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Atenção: Nas próximas três questões, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma 
padrão escrita. 

Texto I 
A arte pós-moderna vai se diferenciar dos movimentos do alto modernismo, por preferir formas lúdicas, disjuntivas, ecléticas 
e fragmentadas. A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o imaginário da pós-modernidade, não se estruturando 
mais na paródia (o escárnio do passado), mas no pastiche (a apropriação do passado). A única possibilidade, já que tudo 
já foi feito, é combinar, mesclar, re-apropriar [sic]. [...] 
A arte eletrônica vai constituir-se numa nova "forma simbólica", através da qual os artistas utilizam as novas tecnologias 
numa postura ao mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas possibilidades estéticas. Essa nova forma 
simbólica vai explorar a numerização (trabalhando indiferentemente texto, sons, imagens fixas e em movimento), a 
spectralidade (a imagem é auto-referente [sic], não dependendo de um objeto real, e sim de um modelo), o ciberespaço (o 
espaço eletrônico), a instantaneidade (o tempo real) e a interatividade [...]. 
 

(LEMOS, André. Fragmento extraído de: Arte eletrônica e cibercultura. Disponível em: http://www.blogacesso.com.br/?p=102 Acesso em 15 abr 2015). 
André Lemos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Para saber mais sobre 
o objeto de estudo de André Lemos, acesse o site www.andrelemos.info 
 

Texto II  

 
http://clubedamafalda.blogspot.com.br/ 

 
1. Retome as ideias presentes nos textos I e II e assinale 

a única alternativa INCORRETA: 

a) O conceito sobre produtos culturais da pós-
modernidade (texto I) dá conta de diagnosticar o 
impacto que as novas artes trazem ao seu 
consumidor (texto II). 

b) A atitude da personagem (texto II) traduz a ideia de 
que a música eletrônica não representa uma 
evolução positiva da arte. 

c) O texto I deixa claro que a arte pós-moderna 
propõe uma reapropriação dos recursos já 
utilizados por movimento artísticos anteriores. 

d) É possível inferir que o rádio (texto II) passa a ideia 
de que a música eletrônica é uma manifestação 
harmoniosa de som e ritmo. 

 
2. Assinale a alternativa em que se observa rigor na 

obediência aos recursos de clareza e correlação 
propostos pela construção paralelística de sentido no 
período:  

a) Desde que todas as obras fossem concluídas a 
tempo, conseguiremos cumprir o calendário de 
atividades. 

b) Qualquer trabalho fixado acima do limite proposto 
pelo artigo implicará prorrogação da jornada, que 
se dará mediante acordo escrito. 

c) Se a instituição tivesse se preparado 
adequadamente, tinha conseguido evitar as 
consequências negativas por que passa no 
momento. 

d) Fato é que, quanto mais nos aprofundemos no 
assunto, tanto mais desenvolveremos a 
consciência em aquilo que pode ser considerado 
correto. 

3. Sobre os recursos de construção do texto I, leia com 
atenção as assertivas a seguir. Em seguida assinale 
a alternativa que contenha a análise correta das 
mesmas.  

I. “A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o 
imaginário, não se estruturando mais na paródia.” 
Nesse período, podemos afirmar corretamente 
que uma palavra foi acentuada por apresentar 
hiato, uma foi acentuada por ser proparoxítona e 
duas receberam acentos por serem paroxítonas 
terminadas em ditongo. 

II. Ainda em:  “A arte vai servir aí como parâmetro, 
exprimindo o imaginário, não se estruturando mais 
na paródia”, o pronome “se” aí empregado também 
poderia aparecer na forma enclítica, sem que com 
isso se alterasse a correção do período, pois o 
verbo no gerúndio permite a ênclise.  

III. O verbo “ir” é utilizado em mais de uma ocorrência 
no texto como verbo auxiliar, constituindo perífrase 
de futuro do presente. Esse tempo verbal é 
adequado à proposição do autor do texto, que faz 
referência a eventos vindouros.  

IV. “A arte eletrônica vai se constituir numa nova forma 
simbólica.” A locução verbal presente nesse 
período poderia ser substituída pelo verbo na 
forma sintética, resultando, corretamente, na 
reescrita a seguir:  A arte eletrônica constituirá-se 
numa nova forma simbólica. 

 

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Apenas a assertiva II está incorreta. 
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4. Referente à Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 
marque “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para 
as afirmativas falsas: 

(  ) Art. 12. O concurso público terá validade de 02 
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período. 

