
Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais 

 1

 
Os dez ERROS de português das empresas 

Foi uma área em que, por tempo demais, os desavisados acharam dispensável o domínio do 
padrão culto do idioma. Mas no mundo corporativo, em que a lógica dos lucros e prejuízos norteia as 
preocupações cotidianas e torna a precisão comunicativa um valor precioso, executivos e 
funcionários já não desprezam o aprendizado da língua portuguesa. 

A consciência no uso do idioma nas situações de comunicação do cotidiano empresarial pode 
ser a diferença entre um desempenho eficaz e o fiasco nas relações internas das corporações, na 
interface de suas operações com fornecedores, em reuniões de trabalho e negócio. Daí a onda de 
profissionais a procurar cursos de aperfeiçoamento, preocupados com a própria formação e ciosos 
da credibilidade da empresa que representam. Aqueles que leem menos acabam recorrendo a 
intensivos para absorver de forma rápida um conhecimento que, em geral, se construiria ao longo de 
uma vida. 

Lígia Veloso Crispino, sócia diretora da Companhia de Idiomas, já perdeu a conta das 
empresas a que atendeu com praticamente todos os funcionários apresentando deficiências 
idiomáticas sérias, em cargos como o de gerência, dos quais se espera uma formação mais 
consistente. 
 A diretora associa o uso do idioma a um cartão de visita. 
 – Se você está num cargo de destaque, obviamente estará mais exposto. Sendo assim, 
imagine um diretor de marketing, um relações públicas, com a responsabilidade de representar 
minha empresa: que imagem ele vai passar se comete muitos erros de português? 
 Para outra consultora, o equívoco mais grave é o cometido em materiais de comunicação 
externa. Quando um cliente ou um possível cliente acessa um site ou recebe um e-mail marketing 
com tropeços de português, isso afeta diretamente a imagem da empresa ante outras instituições.  
 Gerson Correia, sócio da Talent Solution, uma empresa de seleção de executivos, já 
presenciou muitos maus tratos à língua, que comprometeram negócios. 
O executivo ataca o uso de gírias na comunicação corporativa. 
 – Em segmentos como o da publicidade, as gírias são toleráveis, mas em grandes 
corporações é de bom tom evitar expressões mais informais. 
 Há situações, de informalidade a tal ponto instituída na comunicação, que o uso normativo da 
língua se torna vítima de preconceito. 
 Para Lígia, um trabalho mais prolongado, que leve a leituras e atividades variadas, para os 
funcionários não ficarem “bitolados” de palavras, na cultura empresarial. 
 Tanto a falta de objetividade quanto o exagero, também conhecido como verborragia, podem 
ser um sinal de dificuldade para expor as idéias ou intenções,o que pode, do ponto de vista dos 
negócios, resultar em ineficiência, queda de produção e consequentemente prejuízos. Assim, os 
maiores prejudicados são a própria empresa e, infelizmente, o idioma. 
 

 (Edgard Murano. Revista Língua Portuguesa, ano 3, nº 39) 

 

01) Todas as informações abaixo são pertinentes ao texto, EXCETO: 

a) É recente a preocupação com a boa imagem da empresa via documentos escritos. 
b) Tanto a expressão oral, quanto a escrita distinguem positiva ou negativamente a empresa no 

meio corporativo. 
c) A leitura é a habilidade que atualmente se impõe no setor de negócios como pressuposto de 

desempenho eficaz nas relações entre empresas. 
d) Executivos e funcionários têm recorrido a cursos especiais, na tentativa de superar 

deficiências lingüísticas. 
e) Assim como em concursos, a língua portuguesa sempre foi preocupação dos empresários e 

funcionários de empresas, porque, mais importante é estar empregado. 
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02) Todas as idéias que seguem são inferidas do texto, EXCETO: 

a) Uma comunicação mal escrita afeta a imagem da empresa. 
b) A falta de leitura é responsável pela grande maioria dos erros de português e pela falta de 

expressividade. 
c) A aceitação generalizada da informalidade está contribuindo para que o uso normativo da 

língua se torne vítima de preconceitos. 
d) A incidência de erros de português por funcionários de empresas constitui-se o motivo 

primeiro de demissões. 
e) O emprego da gíria não é bem aceito na comunicação empresarial. 

 

03) A alternativa CORRETA sobre fatores pragmáticos sociocomunicativos em relação ao texto, é: 

a) A intencionalidade do texto é sugerir aos grandes empresários a criação de um instituto 
próprio de aperfeiçoamento da escrita de seus funcionários. 

b) A situacionalidade está bem caracterizada nas passagens que expressam a atual 
preocupação de empresários e funcionários graduados de buscar institutos especializados 
para melhorar a comunicação (oral e escrita) 

c)  O texto Os dez ERROS de português das empresas é um intertexto, porque todas as 
informações nele contidas revelam a preocupação com a coesão e com a concisão das 
idéias. 

d) A informatividade de um texto depende, exclusivamente, da quantidade de informações 
levadas ao leitor, sejam elas pertinentes ou não ao tema. 

e) Situacionalidade refere-se a contexto, e contexto, por sua vez, volta-se para a correção e 
expressividade do texto. 

