. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
13. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade): 

a) A primeira aplicação ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima 
com que cada área do conhecimento é avaliada é trienal. 

b) O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição 
indispensável para a emissão do histórico escolar.  

c) O exame é obrigatório para os alunos concluintes e facultativo para 
os alunos ingressantes. 

d) O Enade avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, 
em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão 
matriculados. 

14. Sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 
(Fies), é correto afirmar: 

I. O Fies é um programa destinado a financiar a graduação na 
educação superior de estudantes que não têm condições de arcar 
integralmente com os custos de sua formação. 

II. Para candidatar-se ao Fies, os alunos devem estar regularmente 
matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no 
programa e com avaliação positiva nos processos avaliativos do 
MEC. 

III. O Fies é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. 
IV. Todas as operações do processo seletivo, da adesão das 

instituições de ensino e inscrição dos estudantes à divulgação dos 
resultados e entrevistas, são realizadas pela Internet. 

A seqüência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva IV está INCORRETA. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
15. O Programa Universidade para Todos foi criado em 2004, pela Lei nº 

11.096/2005, sobre esse programa é correto afirmar: 

I. Tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e 
parciais a estudantes, exclusivamente, de cursos de graduação. 

II. As instituições que aderem ao programa recebem isenção de 
tributos. 

III. O Programa destina-se a vagas em instituições privadas de 
educação superior que venham a aderir ao mesmo. 

IV. È conhecido por Prouni. 

A seqüência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva IV está INCORRETA. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
16. É correto afirmar sobre Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (Encceja), EXCETO: 

a) Tem como objetivo avaliar as habilidades e competências básicas 
de jovens e adultos que não tiveram oportunidade de acesso à 
escolaridade regular na idade apropriada. 

b) O exame é aplicado semestralmente e a adesão das redes de 
ensino é opcional. 

c) O participante se submete a uma prova e, alcançando o mínimo de 
pontos exigido, obtém a certificação de conclusão daquela etapa 
educacional. 

d) As certificações são feitas diretamente nas secretarias municipais e 
estaduais de educação que aderem ao exame.  

 
17. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, licenciatura, são corretas as assertivas: 

I. As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil 
e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 
Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 
Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. 

II. O curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, 
investigação e reflexão crítica, propiciará o planejamento, execução 
e avaliação de atividades educativas,  bem como, a aplicação ao 
campo da educação, de contribuições, entre outras, de 
conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o 
ambiental-ecológico, o psicológico, o lingüístico, o sociológico, o 
político, o econômico, o cultural. 

III. O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 
informações e habilidades composto por pluralidade de 
conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 
proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 
princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 
democratização, pertinência e relevância social, ética e 
sensibilidade afetiva e estética. 

IV. Para a formação do licenciado em Pedagogia é central, dentre 
outras características, o conhecimento da escola como 
organização complexa que tem a função de promover a educação 
para e na cidadania. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
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18. São modalidades de atos autorizativos: 

I. Credenciamento de instituições de educação superior. 
II. Reconhecimento de cursos de graduação. 
III. Autorização de instituições de educação superior. 
IV. Recredenciamento de cursos de graduação. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está INCORRETA. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
19. Sobre a Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), são corretas as afirmações: 

I. A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica são avaliações para diagnóstico, em larga escala, 
desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar 
a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro 
a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. 

II. Professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também 
respondem a questionários que coletam dados demográficos, perfil 
profissional e de condições de trabalho. 

III. Nos testes aplicados na terceira série do ensino médio, os 
estudantes respondem a questões de Língua Portuguesa, com foco 
em leitura, e matemática, com foco na resolução de problemas. 

IV. A partir das informações do Saeb e da Prova Brasil, o MEC e as 
secretarias estaduais e municipais de Educação podem definir 
ações voltadas ao aprimoramento da qualidade da educação no 
país e a redução das desigualdades existentes, promovendo, por 
exemplo, a correção de distorções e debilidades identificadas e 
direcionando seus recursos técnicos e financeiros para áreas 
identificadas como prioritárias. 

A seqüência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva IV está INCORRETA. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
20. Sobre Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, é 

correto afirmar: 

I. A listagem de cursos constante no Catálogo esgota todas as 
possibilidades de oferta destas graduações tecnológicas no país. 

II. O Catálogo apresenta denominações, sumário de perfil do egresso, 
carga horária mínima e infra-estrutura recomendada de graduações 
tecnológicas organizadas em 10 (dez) eixos tecnológicos. 