(  ) Art. 20 Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no 
estágio probatório será exonerado ou, se estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 

(  ) Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou de processo administrativo disciplinar no qual 
lhe seja assegurada ampla defesa. 

(  ) Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo 
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em Lei. 

(  ) Parágrafo Único. Mediante autorização do 
servidor, poderá haver consignação em folha de 
pagamento a favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, na forma 
definida em regulamento. 

 

A alternativa correta é: 
 

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

 
5. Conforme a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 

complete a frase: 

“Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário 
compreendido entre ____________ horas de um dia e 
_____________ horas do dia seguinte, terá o valor-
hora acrescido de _________________________, 
computando-se cada hora como cinquenta e dois 
minutos e trinta segundos”. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) 23 (vinte e três), 06 (seis), 20% (vinte por cento). 
b) 21 (vinte e uma), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 

cento). 
c) 22 (vinte e duas), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 

cento). 
d) 22 (vinte e duas), 04 (quatro), 25% (vinte e cinco 

por cento). 
 
6. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, é incumbência da União:  

a) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
municipal. 

b) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
estadual. 

c) Elaborar e executar políticas e plano educacionais, 
em consonância com as diretrizes e planos 
nacionais de educação, integrando e coordenando 
as suas ações e as dos seus Municípios. 

d) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais do sistema federal de ensino e 
dos Territórios. 

 
 
 
 
 

7. O Parágrafo 2º do Art. 1º da Lei nº 12.772 de 28 de 
dezembro de 2012, estabelece denominações às 
Classes de Carreira de Magistério Superior de acordo 
com a titulação do ocupante do cargo. As 
denominações são: 

I. Classe A, com denominações de: 
1) Professor Adjunto A 
2) Professor Assistente A 
3) Professor Auxiliar 

II. Classe B, com a denominação de Professor 
Assistente. 

III. Classe C, com a denominação de Professor 
Adjunto. 

IV. Classe D, com a denominação de Professor 
Associado. 

V. Classe E, com a denominação de Professor 
Titular. 

 

Para o professor ocupar o cargo de Professor Assistente A, 
é necessário portar o título de: 

 

a) Especialista. 
b) Mestre. 
c) Pós Doutorado. 
d) Doutor. 

 
8. O conhecimento humano, dependendo dos diferentes 

referenciais, é explicado diversamente em sua 
gênese e desenvolvimento, o que condiciona 
conceitos diversos de homem, mundo, cultura, 
sociedade educação, etc. Diversos autores têm 
analisado e comparado as abordagens do processo 
de ensino aprendizagem classificando e agrupando 
as correntes teóricas segundo critérios diferentes. 
Assim, no que se refere à Abordagem Sociocultural, é 
INCORRETO afirmar: 

a) O diálogo e os grupos de discussão são 
fundamentais para o aprendizado. 

b) A relação entre professor e aluno deve ser vertical. 
c) Os temas geradores para o ensino devem ser 

extraídos da prática de vida dos educandos. 
d) Os objetivos educacionais são definidos a partir 

das necessidades concretas do contexto histórico 
social no qual se encontram os sujeitos. 

 
9. No que diz respeito à teoria crítica e suas 

contribuições para a construção do currículo, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(  ) A perspectiva crítica de currículo faz uma profunda 
crítica às bases do pensamento de organização 
curricular clássica. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, as disciplinas 
são organizadas de forma isolada, inscritas numa 
grade curricular. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, há um 
questionamento político do papel da educação na 
sociedade.  

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, os objetivos e 
conteúdos são definidos e os professores limitam-
se a segui-los.  

 

A sequência correta é: 
 

a) V, F, V, V. 
b) F, F, V, F. 
c) V, F, V, F. 
d) V, V, V, F. 
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10. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 - Art. 97. Sem 
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do 
serviço em razão de casamento por: 

a) 15 (quinze) dias consecutivos. 
b) 08 (oito) dias consecutivos. 
c) 05 (cinco) dias consecutivos. 
d) 10 (dez) dias consecutivos. 

 
11. Segundo Ciribelli (2003) é o tipo de pesquisa que se 

baseia na observação dos fatos que efetivamente 
ocorrem, pois, os dados são coletados através de 
várias técnicas, especialmente por meio de entrevista, 
questionário, depoimentos e consultas: 

a) Pesquisa ação. 
b) Pesquisa bibliográfica. 
c) Pesquisa documental. 
d) Pesquisa de campo. 