 

04) “A língua, como código ou sistema, permite uma multiplicidade de usos, que podem ser 
adotados pelos falantes em consonância com as exigências situacionais de comunicação ou 
situação sociocultural.” Assim, O texto Os dez ERROS de português nas empresas: 

I. Exibe vocabulário específico; as normas gramaticais são parcialmente obedecidas e, por 
estar publicado em revista especializada, utiliza-se do nível técnico da linguagem. 

II. Está publicado em revista de circulação nacional ao alcance de leitores em patamares 
diferentes de cultura e de escolaridade, razão pela qual o autor optou por uma linguagem no 
nível popular. 

III. Está totalmente escrita no nível culto da linguagem nas passagens em que o autor expõe 
seu ponto de vista sobre o mau uso da língua portuguesa nas empresas e no nível popular 
nos depoimentos expressos por meio de vocábulos eruditos e emprego escorreito das 
normas gramaticais. 

IV. Apresenta, preponderantemente, um nível menos formal de linguagem – o familiar – com 
vocabulário da língua cotidiana, própria da mídia e relativo respeito às normas gramaticais. 

 

Das afirmações acima, relacionadas aos níveis de linguagem: 

a) Apenas I está correta 
b) II e III estão corretas 
c) III e IV estão corretas 
d) I e IV estão corretas 
e) Apenas IV está correta  
 



Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais 

 3

05)São falsas (F) ou verdadeiras (V) as afirmativas:  
(     ) “... Mas no mundo corporativo, em que a lógica dos lucros e prejuízos norteia as 

preocupações cotidianas e torna a precisão comunicativa um valor precioso, ...” (§ 1º) Os 
termos sublinhados são, respectivamente, conector, anafórico e conector. 

(     ) O termo grifado em “Há situações de informalidade a tal ponto instituída na comunicação, 
que o uso normativo da língua se torna vítima de preconceitos” é, em linguagem figurada 
um pleonasmo. 

(     ) Uma das tipologias visíveis no texto é a argumentativa, considerando-se os recursos que 
o autor utilizou para defender seu ponto de vista em relação ao mau uso da língua nas 
empresas. 

(     ) No 2º. parágrafo, o verbo ler, na forma leem, está correto porque a reforma ortográfica da 
língua portuguesa  considerou excessivo o acento em lêem, assim como em crêem. 

(     ) No 3º. Parágrafo, o vocábulo sócio-diretora está grafado incorretamente, por se tratar de 
uma palavra composta por aglutinação 

A chave CORRETA é: 

a)  V, F, V, V, F 
b) F, V, F, F, F 
c) V, F, F, F, V 
d) V, V, V, F, F  
e) F, F, F, V, V 

 
06) Todas as afirmações estão incorretas, EXCETO: 

a) O vocábulo que substitui perfeitamente o sentido do termo grifado em, “... o equívoco mais 
grave é o cometido em materiais de comunicação externa” (§ 6º) é ambíguo. 

b) A troca de ataca por acata na frase “O executivo ataca o uso de gírias na comunicação 
corporativa” (§ 8º) é possível por se tratar de vocábulos parônimos. 

c) “ O exagero de palavras ...” (último parágrafo) pode ser substituído por a prolixidade. 
d) Desapercebido e despercebido são vocábulos sinônimos; logo, podem ser empregados 

indistintamente em frases.  
e) O fragmento “Tudo indica que, excetuando-se os lapsos, cada vez mais freqüentes ante a 

rapidez que a vida profissional exige...” pode ser assim reescrito: “Tudo indica que, 
executando-se os erros cada vez mais frequentemente exigidos pela moderna tecnologia para 
a vida profissional...”. 

 
07) Cada frase apresenta um vício de linguagem. Relacione as colunas: 

I. Ambiguidade (     ) As criaturas racionais, tais como os homens, são responsáveis 
pelo avanço tecnológico. 

II. Barbarismo (     ) Prega a religião: uma mão não sabe o que a outra faz. 
III. Cacoforia (     ) A senhorita sonha em ser sucesso. 
IV. Pleonasmo (     ) Campanha beneficiente. Doe material de higiene pessoal. 
V. Colisão (     ) Eles viram os bandidos quando estavam presos. 

 
A classificação CORRETA está na alternativa: 
 
a) IV, III, V, II, I 
b) I, III, V, II, IV 
c) II, IV, III, V, I 
d) III, V, I, II, IV 
e) V, I, III, II, IV 
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08) Todas as frases estão corretas quanto à concordância, regência e colocação pronominal, 
EXCETO: 
a) Avisei-o de que não haveria expediente durante toda a Semana Santa. 
b) Mais de um candidato foi aprovado no concurso. 
c) Não se tem mais falado acerca da visita do CNJ ao Piauí. 
d) Para mim fazer este concurso, fiz um curso num instituto especializado. 
e) Fui eu quem o denunciou ao coordenador do projeto. 

