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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 8

Tempo e artista

Imagino o artista num anfiteatro1

Onde o tempo é a grande estrela
Vejo o tempo obrar a sua arte
Tendo o mesmo artista como tela4

Modelando o artista ao seu feitio
O tempo, com seu lápis impreciso
Põe-lhe rugas ao redor da boca7

Como contrapesos de um sorriso

Já vestindo a pele do artista
O tempo arrebata-lhe a garganta10

O velho cantor subindo ao palco
Apenas abre a voz, e o tempo canta

Dança o tempo sem cessar, montando13

O dorso de exausto bailarino
Trêmulo, o ator recita um drama
Que ainda está por ser escrito16

No anfiteatro, sob o céu de estrelas
Um concerto eu imagino
Onde, num relance, o tempo alcance a glória19

E o artista, o infinito.
Chico Buarque de Holanda. Paratodos.
SONOPRESS, BMG, Ariola Discos Ltda.

QUESTÃO 1

Considerando as idéias do texto, é correto afirmar que o autor

A apresenta o tempo como um inimigo implacável da carreira do
artista.

B mostra divergências existentes entre a imaginação do artista
e a ação do tempo.

C relata acontecimentos vividos por um artista através dos
tempos.

D sustenta que, na sua imaginação, a estrela do espetáculo é o
tempo, e não o artista.

QUESTÃO 2

Assinale a opção em que o pronome “lhe” não tem o mesmo
sentido que em: “O tempo arrebata-lhe a garganta” (v.10).

A Afagou-lhe os cabelos com amor.
B A luz sempre lhe afugenta o sono.
C O marido sempre lhe nega a resposta. 
D Ajeitou-lhe o colar e saiu mansamente.

QUESTÃO 3

O processo de formação da palavra “anfiteatro” (v.1 e 17) é
denominado

A composição por justaposição.
B derivação imprópria.
C derivação prefixal.
D derivação parassintética.

QUESTÃO 4

Assinale a opção em que o verbo arrebatar apresenta o mesmo
sentido que ocorre em “O tempo arrebata-lhe a garganta” (v.10).

A A atriz arrebatou a cena e dançou.
B A beleza do lugar arrebatou sua alma.
C A interpretação do pianista arrebatou aplausos.
D Flores frágeis, o vento as arrebata.

QUESTÃO 5

Na segunda estrofe, o pronome “lhe” em “Põe-lhe rugas ao redor
da boca” está empregado em referência a

A “artista”.
B “feitio”.
C “tempo”.
D “lápis”.

QUESTÃO 6

O autor empregou o pronome relativo “Onde” (v.19) para se
referir à palavra “concerto” (v.18). Assinale a opção em que o
pronome relativo “onde” foi usado de acordo com a escrita culta
padrão.

A São pessoas desonestas, pessimistas e individualistas, onde só
pensam nelas mesmas.

B Por ser interesseiro, casou-se com a rica filha do vizinho onde
mais tarde se separou.

C As mulheres procuram o caminho mais largo, onde são menos
numerosos os espinhos.

D Depois de muito refletir, decidiu ser padre onde foi morar
num seminário.

QUESTÃO 7

O termo em destaque, em “Que ainda está por ser escrito” (v.16),
classifica-se como

A substantivo.
B adjetivo.
C advérbio.
D verbo.

QUESTÃO 8

De acordo com o contexto, em “E o artista, o infinito” (v. 20), a
vírgula marca a elipse do verbo

A imaginar.
B alcançar.
C divisar.
D lobrigar.
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Texto para as questões 9 e 10

O Brasil, ao adensar presença econômica na América do

Sul por meios múltiplos — da internacionalização das empresas

aos investimentos produtivos e à exportação de produtos com

valor agregado, todos fatores nucleares ao entendimento da

celebrada folga cambial e redução de vulnerabilidade externa —,

não esperava colher apenas louros e palmas dos vizinhos. Há

tensões no front. Há choques de interesses, valores e idéias.

José Flávio Sombra Saraiva. Uma política à altura dos desafios.

In: Folha de S.Paulo, 15/12/2007, p. 3 (com adaptações).

QUESTÃO 9

Tomando o texto como referência inicial, assinale a opção correta

no que concerne ao papel do Brasil na América do Sul. 

A O país vem conseguindo impor suas visões de mundo sem

contestações dos vizinhos.

B A força do Brasil no seu entorno decorre da capacidade

econômica e política de empreender projetos produtivos

voltados para a integração.