 
12. Cresswell (2007) a considera como uma pesquisa que 

utiliza uma determinada amostra e possui seu 
resultado generalizado para toda população, a qual é 
realizada por meio de intervenções e tratamentos, que 
alteram os resultados dessa amostragem, sendo 
descartados outros fatores que porventura possam 
influenciar: 

a) Estudo de caso. 
b) Pesquisa ação. 
c) Pesquisa experimental. 
d) Pesquisa bibliográfica. 

 
13. A classificação quanto aos fins é a classificação que 

busca determinar o tipo de pesquisa de acordo com o 
resultado final que se deseja alcançar, podendo então 
ser classificada como: exploratória, descritiva, 
explicativa, metodológica, aplicada ou 
intervencionista (VERGARA, 2000). Referente à 
Pesquisa Aplicada, é correto afirmar: 

a) Para Vergara (2000, p. 47), é o tipo de pesquisa 
que expõe as características de determinada 
população ou fenômeno, estabelece correlações 
entre variáveis e define sua natureza. 

b) Conforme Vergara (2004, p. 47), esta pesquisa 
visa, portanto, esclarecer quais fatores contribui de 
alguma forma, para a ocorrência de determinado 
fenômeno. 

c) É a pesquisa que da ênfase à descoberta das 
práticas ou diretrizes que precisam modificar-se e 
na elaboração de alternativas que possam ser 
substituídas (OLIVEIRA, 2002, P. 134). 

d) Segundo Zapelini e Zapelini (2007, p. 95), 
normalmente esta pesquisa identifica a situação 
problema e busca, dentre as possíveis soluções, 
aquela que possa ser mais adequada para o 
contexto específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Referente à Pesquisa Qualitativa, é INCORRETO 
afirmar: 

a) Traduz em números as opiniões e informações 
para então obter a análise dos dados e, 
posteriormente, chegar a uma conclusão. 

b) Na pesquisa qualitativa, os dados, em vez de 
serem tabulados, de forma a apresentar um 
resultado preciso, são retratados por meio de 
relatórios. 

c) Tem um caráter exploratório, uma vez que 
estimula o entrevistado a pensar e a se expressar 
livremente sobre o assunto em questão. 

d) É traduzida por aquilo que não pode ser 
mensurável, pois a realidade e o sujeito são 
elementos indissociáveis. 

 
15. Referente à Pesquisa Quantitativa, analise as 

afirmativas abaixo: 

I. É o tipo de pesquisa que requer o uso de 
estatísticas e de recurso, como por exemplo, 
porcentagem. 

II. Por meio de questões do tipo “fechadas”, 
apresenta-se um conjunto de alternativas de 
respostas no intuito de se obter aquela que melhor 
representa o ponto de vista da pessoa 
entrevistada. 

III. É o tipo de pesquisa que se traduz por tudo aquilo 
que pode ser quantificável. 

IV. É traduzida por tudo aquilo que não pode ser 
mensurável. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) Apenas a afirmativa II está correta.  
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa IV está correta. 
d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

 
16. Referente a plágio, analise as afirmativas a seguir: 

I. O plágio integral consiste na utilização da essência 
da obra do autor expressa de forma distinta da 
original. 

II. O plágio parcial consiste na cópia de um trabalho 
inteiro, sem citar a fonte. 

III. O plágio conceitual é a “colagem” resultante da 
seleção de parágrafos ou frases de um ou diversos 
autores, sem menção às obras. 

IV. O plágio conceitual consiste na utilização da 
essência da obra do autor expressa de forma 
distinta da original. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa II está correta. 
d) Apenas a afirmativa IV está correta. 
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17. Indique “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para 
as afirmativas falsas: 

(  ) Nas ciências sociais, os pesquisadores, ao 
empregarem métodos quantitativos estão mais 
preocupados com o processo social do que com a 
estrutura social; buscam visualizar o contexto e, se 
possível, ter uma integração empática com o 
processo objeto de estudo que implique melhor 
compreensão do fenômeno. 

(  ) Os métodos qualitativos e quantitativos não se 
excluem. Embora difiram quanto à forma e à 
ênfase, os métodos qualitativos trazem como 
contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura 
de procedimentos de cunho racional e intuitivo 
capazes de contribuir para a melhor compreensão 
dos fenômenos. 

(  ) Combinar técnicas quantitativas e qualitativas 
torna uma pesquisa mais forte e reduz os 
problemas de adoção exclusiva de um desses 
grupos; por outro lado, a omissão no emprego de 
métodos qualitativos, num estudo em que se faz 
possível e útil empregá-los, empobrece a visão do 
pesquisador quanto ao contexto em que ocorre o 
fenômeno. 