 
09) Há correspondência entre as informações que seguem e os documentos selecionados à direita. 

I. Documento que tem o endereçamento sempre na primeira folha, 
independente de quantas o componham. 

(     ) Ata 

II. “Documento que se destina à tramitação de informações ou de 
solicitações entre setores, departamentos, seções, ou mesmo entre 
pessoas, com o propósito de cientificá-los sobre o seu teor. É 
emitido por funcionário de órgão público ou de empresa privada.” 

(     ) Edital 

III. É um instrumento escrito pelo qual um assunto, um fato ou uma 
norma é conhecido publicamente, correspondendo a uma ordem ou 
a um dispositivo oficial afixado em locais públicos ou divulgado pela 
imprensa oficial ou local, a fim de dar conhecimento de seu teor à 
população ou à sociedade. Pode ser expedido por órgão público ou 
empresa privada. 

(     ) Memorando

IV. É o registro das ocorrências de uma sessão ou cerimônia em que 
pessoas participam com uma finalidade coletiva. 

(     ) Circular 

V. “Tem por objetivo transmitir determinações de ordem organizacional 
ou jurídica, anunciar eventos, promover serviços ou produtos. É 
reproduzida em cópias ou vias de igual teor, endereçadas 
simultaneamente a diversas pessoas, departamentos, seções, 
empresas ou instituições.” 

(     ) Ofício 

 
A chave de correspondência é: 
a) I, V, III, II, IV 
b) IV, III, II, V, I 
c) III, IV, I, V, II 
d) I, V, II, IV, III 
e) II, III, I, IV, V 

 
10) Todas as informações que seguem sobre redação técnica estão corretas, EXCETO: 

a) O requerimento é documento utilizado para pedir a uma autoridade pública algo a que se tem 
direito, sem que seja necessário ter ou pressupor amparo legal. 

b) O texto de um relatório deve ser preciso e objetivo, seguindo com desenvolvimento lógico. 
c) Atualmente a fórmula de despedida ou fechamento está resumida a “Atenciosamente” ou 

“Respeitosamente”, dependendo da hierarquia da pessoa a quem é enviado. 
d) A repetição de formas e expressões de tratamento deve ser evitada, uma vez que podem ser 

substituídas por pronomes oblíquos ou por pronomes possessivos de 3ª pessoa. 
e) A boa redação técnica deve primar pela clareza, concisão, objetividade e precisão. 

 
11) São exemplos de memória principal e secundária, respectivamente: 

a) ROM e RAM  
b) RAM e Disco rígido 
c) Fita magnética e RAM 
d) DRAM e PROM 
e) Pendrive e DVD 
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12) Para se instalar um novo dispositivo é necessário um software que estabeleça a comunicação  

entre o dispositivo conectado e o computador. Estamos falando de um: 
a) Driver b) Drive c) Word d) Scontrol e) Wordpad 

 
13) No ambiente Microsoft Windows XP, podemos criar uma imagem da janela ativa pressionando: 

a) CTRL+ ALT + DEL 
b) ALT+PRINT SCREEN 
c) SHIFT + SCROLL LOCK 
d) ESC+F1 
e) CTRL + J + A 

 
14) No Windows XP, que recurso do Painel de controle é utilizado para alterar configurações de 

hardware, desempenho e atualizações automáticas? 
a) Sistema 
b) Opções regionais e de idiomas 
c) Opções de acessibilidade 
d) Ferramentas administrativas 
e) Sons 

15) Considere o Microsoft Excel 2003 e a planilha abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A fórmula da célula C1 retornará o valor: 
a) 8 b) 5 c) 243 d) 125 e) 0 

16) No Microsoft Word 2003, o recurso Caixa de texto, que corresponde ao ícone , é uma 
opção do menu: 

a) Arquivo b) Inserir c) Ferramentas d) Tabela  e) Editar 

 

17) No sistema operacional Linux, que comando apresenta o diretório corrente? 

a) xargs b) chmod c) adduser d) kill e) pwd 
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18) No OpenOffice.org (ou BrOffice.org) Writer, a Contagem de palavras é um recurso presente no 

menu: 
a) Ajuda 
b) Editar 
c) Arquivo 
d) Ferramentas 
e) Tabela  

 
 
19) Uma pequena janela que aparece no topo do site da web que se está acessando e, em geral, 

serve para mostrar informação extra ou como meio de propaganda é: 
a) Pop-up 
b) Widget 
c) Spam 
d) Backup 
e) Trojan  

 
20) Sobre a edição e envio de uma mensagem de correio eletrônico, ao preenchermos a opção 

“Cco:” com o endereço eletrônico de Pedro, queremos indicar que Pedro: 
a) Receberá apenas o cabeçalho da mensagem 
b) Receberá uma cópia oculta da mensagem 
c) É o remetente da mensagem 
d) É o administrador do sistema 
e) Emitirá um recibo de leitura 

 
 
21) As grandes transformações que ocorrem na trajetória histórica da educação, do ponto de vista 

marxista, resultam do desdobramento das transições estruturais da sociedade. 
Neste sentido, podemos afirmar que as transformações ocorridas na educação brasileira tiveram 
como condicionantes: 
a) Os avanços políticos e culturais ocorridos nos anos 60 a 70. 
b) Os processos de urbanização, industrialização e invasão tecnológica. 
c) As ações eficientes da Igreja Católica na  formação integral dos jovens. 
d)  As intensas atividades dos teóricos dedicados à temática educacional. 
e) As ações inovadoras propiciadas por imposições ideológicas. 