C A internacionalização das empresas brasileiras na região tem

um papel nefasto aos projetos de desenvolvimento locais.

D O Brasil possui poder proporcional ao da Alemanha e da

França em capacidade de patrocinar os custos totais da

integração na região, sem riscos de debates internos e com

recursos para bancá-los.

QUESTÃO 10

Ainda considerando o texto como referência inicial, assinale a

opção correta.

A A Amazônia, por estar no coração do centro-norte da América

do Sul, é área de grande interesse para a integração da região.

B A Amazônia brasileira, incluída nos novos projetos de

investimento energético, como o primeiro leilão para

construção de hidrelétrica no rio Madeira, é a área mais

dinâmica de integração sul-americana.

C A integração sul-americana caminha sem sustos e crises de

valores e políticas.

D A força do empreendimento sul-americano tem no tema do

desenvolvimento sustentável seu eixo estrutural e condição

primeira para a aproximação das sociedades envolvidas no

esforço de adensamento nas relações internacionais da região.

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta relativamente aos problemas e questões

que envolvem o contexto amazônico.

A A questão indígena, embora relevante por envolver seres

humanos, está bem resolvida e não causa preocupações aos

governos subnacionais e nacional.

B O problema fundiário apresenta baixa vinculação com a

questão ambiental.

C A exploração ilegal de madeiras do conjunto rico da

biodiversidade da região e dos minérios é matéria de grande

preocupação dos habitantes da região e do Brasil.

D A produção de conhecimento científico de ponta e

tecnológico acerca dos temas amazônicos é controlada pelos

centros científicos e pelas universidades da região.

QUESTÃO 12

O crescimento econômico do Brasil é tema da ordem do dia.

Novos elementos vêm sendo agregados pelos órgãos públicos e

privados de pesquisa no final de 2007 e início de 2008. Assinale

a opção correta relativamente a esse tema.

A Quanto à paridade do poder de compra do real, o Brasil,

segundo o Banco Mundial, é a sexta economia do mundo, de

acordo com os dados de 2005.

B O Brasil de 2007 manteve o grau de crescimento pífio do PIB

do ano anterior.

C O Brasil, apesar do crescimento notado nos anos recentes,

diminuiu seu peso relativo na economia latino-americana.

D O Brasil é a economia emergente que mais cresce nos

últimos anos, particularmente quando comparada às

economias da China e da Índia.

QUESTÃO 13

As relações entre sociedade e educação, no Brasil

contemporâneo, reúnem aspectos positivos e negativos. A

respeito desse tema, assinale a opção correta.

A A educação de melhor qualidade, embora se concentre na

oferta para classes sociais mais elevadas, não interfere no

destino social dos educandos.

B A educação básica atende, de forma universal, a todos os que

dela necessitam, com qualidade equivalente, em todas as

partes do país, nos estabelecimentos públicos e privados.

C As universidades públicas federais contribuem modestamente

para o desenvolvimento nacional e para a produção de

pesquisa científica das ciências básicas.

D A formação do cientista brasileiro vem progredindo

quantitativamente, quando comparada à de uma década atrás.
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QUESTÃO 14

Acerca do sistema operacional Windows XP, assinale a opção

correta.

A O Painel de controle possibilita configurar som e vídeo do

computador.

B O Windows Explorer é um programa usado para a edição de

imagens e permite defini-las como papel de parede.

C O backup do Windows XP é um programa que permite

compactar arquivos em diversos formatos.

D A opção Executar do menu Iniciar executa automaticamente os

programas definidos como favoritos no momento da iniciação

do computador.

QUESTÃO 15

Prezado Senhor

Seguem anexos os projetos solicitados

Atenciosamente,

Considerando a janela do Word 2003 exibida na figura acima e

as características do Microsoft Office, assinale a opção correta.

A A palavra  está alinhada à direita na página.Atenciosamente,

B Ao se clicar a ferramenta , a palavra selecionada ficará

em negrito.

C Para definir o formato da página deve ser selecionada a opção

Configurar página do menu .

D Ao se clicar a ferramenta , o texto selecionado ficará

subscrito.

QUESTÃO 16

Considerando a figura do BrOffice Calc exibida acima, assinale

a opção correta.

A Para se calcular o total do semestre é possível que foram

executados os seguintes procedimentos: clicar a célula B9;

clicar a ferramenta ; pressionar a tecla �.

B Para se mover uma célula é suficiente clicar a ferramenta

 e arrastá-la. 