(  ) A pesquisa qualitativa na forma documental 
consiste no exame de materiais que ainda não 
receberam um tratamento analítico ou que podem 
ser reexaminados com vistas a uma interpretação 
nova ou complementar. 

 

A alternativa correta é: 
 

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

 
18. Visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de 
relações entre variáveis. A forma mais comum de 
apresentação é o levantamento, em geral realizado 
mediante questionário ou observação sistemática, 
que oferece uma descrição da situação no momento 
da pesquisa. É a metodologia indicada para orientar a 
forma de coleta de dados quando se pretende 
descrever determinados acontecimentos. (GIL, 1996; 
DENCKER, 2000) 

a) Pesquisa Exploratória. 
b) Pesquisa Explicativa. 
c) Pesquisa Descritiva. 
d) Pesquisa Quantitativa. 

 
19. Método adequado para pesquisas que procuram 

estudar a influência de determinados fatores na 
determinação de ocorrência de fatos ou situações. 
(GIL, 1996; DENCKER, 2000): 

a) Pesquisa Exploratória. 
b) Pesquisa Quantitativa. 
c) Pesquisa Descritiva. 
d) Pesquisa Explicativa. 

 
 
 
 

20. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, 
identifique abaixo a alternativa que contêm um 
exemplo deste tipo de pesquisa: 

a) Qualitativa. 
b) Bibliográfica. 
c) Aplicada. 
d) Explicativa. 

 
21. É a pesquisa que objetiva produzir conhecimentos 

novos, úteis para o avanço da ciência sem aplicação 
prática prevista. Envolve verdades e interesses 
universais. (GIL, 1999): 

a) Pesquisa Básica. 
b) Pesquisa Aplicada. 
c) Pesquisa Ação. 
d) Pesquisa Documental. 

 
22. Referente aos Objetivos da Pesquisa, é INCORRETO 

afirmar: 

a) O Objetivo Geral refere-se diretamente ao 
problema do trabalho. 

b) Os Objetivos Específicos são aqueles objetivos 
expressos por ações que contribuem para o 
alcance do Objetivo Geral. 

c) O Objetivo Geral pode ser considerado uma 
apresentação pormenorizada e detalhada das 
ações para o alcance dos objetivos específicos. 

d) Inicia-se a frase do Objetivo Geral com um verbo 
abrangente e na forma infinitiva. 

 
23. Sobre o referencial teórico, analise as afirmativas a 

seguir: 

I. O referencial teórico é que possibilita fundamentar, 
dar consistência a todo o estudo. 

II. Tem a função de nortear a pesquisa, apresentando 
um embasamento da literatura já publicada sobre 
o mesmo tema. 

III. O referencial teórico não demonstra que o 
pesquisador tem conhecimento suficiente em 
relação a pesquisas relacionadas e a tradições 
teóricas que apoiam e cercam o estudo. 

IV. O referencial teórico permite verificar o estado do 
problema a ser pesquisado, sob o aspecto teórico 
e de outros estudos e pesquisas já realizados 
(LAKATOS; MARCONI, 2003). 

 

A alternativa correta é: 
 

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

 
24. É característica INCORRETA dos objetivos da 

pesquisa: 

a) Os objetivos específicos são iniciados com verbos 
que admitam poucas interpretações e sempre no 
infinitivo. 

b) O objetivo geral e a pergunta da pesquisa devem 
ter relação. 

c) O verbo do objetivo geral deve aparecer nos 
objetivos específicos. 

d) Linguagem objetiva, precisa e clara. 
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25. A entrevista é uma técnica de coleta de dados que se 
volta diretamente as pessoas, tendo um contato mais 
direto, buscando saber a opinião delas sobre algo. As 
entrevistas podem ser do tipo estruturadas ou 
semiestruturadas. Assinale a alternativa correta: 

a) As entrevistas semiestruturadas não permitem 
maior liberdade ao pesquisador. 

b) A entrevista por pauta apresenta certo nível de 
desestruturação, pois se guia por uma relação de 
pontos de interesse do entrevistador. 

c) Para Gil (1999), nos estudos exploratórios a 
entrevista informal visa abordar realidades pouco 
conhecidas pelo pesquisador. Então, se este é o 
seu caso, você pode usar o tipo de entrevista mais 
estruturada possível, que só se distingue da 
simples conversação porque tem como objetivo 
básico a coleta de dados. 

d) As entrevistas estruturadas baseiam-se em 
perguntas definidas. 