 
 
22) As escolas são sensíveis a transições sociais pois, como se sabe, as instituições de ensino não 

são apenas ressoadoras dos fatos da sociedade,são parte integrante dessa sociedade (MORAIS, 
1985 ). 
Da afirmação pode-se inferir que: 
a) A classe média ligada aos serviços urbanos, somando-se à organização operária, conseguiu 

desestimular  o  ingresso  da sociedade no sistema educacional. 
b) Apesar de toda a sua força no meio social, o industrialismo não conseguiu influenciar o 

ambiente de ensino e seus ideais pedagógicos. 
c) A invasão tecnológica influenciou grandemente a indústria e o comércio, mas não conseguiu 

influenciar os ideais pedagógicos da época. 
d) A mentalidade utilitária, decorrente do industrialismo, penetrou o ambiente de ensino, 

modificando os valores vigentes e os ideais pedagógicos. 
e) A invasão tecnológica produziu mentalidades utilitárias, entretanto não teve o esperado 

respaldo popular, portanto, não interferiu no sistema educacional. 
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23) Nos últimos anos, diversos estudos têm sido dedicados à história da Didática no Brasil e suas 
relações com as tendências pedagógicas [...]. Os autores, em geral, concordam em classificar as 
tendências pedagógicas em dois grandes grupos: as de cunho liberal e as de cunho 
progressista     (LIBÂNEO, 1994, p.64). 
Cada um desses grupos abriga tendências que adotam posições semelhantes em relação aos 
condicionantes sociopolíticos das instituições de ensino. 
Com base no exposto pode-se afirmar que: 
a)  As tendências liberais defendem a ideologia de que a escola deve ser democrática para 

que os estudantes se tornem críticos e criativos. 
b) As tendências liberais estabelecem uma forma de organização social antagônica à 

sociedade de classe. 
c)  As tendências progressistas são próprias da sociedade capitalista, pois são indiscutíveis 

manifestações das sociedades de classe. 
d) As tendências progressistas partem de uma análise crítica das realidades sociais e 

sustentam as finalidades sociopolíticas da educação. 
e) Tanto as tendências de cunho liberal como as tendências de cunho progressista 

defendem a análise  da realidade social como forma de garantir a preparação dos estudantes 
para o mercado de trabalho. 

 
24) A história da pedagogia brasileira teve início com os jesuítas cujo ensino catequético assegurou 

a manutenção da estrutura social formada por escravos, latifundiários, senhores de engenho e 
clero. Com o regime republicano surgiu o sistema estatal de ensino que, como o europeu, 
adotava o modelo Liberal Tradicional de escola. 
É CORRETO afirmar que: 
a) O Modelo Liberal Tradicional representou um avanço na educação brasileira uma vez que 

prega a liberdade no agir e no pensar. 
b) O Modelo Liberal Tradicional não trouxe avanços, uma vez que manteve a organização 

social assegurada  no ensino catequético. 
c) O Modelo Liberal Tradicional se caracteriza como defensor da escola, da liberdade de 

expressão e da igualdade de oportunidades. 
d) O Modelo Liberal Tradicional reproduz os pressupostos do ensino catequético, mas defende 

os valores democráticos. 
e) O Modelo Liberal Tradicional foi um retrocesso na educação, pois a educação catequética 

defendia uma maior integração social. 
 
25) A educação superior brasileira, conforme determina a Lei nº. 9.394/96, no seu Art.44, abrange:  

a) Os cursos profissionalizantes ofertados em qualquer nível  de ensino. 
b) Os cursos de graduação ministrados por instituições públicas e privadas. 
c) Os cursos de graduação, de pós-graduação, de extensão e seqüenciais. 
d) Os cursos de graduação e pós-graduação em diferentes campos do saber. 
e) Os cursos de graduação e pós-graduação ofertados por instituições públicas. 