C A ferramenta  permite salvar o documento em edição.

D Ao se clicar a ferramenta , serão definidas cores para o

fundo das células.
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QUESTÃO 17

Considerando os conceitos de Internet e o navegador Internet Explorer 6

(IE6), assinale a opção correta.

A Download é um tipo de conexão rápida e segura da Internet. 

B No endereço www.sead.pa.gov.br, o termo pa.gov indica que se trata de

um sítio do governo do estado do Pará e .br indica que é um sítio do

Brasil.

C Uma característica importante do IE6 é a existência de mecanismos de

segurança avançados contra todo tipo de vírus.

D Upload é um serviço de antivírus do IE6.

QUESTÃO 18

Considerando a figura acima, que ilustra uma mensagem em edição no

Outlook Express 6.0, assinale a opção correta.

A A ferramenta  é usada para inserir cópia de arquivo anexo.

B Ao se clicar a ferramenta , a mensagem será excluída.

C Para iniciar uma nova mensagem é suficiente clicar o botão .

D O campo  indica que uma cópia da mensagem será

encaminhada para o destinatário do endereço .

QUESTÃO 19

Assinale a opção correta, segundo a Lei n.º 5.810/1994

— Regimento Jurídicos dos Servidores Públicos Civis

do Estado do Pará.

A O servidor responde civil, penal e

administrativamente pelo exercício irregular de suas

atribuições.

B Acerca de servidor não aprovado em estágio

probatório, é apropriado afirmar que ele será

demitido.

C Urbanidade e discrição não são deveres funcionais do

servidor.

D A sanção disciplinar de repreensão será aplicada nos

casos da prática de infração administrativa de

natureza grave.

QUESTÃO 20

Assinale a opção em que constam os requisitos

funcionais indispensáveis para a aprovação no estágio

experimental a que se submete o servidor público em

exercício.

A assiduidade, disciplina e liderança

B disciplina, responsabilidade e popularidade

C assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa,

produtividade e responsabilidade

D responsabilidade, disciplina, assiduidade, capacidade

de iniciativa, liderança e cortesia
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Acerca da Lei n.º 9.394/1996 — Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (LDB) —, assinale a opção correta.

A O ensino fundamental obrigatório e gratuito, com duração de

sete anos, tem por objetivo a formação básica do cidadão.

B A educação abrange os processos formativos que se

desenvolvem apenas nas instituições de ensino e pesquisa.

C A educação escolar é concebida vinculada ao mundo do

trabalho e à prática social.

D Os pais ou responsáveis devem efetuar a matrícula dos

menores no ensino fundamental a partir dos sete anos de

idade.

QUESTÃO 22

Acerca da Lei n.º 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Superior (SINAES), assinale a opção

correta.

A O SINAES deverá assegurar o caráter público de todos os

procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos.

B Apenas as instituições públicas serão obrigatoriamente

avaliadas pelo SINAES a cada dois anos. 

C A avaliação dos cursos de graduação deverá utilizar

procedimentos e instrumentos padronizados que dispensem as

visitas de comissões avaliativas.

D O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)

avaliará o desempenho dos estudantes de graduação enquanto

o SINAES avaliará o desempenho dos docentes de ensino

superior.

QUESTÃO 23

Considerando a Constituição brasileira no que se refere à

educação, assinale a opção correta.

A Universidades e faculdades públicas gozam de autonomia

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e

patrimonial.

B As universidades obedecerão ao princípio de

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

C É vedado às universidades contratar professores e técnicos

estrangeiros para os seus quadros efetivos.

D As normas gerais da educação nacional são específicas para

o ensino público de qualidade.

QUESTÃO 24

No que se refere às Diretrizes Curriculares do Curso de
Pedagogia, assinale a opção correta.

A A licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de
professores para exercer funções de magistério, não
compreendendo participação na organização e na gestão de
sistemas e instituições de ensino. 

B O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a
trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção
da aprendizagem de sujeitos especificamente da fase inicial de
seu desenvolvimento.

C As instituições de educação superior que mantenham cursos
autorizados como Normal Superior e que pretendam a
transformação em curso de Pedagogia não precisarão elaborar
novo projeto pedagógico. 

D O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a
demonstrar consciência da diversidade, respeitando as
diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de
gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões,
necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras.

QUESTÃO 25

Acerca do Conselho Nacional de Educação (CNE), assinale a
opção correta.