 
26. Sobre as regras para elaboração de citações, 

identifique a alternativa que NÃO está correta: 

a) Citações com mais de três linhas, devem ser 
destacadas com recuo de 5 cm a partir da margem 
direita, com letra menor do que a do texto, com 
aspas, em espaço simples.  

b) Quando houver palavras em outro idioma, deve-se 
destacá-la em itálico. 

c) Em caso de citações indiretas, a colocação do 
número da página consultada é opcional. 

d) Citação direta ou literal curta é aquela que tem até 
três linhas, transcrita no corpo do trabalho e 
colocada entre aspas dupla. 

 
27. Sobre o conceito de Pesquisa Científica, é 

INCORRETO afirmar: 

a) A pesquisa tem por objetivo a produção de novos 
conhecimentos através da utilização de 
procedimentos científicos. Contribui para o trato 
dos problemas e processos do dia a dia nas mais 
diversas atividades humanas, no ambiente de 
trabalho, nas ações comunitárias, no processo de 
formação e outros. (SILVA, 2008) 

b) Diversos autores já publicaram suas percepções e 
conceitos sobre a pesquisa e muitos salientam que 
não se trata de um processo de perguntas e 
investigação por ser sistemática e metódica; e que 
aumenta o conhecimento humano. (COLLIS; 
HUSSEY, 2005) 

c) A pesquisa, tanto para efeito científico como 
profissional, envolve a abertura de horizontes e a 
apresentação de diretrizes fundamentais, que 
podem contribuir para o desenvolvimento do 
conhecimento. (OLIVEIRA, 2002, p.62) 

d) A ciência desenvolvida por meio da pesquisa, é um 
conjunto de procedimentos sistemáticos, 
baseados no raciocínio lógico, com o objetivo de 
encontrar soluções para os problemas propostos 
mediante o emprego de métodos científicos e 
definição de tipo de pesquisa. (SERVO; BERVIAN, 
2002; ALVES, 1999) 

 
 
 

28. Introdução, Desenvolvimento e Conclusão são 
elementos textuais de um trabalho científico. 
Referente ao desenvolvimento, é correto afirmar: 

a) É onde se justifica a escolha do tema, a 
delimitação feita e a relação que o aluno possui 
com ele. 

b) É onde se apresenta a síntese interpretativa dos 
principais argumentos usados, onde será 
mostrado se os objetivos foram atingidos e se a 
hipótese foi confirmada ou rejeitada. 

c) A metodologia é parte do desenvolvimento do 
trabalho e é o momento da pesquisa em que se 
explicam, passo a passo, todos os procedimentos 
e instrumentos exigidos para se obter êxito no 
trabalho intelectual. 

d) No desenvolvimento procura-se determinar, com 
clareza e objetividade, o seu propósito com a 
realização da pesquisa. 

 
29. De acordo com a NBR 14724 (2011, p. 04) é o 

documento que representa o resultado de um trabalho 
experimental ou exposição de um estudo científico de 
tema único e bem delimitado. Deve ser elaborado com 
base em investigação original, constituindo-se em real 
contribuição para a especialidade em questão. É feito 
sob a coordenação de um orientador (Doutor) e visa à 
obtenção do título de Doutor, ou similar:  

a) Tese. 
b) Trabalho de graduação. 
c) Paper. 
d) Monografia. 

 
30. No que se refere ao artigo científico marque “V” para 

as afirmativas verdadeiras e “F” para as afirmativas 
falsas: 

(  ) O objetivo principal do artigo científico é levar ao 
conhecimento do público interessado alguma ideia 
nova ou alguma abordagem diferente sobre 
determinado tema já estudado, sobre a existência 
de aspectos ainda não explorados em alguma 
pesquisa ou a necessidade de esclarecer uma 
questão ainda não resolvida. 

(  ) O artigo científico pode ser definido como 
publicação com autoria declarada, que apresenta e 
discute ideias, métodos, técnicas, processos e 
resultados nas diversas áreas do conhecimento. 

(  ) A principal característica do artigo científico é que 
as suas afirmações devem estar baseadas em 
evidências, sejam elas oriundas de pesquisa de 
campo ou comprovadas por argumentos que 
sustentem as conclusões expostas no artigo e que 
passaram pelo crivo da comunidade científica. 

(  ) Os artigos científicos são geralmente utilizados 
como publicações em revistas especializadas, a 
fim de divulgar conhecimentos, de comunicar 
resultados ou novidades a respeito de um assunto, 
ou ainda de contestar, refutar ou apresentar outras 
soluções de uma situação convertida. 

 

A alternativa correta é: 
 

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