 
26) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº. 9.394/96), na 

educação superior, o ano letivo regular independente do ano civil tem:  
a) No máximo duzentos (200) dias de atividade acadêmica, incluindo o tempo destinado aos 

exames finais. 
b) Um total de duzentos (200) dias letivos, incluindo o tempo destinado aos exames finais e 

atividades afins. 
c) No mínimo duzentos (200) dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado 

aos exames finais. 
d) No mínimo, cento e oitenta (180) dias letivos, incluindo o tempo destinado a atividades 

extracurriculares. 
e) Um total de cento e oitenta (180) dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o período 

destinado às atividades práticas. 
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27) As universidades são instituições pluridisciplinares que, em busca de oferecer aos indivíduos 
uma formação científica ampla, integral e com base na realidade, desenvolvem uma gama de 
ações que atendem as funções de:  
a) Ensino, Aprendizagem e Estágios 
b) Teoria , Prática e Contextualização 
c) Graduação, Pós-graduação e Aperfeiçoamento 
d) Ensino, Pesquisa e  Extensão 
e) Conteúdo, Metodologia e Avaliação 

 
28) Os condicionantes sociopolíticos da prática escolar configuram diferentes concepções de 

homem e de sociedade, o que resulta em diferentes pressupostos educacionais geradores de 
exigências sobre: 
a) O início e a terminalidade do processo educacional pelos diferentes grupos de discentes. 
b) A seleção adequada de docentes para um melhor desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. 
c) O adequado desempenho do papel da escola no contexto socioeducacional. 
d) A adequação do processo ensino-aprendizagem às exigências do mercado de trabalho.  
e) A aceleração do processo para o engajamento de profissionais no mercado de trabalho. 

 
29) É objetivo da Pedagogia Moderna estimular, no aluno, o pensamento crítico-criativo . 

 A escola contemporânea pode alcançar esse objetivo: 
a) Transmitindo informações estanques e exigindo a memorização delas. 
b) Transmitindo informações inquestionáveis para simples memorização. 
c) Oportunizando ao aluno níveis de desempenho cada vez mais complexos. 
d) Estimulando, no aluno, a preocupação com médias cada vez mais altas. 
e) Cultivando, no aluno, atitude passiva de aceitação de verdades absolutas. 

 
30) A educação formal ofertada em instituições organizadas, de qualquer nível, pode centrar-se nos 

interesses políticos (estrutura) ou nos interesses sociais (cidadãos). 
Quando a escola desenvolve suas ações voltadas para os interesses sociais, pode-se verificar 
que:  
a) O trabalho docente é direcionado para os ideais de humanização e conscientização do 

educando. 
b) As ações docentes são desenvolvidas de forma a moldar o educando para o contexto social 

que o aguarda. 
c) O processo educacional se efetiva com vistas a preparar o educando para uma convivência 

saudável na sua classe social. 
d) O trabalho docente é desenvolvido em conformidade com os preceitos das diferentes classes 

sociais, pois esse sistema de classes não se deve modificar. 
e)  A orientação pedagógica, utilizada nas instituições de ensino hoje, é liberal, pois a sociedade 

contemporânea  exige para os jovens uma educação democrática. 
 
31) A Constituição Federal de 1.988 determina “A educação é direito de todos e dever do Estado e 

da família [...]” e que o ensino seja ministrado com base em princípios por ela (CF) determinados. 
Os princípios determinados pela Constituição Federal para o ensino são:  
a) Igualdade de condições; pluralismo de idéias; garantia de qualidade; liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 
b) Igualdade entre escolas públicas e privadas; gestão democrática; gratuidade do ensino; livre 

acesso a toda e qualquer instituição de ensino. 
c) Igualdade do número de vagas para todas as classes sociais; padrão único de qualidade; 

fomento à pesquisa e à extensão; indissociabilidade entre teoria e prática. 
d) Igualdade de condições de aprendizagem; regime único para todas as IES, independente da 

fonte mantenedora; garantia de padrão de qualidade técnica. 
e) Igualdade de oportunidade para as diferentes raças, independente do nível de conhecimento 

de seus representantes e das suas respectivas vocações. 
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32) O ensino de todos os níveis é livre à iniciativa privada, desde que atendidas as seguintes 

condições: 
a) Realização de estudos para verificar se a sociedade tem o poder aquisitivo necessário para, 

desse ensino, se beneficiar. 
b) Verificação da compatibilidade da estrutura física e técnica com o nível sociocultural da 

clientela a que esse ensino será destinado. 
c) Atendam às determinações do poder público, inclusive, sobre a orientação confessional. 
d) Cumpram as normas gerais da educação nacional e sejam avaliadas e autorizadas pelo poder 

público. 
e) Desenvolvam cursos com padrão de qualidade compatível com as exigências da sociedade 

contemporânea. 
 
33) As orientações curriculares constituem referencial indicativo para a elaboração dos currículos 

dos cursos. Essas orientações devem ser respeitadas por todas as IES com o propósito de 
assegurar a flexibilidade e a qualidade de formação oferecida aos estudantes (CNE/ CES). 
Assim, na elaboração de seus projetos político-pedagógicos as IES devem: 
a) Evitar a inclusão de práticas de estudos independentes para não prejudicar a 

profissionalização específica dos estudantes. 
b) Evitar a inclusão de variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo 

programa. 
c) Incentivar uma sólida formação específica, objetivando garantir uma maior possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho. 
d) Estimular, ao máximo, a fixação de conteúdos específicos, com cargas horárias 

predeterminadas para garantir uniformidade de formação acadêmica. 
e) Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-aprendizagem que 

comporão os currículos, evitando, ao máximo, a fixação de conteúdos específicos. 
 