A É um órgão colegiado composto pela Câmara de Educação
Básica e com atribuição exclusivamente normativa, de forma
a assegurar o aperfeiçoamento da educação básica brasileira.

B Compete ao CNE subsidiar a elaboração e acompanhar a
execução do Plano Nacional de Educação.

C Compete ao CNE deliberar sobre credenciamento, autorização
e recredenciamento periódico de instituições de educação
superior, exceto das universidades, com base em relatórios
apresentados pelo Ministério da Educação.

D O ensino militar deverá atender à mesma legislação
educacional, unificando-se assim à educação nacional. 

QUESTÃO 26

Acerca da legislação e das normas do ensino superior, assinale a
opção correta.

A A educação superior abrange exclusivamente os cursos de
graduação em diversas áreas do conhecimento, devendo ter
duração longa e densa formação acadêmica.

B Para ter acesso aos cursos seqüenciais de educação superior
é necessário que o estudante esteja matriculado regularmente
em curso de graduação.

C Os cursos seqüenciais por campo de saber são entendidos
como conjunto de atividades sistemáticas de formação,
alternativas ou complementares ao curso de graduação.

D Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por
instituições de educação superior credenciadas dependem de
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento.
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QUESTÃO 27

De acordo com a estrutura e o funcionamento do ensino superior

no Brasil, assinale a opção correta.

A A educação superior é específica do nível de graduação,

abrangendo cursos de extensão, seqüenciais e de formação

profissional.

B Embora estejam vinculados a instituições de ensino superior,

alguns centros de educação tecnológica são destinados à

habilitação profissional por meio do ensino técnico

exclusivamente no nível médio.

C A nova legislação educacional extinguiu os institutos

superiores de educação quando extinguiu o curso Normal

Superior.

D A educação superior compreende um sistema complexo,

abrangendo os níveis de graduação e de pós-graduação stricto

e lato sensu.

QUESTÃO 28

Considerando o contexto atual brasileiro e o papel da

universidade, assinale a opção correta.

A A universidade deve estar comprometida com o

desenvolvimento social e a formação de cidadãos socialmente

responsáveis.

B Para que a universidade seja um centro de excelência na

produção de conhecimento científico e tecnológico é

importante restringir o acesso de alunos de escolas públicas

e com baixo rendimento escolar.

C O acesso de pessoas com necessidades especiais à educação

superior deve ser assegurado desde que não comprometa os

objetivos da universidade. 

D A universidade deve centrar sua atenção no desenvolvimento

científico e tecnológico geral, desconsiderando o contexto

socioeconômico da região em que está localizada para não

haver prejuízos.

QUESTÃO 29

De acordo com as tendências pedagógicas na perspectiva de José

Carlos Libâneo, assinale a opção correta.

A A pedagogia libertadora e a liberal estão voltadas para a

educação popular.

B A pedagogia progressista enfatiza a análise crítica da

realidade social e o caráter político da educação.

C A pedagogia renovada não-diretiva está centrada no

professor, que deve ser especialista em relações humanas.

D A pedagogia crítico-social dos conteúdos está centrada nos

conhecimentos científicos e na verdade científica.

QUESTÃO 30

Considerando-se os pressupostos da pedagogia crítica, assinale a
opção incorreta.

A O contexto histórico e social é fundamental no processo
ensino-aprendizagem, contribuindo para a compreensão da
realidade dos atores envolvidos.

B O processo educativo implica ação-reflexão-ação como
constituintes inseparáveis da práxis educativa.

C O espaço educativo contribui para a manutenção do status

quo e para a reprodução e(ou) manutenção da estrutura social
vigente.

D A pedagogia crítica compromete-se com os interesses das
camadas economicamente desfavorecidas e com a formação
integral do aluno. 

QUESTÃO 31

Acerca do projeto pedagógico, assinale a opção correta.

A Os projetos pedagógicos dos cursos das universidades são
elaborados pelo Ministério da Educação, de modo a garantir
a unidade da educação nacional.

B O projeto pedagógico deve ser geral, não havendo
necessidade de detalhamento a respeito do corpo docente ou
do acervo da biblioteca.

C Uma vez elaborado e aprovado, o projeto pedagógico não
pode sofrer modificações por um período de 10 anos.

D A elaboração do projeto pedagógico exige reflexão acerca da
concepção de educação e de sua relação com a sociedade,
bem como do indivíduo que se pretende formar.

QUESTÃO 32

Acerca do currículo, é correto afirmar que

A deve ser neutro, de forma a evitar que interesses do sistema
interfiram no processo educativo.