III. O Catálogo organiza e orienta a oferta de Cursos Superiores de 
Tecnologia, inspirado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional de Nível Tecnológico e em sintonia com a 
dinâmica do setor produtivo e os requerimentos da sociedade atual. 

IV. Lançado em junho de 2006, à época com 96 denominações, o 
Catálogo inaugurou rotinas dinâmicas de análise, inclusões e 
revisões, podendo-se afirmar que o mesmo se constitui num 
espaço de discussões já reconhecido pela sociedade. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas a assertiva II está INCORRETA. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 
21. O Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia pertence ao eixo 

tecnológico de: 

a) Recursos Naturais. 
b) Gestão e Negócios. 
c) Ambiente, Saúde e Segurança. 
d) Produção Industrial.  

 
22. O sistema federal de ensino compreende: 

I. As instituições de ensino mantidas pela União. 
II. As instituições de educação superior criadas e mantidas pela 

iniciativa privada. 
III. Os órgãos federais de educação. 
IV. As fundações municipais de ensino superior. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas a assertiva II está INCORRETA. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 

23. Sobre a oferta de educação básica para a população rural, são corretas 
as afirmações: 

I. Os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à 
sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região. 

II. Adaptação dos conteúdos curriculares e metodologias apropriadas 
às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. 

III. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. 

IV. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

A seqüência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está INCORRETA. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 
24. Sobre a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, são corretas as 

afirmações: 

I. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 
habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios 
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com 
instituições especializadas em educação profissional. 

II. Poderá ser desenvolvida de maneira articulada com o ensino 
médio. 

III. Somente poderá ser desenvolvida de forma subseqüente ao ensino 
médio. 

IV. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar os 
objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está INCORRETA. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
25. As atividades docentes também compreendem: 

I. A participação na organização e gestão de sistemas e instituições 
de ensino. 

II. O Planejamento, a execução, a coordenação, o acompanhamento 
e a avaliação de tarefas próprias do setor da Educação. 

III. O planejamento, a execução, a coordenação, o acompanhamento 
e a avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares. 

IV. A produção e a difusão do conhecimento científico-tecnológico do 
campo educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
26. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 

I. De formação inicial e continuada ou qualificação profissional. 
II. De educação profissional técnica de nível médio. 
III. De educação profissional tecnológica de graduação e pós-

graduação. 
IV. De bacharelado e licenciaturas voltados a prática profissional. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está INCORRETA. 

 
27. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 

I. Cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham 
concluído o ensino médio ou equivalente. 

II. De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em 
processo seletivo. 

III. De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e 
doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, 
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que 
atendam às exigências das instituições de ensino. 

IV. De extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
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28. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 
domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 

I. Produção intelectual institucionalizada mediante o estudo 
sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto 
de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. 

II. Um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica 
de mestrado ou doutorado. 

III. Um quinto do corpo docente em regime de tempo integral. 
IV. Dois terços do corpo docente, pelo menos, com titulação mínima 

acadêmica de mestrado. 

A seqüência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
 
29. O plano de desenvolvimento institucional deverá conter, pelo menos, 

os seguintes elementos: 

I. Missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, 
bem como seu histórico de implantação e desenvolvimento, se for 
o caso. 

II. Projeto pedagógico da instituição. 
III. Organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação 

de número de turmas previstas por curso, número de alunos por 
turma, locais e turnos de funcionamento e eventuais inovações 
consideradas significativas, especialmente quanto a flexibilidade 
dos componentes curriculares, oportunidades diferenciadas de 
integralização do curso, atividades práticas e estágios, 
desenvolvimento de materiais pedagógicos e incorporação de 
avanços  tecnológicos. 

IV. Organização administrativa da instituição, identificando as formas 
de participação dos professores e alunos nos órgãos colegiados 
responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos e os 
procedimentos de auto-avaliação institucional e de atendimento 
aos alunos. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

 
 
30. A avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de 

graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes será 
realizada no âmbito do SINAES, nos termos da legislação aplicável, os 
processos de avaliação institucional compreendidos pelo SINAES, a 
fim de cumprir seus objetivos e atender a suas finalidades 
constitucionais e legais, são: 

I. Avaliação interna das instituições de educação superior. 
II. Avaliação externa das instituições de educação superior. 
III. Avaliação dos cursos de graduação. 
IV. Avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes do ensino 

médio. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
31. A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e 

modalidades educacionais: 

I. Educação profissional, abrangendo os cursos e programas, 
técnicos, de nível médio e tecnológicos, de nível superior. 

II. Educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas 
de cursos seqüenciais, de graduação, de especialização, de 
mestrado e de doutorado. 