 
34) De acordo com a LDB, os alunos com extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 

por meio de avaliação pertinente, poderão ter abreviada a duração de seus cursos, desde que a 
estruturação deste o permita. 
De tal proposição se pode inferir que: 
a) A nova LDB concede aos alunos a possibilidade de acelerar seus estudos em conformidade 

com as determinações dos currículos mínimos que permitem a supressão de algumas 
disciplinas. 

b) A LDB permite aos estudantes a possibilidade de redução da duração de seus cursos, em até 
50%, por já serem eles possuidores de notório saber. 

c) A LDB concede aos estudantes que comprovarem excelência no desempenho acadêmico, o 
direito de acelerar seus estudos. 

d) A LDB permite que as IES reduzam e/ou ampliem a duração dos seus cursos de acordo com 
as disponibilidades/conveniências de seus alunos. 

e) A LDB permite às IES oferecerem um mesmo curso com diferentes durações para atender a 
peculiaridades de rendimento e de preferência dos alunos. 
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35)O estabelecimento de Diretrizes Curriculares em substituição aos Currículos Mínimos 
desencadeou um processo de profunda reformulação nos cursos de formação superior. Houve a 
substituição do elenco de disciplinas obrigatórias por habilidades e competências a serem 
desenvolvidas, alterando o modo de contextualizar o ensino superior. 
Com base na informação acima, pode-se concluir que: 
a) Os Currículos Mínimos não ofereciam às IES autonomia para se estruturarem conforme 

pressupostos teoricometodológicos particulares. 
b) O s Currículos Mínimos definiam os conteúdos a serem trabalhados nos diferentes cursos e, 

no final, exigiam comprovação da aprendizagem. 
c) As Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo CES/ CNE trouxeram importantes 

subsídios para a formação específica de profissionais de nível superior. 
d) As Diretrizes Curriculares Nacionais permitem às IES elaborarem seus Projetos Político-

pedagógicos em conformidade com as suas especificidades e peculiaridades regionais. 
e) As Diretrizes Curriculares Nacionais oferecem às IES a flexibilidade necessária para a 

elaboração dos seus Projetos Político-pedagógicos independente de normas superiores. 
 
 
36)Muitos autores de obras de Didática fazem alusão a planejamentos e planos de ensino. 

Planejamento e Plano de ensino são coisas distintas, pois:  
a) O planejamento trata da ação do professor, e o plano trata da ação do aluno. 
b) O planejamento diz respeito a um processo ideal, e o plano diz respeito a um processo real. 
c) O planejamento é a ação, é tomada de decisão; plano é documento, é o registro das decisões 

tomadas. 
d) O planejamento envolve as ações básicas do ensino, e o plano envolve as ações 

complementares. 
e) O planejamento define estratégias básicas de aprendizagem, e o plano descreve os 

processos vivenciados por docentes e discentes. 
 
 
37) “O planejamento não é um ritual burocrático” (FUSARI). 

 Da afirmação entende-se que: 
a) Não se elabora planos de ensino apenas para cumprir exigências institucionais. 
b) O planejamento de ensino deve estar de acordo com as exigências  da sociedade de classe. 
c) O ensino não necessita da burocracia que se evidencia nos planos de educação informal. 
d) O planejamento de ensino se evidencia como atividade de cumprimento às exigências 

institucionais. 
e) O processo ensino-aprendizagem é melhor desenvolvido sem o ritual do planejamento. 

 
 
38)A prática escolar é a concretização das condições que asseguram a condução do processo 

ensino-aprendizagem. Observa-se, contudo, que os docentes utilizam formas diversas para a 
condução desse processo. 
Essas divergências decorrem: 
a) Dos diferentes níveis de formação acadêmica dos docentes. 
b) Da diferença de nível socioeconômico dos alunos. 
c) Da realização pessoal e profissional do professor na docência. 
d) Da observação das correntes psicológicas modernas pelos docentes. 
e) Da concepção de educação que cada docente detém. 
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39) O plano de ensino é composto por elementos bem definidos, mas totalmente interligados. Dentre 
os vários elementos que compõem o plano de ensino, um é considerado o direcionador de todo o 
plano, pois os demais são definidos em função dele. 
Com base na informação, assinale a afirmativa CORRETA. 
a) O plano de ensino é totalmente direcionado pelos conteúdos a serem estudados, pois é a 

partir deles que se estrutura todo o plano. 
b) O plano de ensino tem como elemento direcionador os objetivos, pois é com vistas a alcançar 

os objetivos propostos que se organiza todo o plano. 
c) O plano de ensino é guiado pelo seu elemento fundamental, a sistemática de avaliação que 

evidencia os níveis de desempenho. 
d) Todos os demais elementos do plano de ensino são definidos em função das técnicas de 

ensino a serem trabalhadas. 
e) O elemento direcionador do plano de ensino é, sem dúvida, a contextualização que torna o 

plano mais real. 
 