B deve possuir parte comum e parte diversificada para
contemplar os aspectos sociais, formativos e culturais da
realidade educacional. 

C deve centrar-se apenas na dimensão político-pedagógica da
instituição de ensino.

D é concebido como um manual do fazer educativo na
instituição de ensino.

QUESTÃO 33

Tendo em vista as metodologias ativas de ensino, assinale a
opção incorreta.

A Nessas metodologias, o aprendizado está centrado na
transmissão de conteúdos e na figura do professor.

B Referidas metodologias incentivam a busca ativa e constante
de informações e o trabalho em equipe.

C As metodologias ativas de ensino favorecem o
desenvolvimento da auto-avaliação e da avaliação grupal.

D As metodologias em questão contribuem para o
desenvolvimento da capacidade de resolver problemas.
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QUESTÃO 34

Com relação à avaliação educacional, é correto afirmar que a

avaliação

A somativa é realizada no início do processo ensino-

aprendizagem para orientar a prática educativa. 

B formativa é realizada ao final do processo ensino-

aprendizagem para verificar a aprendizagem do estudante.

C processual é realizada durante o processo ensino-

aprendizagem para reorientar o estudante se necessário.

D diagnóstica é realizada ao final do processo ensino-

aprendizagem para fornecer indicadores da aprendizagem dos

estudantes.

QUESTÃO 35

Acerca da formação continuada em organizações educacionais,

julgue os itens a seguir.

I Contribui para a construção de competências profissionais

coerentes com a evolução da profissão de professor e do

sistema educativo.

II Geralmente desenvolve-se mediante estudos e pesquisas

planejados e realizados a partir das necessidades e dos

conhecimentos derivados da experiência docente.

III Deve ser desenvolvida institucionalmente e propiciar

transformação do cotidiano educacional.

IV Trata-se de um curso realizado após a qualificação

profissional.

A quantidade de itens certos é igual a 

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 36

O processo ensino-aprendizagem baseado na abordagem de

Vigotsky

A considera o contexto histórico e cultural do aluno e valoriza

sua experiência.

B é centrado no professor, que direciona o processo de

aprendizagem do aluno.

C prioriza a socialização e o desenvolvimento das capacidades

intelectuais do aluno.

D está voltado para a transmissão de conteúdos sistematizados

que possibilitem o pleno desenvolvimento do aluno.

QUESTÃO 37

De acordo com a LDB, o dever do Estado com a educação
escolar pública deverá ser efetivado mediante a garantia de

A obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental apenas
para os estudantes que estejam em idade própria para esse
nível de ensino.

B atendimento gratuito apenas às crianças acima dos seis anos
de idade.

C progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao
ensino médio.

D atendimento educacional especializado aos educandos com
necessidades especiais somente na rede de ensino especial.

QUESTÃO 38

Com relação à educação a distância, assinale a opção correta.

A Os cursos de mestrado e doutorado a distância poderão ser
oferecidos exclusivamente por instituições credenciadas para
tal fim pela União.

B O trâmite do processo de autorização de cursos a distância
pelo Ministério da Educação será diferenciado em relação aos
cursos presenciais.

C A educação básica poderá funcionar inteiramente por meio de
cursos a distância, desde que a instituição esteja devidamente
credenciada para isso.

D A educação a distância restringe-se ao ensino superior,
incluindo graduação e pós-graduação.

QUESTÃO 39

A respeito do ENADE, assinale a opção correta.

A Será aplicado a todos os estudantes formandos dos cursos de
graduação avaliados. 

B A sua aplicação será acompanhada de instrumento destinado
a levantar o perfil dos estudantes, relevante para a
compreensão de seus resultados.

C É componente curricular opcional dos cursos de graduação,
podendo constar do histórico escolar do aluno.

D A responsabilidade pela inscrição do examinando no Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) para participar do exame será de cada
estudante formando.

QUESTÃO 40

Acerca da autorização, do reconhecimento e da renovação do
reconhecimento de curso, assinale a opção correta.

A A oferta de cursos superiores em faculdades ou instituições
equiparadas depende da autorização do conselho estadual de
educação.

B A autorização e o reconhecimento de curso serão definitivos,
isentando a instituição de novos processos.

C A instituição de ensino superior poderá funcionar
normalmente enquanto aguarda autorização e reconhecimento.

D O reconhecimento de curso é condição necessária, juntamente
com o registro, para a validade nacional dos diplomas.