III. Educação de jovens e adultos. 
IV. Educação especial, respeitadas as especificidades legais 

pertinentes. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 

32. Sobre o exercício da atividade docente na educação superior é correto 
afirmar: 

I. O exercício de atividade docente na educação superior não se 
sujeita à inscrição do professor em órgão de regulamentação 
profissional. 

II. A formação do docente para atuar na educação superior incluirá, 
obrigatoriamente, prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 

III. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 
nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 
mestrado e doutorado. 

IV. O regime de trabalho docente em tempo integral compreende a 
prestação de quarenta horas semanais de trabalho na mesma 
instituição, nele reservado o tempo de pelo menos vinte horas 
semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, 
planejamento e avaliação. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
 
33. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 

I. Receita de transferências constitucionais e outras transferências. 
II. Receita do salário-educação e de outras contribuições sociais. 
III. Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 
IV. Receita de incentivos fiscais. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
 
34. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino 

as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos 
das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as 
que se destinam a: 

I. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 
profissionais da educação. 

II. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial, desportivo ou cultural. 

III. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações 
e equipamentos necessários ao ensino. 

IV. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, mesmo em 
desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
35. Sobre a formação dos profissionais da educação nos diferentes níveis 

e modalidades de ensino é correto afirmar: 

I. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
em universidades e institutos superiores de educação. 

II. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para 
a educação básica, será feita em cursos de graduação em 
pedagogia ou em nível de pós-graduação. 

III. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 
características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá 
como fundamentos a associação entre teorias e práticas, inclusive 
mediante a capacitação em serviço, bem como, o aproveitamento 
da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e 
outras atividades. 

IV. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de 
doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título 
acadêmico para o exercício de magistério superior. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
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36. Sobre o e-MEC é correto afirmar: 

I. Está em funcionamento desde o ano de 2004. 
II. Foi criado para fazer a tramitação eletrônica dos processos de 

regulamentação. 
III. Pela internet, as instituições de educação superior fazem o 

credenciamento e o recredenciamento, buscam autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. 

IV. O sistema permite a abertura e o acompanhamento dos processos 
pelas instituições de forma simplificada e transparente. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
37. Sobre o Conselho Nacional de Educação é correto afirmar: 

I. O Conselho Nacional de Educação é um órgão colegiado 
integrante da estrutura de administração direta do MEC. 

II. O CNE tem por missão a busca democrática de alternativas e 
mecanismos institucionais que possibilitem, no âmbito de sua 
esfera de competência, assegurar a participação da sociedade no 
desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação 
nacional de qualidade. 

III. As atribuições do Conselho são normativas, deliberativas e de 
assessoramento ao Ministro de Estado da Educação, no 
desempenho das funções e atribuições do poder público federal 
em matéria de educação. 

IV. Compete ao Conselho e às Câmaras exercerem as atribuições 
conferidas pela Lei 9.131/95, emitindo pareceres e decidindo 
privativa e autonomamente sobre os assuntos que lhe são 
pertinentes, não cabendo, no caso de decisões das Câmaras, 
recursos. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
38. É correto afirmar sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb): 

I. Foi criado em 2007 para medir a qualidade de cada escola e de 
cada rede de ensino. 

II. Para que pais e responsáveis acompanhem o desempenho da 
escola de seus filhos, basta verificar o ideb da instituição, que é 
apresentado numa escala de um a cinco. 

III. O indicador é calculado com base no desempenho do estudante 
em avaliações do Inep e em taxas de aprovação. 

IV. Para que o ideb de uma escola ou rede cresça é preciso que o 
aluno aprenda, não repita de ano e freqüente a sala de aula. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
 
39. O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares tem 

como objetivos: 

I. Ampliar a participação das comunidades escolar e local na gestão 
administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas. 

II. Instituir, em regime de colaboração com os sistemas de ensino, 
políticas de implantação e fortalecimento de conselhos escolares. 

III. Apoiar os conselhos escolares na construção coletiva de um 
projeto educacional no âmbito da escola, em consonância com o 
processo de democratização da sociedade. 

IV. Promover a cultura do monitoramento e avaliação no âmbito das 
escolas, para a garantia da qualidade da educação. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 

40. À Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) compete: 

I. Planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de 
formulação e implementação da política da educação profissional e 
tecnológica. 

II. Promover ações de fomento ao fortalecimento, à expansão e à 
melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica. 

III. Planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de 
formulação e implementação da política para os cursos de 
bacharelado e licenciaturas. 

IV. Zelar pelo cumprimento da legislação educacional no âmbito da 
educação profissional e tecnológica. 

A seqüência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
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