 
40) A elaboração dos Planos de Ensino exige tomada de decisão sobre: determinação dos objetivos, 

seleção de conteúdos, de procedimentos de ensino e de recursos didáticos, além da definição 
dos procedimentos de avaliação. Em relação à seleção de conteúdos alguns critérios devem ser 
considerados, dentre eles a flexibilidade que diz respeito a: 
a) Alterações tendo em vista a preferência e as habilidades demonstradas pelos alunos nas 

diversas fases do processo. 
b) Adaptações ou enriquecimentos a fim de atender necessidades dos discentes, do próprio 

conteúdo e da realidade imediata. 
c) Adaptações para atender à exigüidade de tempo e às condições da escola só observadas no 

decorrer do processo. 
d) Alterações para atender às especificidades da formação do docente que não abrange todos 

os conteúdos previstos. 
e) Alterações para eliminar dificuldades relativas à ausência de material pertinente, o que 

inviabilizaria o processo. 
 
 
41) O planejamento educacional, segundo Coaracy (apud TURRA et al) é um processo contínuo que 

se preocupa com “o para quê”, “o quê” e “o como“ ensinar, tendo em vista a situação atual e as 
perspectivas futuras, para que a educação atenda tanto às necessidades do educando quanto às 
da sociedade. 
Desta afirmação infere-se que: 
a) Planejamento educacional é um processo de tomada de decisão fundamentado no 

conhecimento das necessidades e possibilidades contextuais. 
b) Planejamento educacional é a previsão, com total eficiência, da eficácia do processo que se 

desenvolverá com uma população indefinida. 
c) Planejamento educacional é a previsão de um processo a ser desenvolvido com sujeitos de 

diferentes níveis e aspirações para unificar seus objetivos. 
d) Planejamento educacional é a ação de definir os conceitos positivos que os educandos 

devem defender em quaisquer contextos em que possam ser inseridos. 
e) Planejamento educacional é um processo em desenvolvimento que independe da vontade 

dos sujeitos envolvidos e do contexto em que estão inseridos. 
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42) Em conformidade com o Art. 58 da Lei Nº 5.773/06, “A avaliação das instituições de educação 
superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes será 
realizada no âmbito do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior )[ ... ] “. 
Para cumprir suas finalidades o SINAES deve:  
a) Avaliar interna e externamente as IES, os docentes e discentes de cada nível de ensino e a 

competência técnica de seus mantenedores. 
b) Avaliar as IES no que tange à estrutura física e aos diferentes cursos ofertados a cada 

período letivo. 
c) Avaliar internamente as IES, suas potencialidades e limitações, bem como o desempenho dos 

discentes nas atividades extracurriculares. 
d) Avaliar interna e externamente as IES, os cursos por elas ofertados e o desempenho 

acadêmico dos discentes. 
e) Avaliar externamente as IES, seus programas de ensino, seus administradores e as 

habilidades dos discentes. 
 
43) Os cursos de pós-graduação stricto sensu, compreendendo os programas de mestrado e de 

doutorado estão sujeitos à avaliação da CAPES (Resolução CNE/ CES nº. 01/01). 
Assim, pode-se afirmar que: 
a) A autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de pós–

graduação stricto sensu  são fundamentados em relatórios de avaliação da CAPES. 
b) A autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento dos cursos de pós-

graduação stricto sensu são exclusivas da CAPES que os credencia com base nos 
pressupostos metodológicos. 

c) Os cursos de pós-graduação stricto sensu são autorizados e reconhecidos pela CAPES que 
os avalia periodicamente, considerando  os cronogramas de atividades docentes. 

d) A avaliação, para autorização de funcionamento de cursos de pós-graduação stricto sensu,  
independem  de solicitação  das mantenedoras que são pegas de surpresa. 

e) A avaliação para autorização de funcionamento de cursos de pós-graduação stricto sensu 
pela CAPES está vinculada à tridimensionalidade do processo educacional. 

 
44) A avaliação dos cursos de graduação objetiva identificar as condições de ensino oferecidas aos 

estudantes, o perfil dos docentes, as instalações físicas e a organização didático – pedagógica 
das escolas.  
Para tal fim, deverão ser utilizados procedimentos tais como: 
a) Avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes de graduação, mediante aplicação do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 
b) Avaliação do perfil profissional do corpo docente mediante a utilização de provas de 

conteúdos, testes psicológicos e análise de competências e habilidades técnicas. 
c) Avaliação do Projeto Político Pedagógico da IES de forma a verificar se o mesmo atende às 

exigências  das classes sociais dominantes. 
d) Avaliação da organização didático-pedagógica da instituição relativa aos cursos oferecidos e 

aos diferentes níveis da clientela atendida. 
e) Avaliação das instalações físicas da instituição, considerando a área construída e a 

localização urbana do prédio. 
 
45) A avaliação pode ser vista como um componente do processo ensino-aprendizagem com 

funções relacionadas às ações primordiais da ação didática. 
São funções da avaliação: 
a) Identificar, mensurar e controlar 
b) Selecionar, classificar e inovar 
c) Diagnosticar, controlar e classificar 
d) Julgar, orientar e mensurar 
e) Mensurar, classificar e selecionar 
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46) O Decreto Nº 5.622/05 regulamenta o Art. 80 da LDB – Lei Nº 9.394/96 que respalda a 

modalidade de educação à distância. 
Os tópicos relevantes do referido Decreto destacam:  
a) A possibilidade de aumento da oferta de vagas na educação superior, para atender a grande 

demanda com custo cada vez menor. 
b) A preponderância da realização de avaliação presencial dos estudantes no processo, em 

relação às avaliações feitas à distância. 
c) A possibilidade de realização de todas as avaliações à distância para melhor atender às 

necessidades dos estudantes. 
d) A limitação da oferta de vagas na educação superior com vistas a tornar a E a D uma 

modalidade de educação seletiva. 
e) A importância da E a D, tendo em vista que a mediação didático-pedagógica do processo 

ensino-aprendizagem utiliza tecnologias avançadas. 
 
 
47) Os projetos de curso à distância devem prever vias efetivas de comunicação e diálogo entre 

todos os agentes do processo educacional (SED/ MEC, 2007), com vistas a: 
a) Elevar a auto-estima dos estudantes que, por não conhecerem pessoalmente os professores, 

podem se sentir desvalorizados. 
b) Facilitar a construção do conhecimento, o que exige maior proximidade dos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. 
c) Diminuir a sensação de isolamento que tem sido apontado como causa de perda de qualidade 

nos processos de E a D. 
d) Assegurar a qualidade da aprendizagem que está diretamente relacionada à convivência dos 

agentes do processo. 
e) Identificar a necessidade de ajustes no processo, garantindo altos níveis de qualidade dos 

processos de E a D. 
 
 
48) O material didático utilizado nos processos de E a D devem propiciar a interação entre os 

sujeitos envolvidos no referido processo. 
Para atender a orientação supra, o material didático deve: 
a) Ser estruturado em linguagem impessoal para que o estudante perceba a necessidade de 

produzir conhecimentos de altíssimo nível de complexidade. 
b) Oportunizar ao estudante aprender sozinho além de se autoavaliar com vistas a aprender com 

autonomia e  assim subsidiar novas aprendizagens. 
c) Apresentar esquemas alternativos para que o estudante com déficit de aprendizagem 

incorpore novos mecanismos funcionais à sua forma de aprender. 
d) Envolver uma gama considerável de procedimentos que tornem a atividade discente 

competitiva e atraente para jovens e adultos de baixo poder aquisitivo. 
e) Cobrir, de forma sistemática e organizada, todo o conteúdo definido pelas diretrizes 

pedagógicas do MEC, para as diferentes áreas do conhecimento envolvidas no processo.  
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49) O trabalho dos profissionais da educação, em especial de supervisor, é desvendar o processo 
pedagógico em curso na sociedade,elucidando a quem ele serve, desnudando suas contradições 
e, com base nessa realidade, articular alternativas que coloquem a educação a serviço de 
relações verdadeiramente democráticas (MACHADO, 2007). 
Para realizar esse trabalho, o supervisor deve assumir tarefas, tais como: 
a) Participar da elaboração e aplicação do projeto pedagógico da escola, dar orientação em 

questões pedagógicas e atuar na formação continuada dos professores. 
b) Fazer a transposição da teoria para a prática escolar de forma a orientar a condução de um 

processo educacional que atenda às necessidades do mercado de trabalho competitivo. 
c) Pesquisar constantemente para antecipar aos docentes conhecimentos avançados que os 

tornem agentes transformadores dos pressupostos teóricos da educação. 
d) Contribuir decisivamente para que os projetos propostos para a resolução dos problemas 

estruturais da escola fluam, tornando-as verdadeiras modeladoras de comportamento. 
e) Tornar-se ferramenta de atuação, tendo como princípio o agir, o movimentar-se e o envolver-

se na modificação estrutural da escola, direcionando-a para tecnologias avançadas. 
 
 
50) A supervisão educacional tem importante papel no processo ensino-aprendizagem. A ação do 

supervisor está diretamente relacionada ao trabalho dos docentes. 
Dentre outras, são competências do supervisor: 
a) Fiscalizar, sistematicamente, o desempenho dos docentes, propondo-lhes métodos de 

trabalho mais eficientes. 
b) Acompanhar o desempenho dos docentes, subsidiando-lhes quando se fizer necessário. 
c) Participar ativamente do processo ensino-aprendizagem, suprindo as carências dos 

discentes. 
d) Verificar o rigoroso cumprimento dos planos de ensino e respectivos cronogramas. 
e) Desenvolver um processo paralelo ao desenvolvido pelo docente para intensificar os 

resultados do processo de ensino.  
 
 
 


