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instruções Gerais

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas, 
único documento válido para correção.

2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de 
Respostas, em especial seu nome e o número do documento de 
identidade.

3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candi-
dato ou por qualquer outro dano.

4. O candidato só poderá se retirar do recinto após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

5. Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Didática com 10 questões, numeradas de 01 a 10.

 Prova de Legislação Básica com 10 questões, numeradas de 11 a 20.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 20 questões, numeradas de 
21 a 40.

6. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja 
incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao apli-
cador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.  

8. O candidato passará o gabarito para a Folha de Respostas, utilizan-
do caneta esferográfica azul ou preta.

9. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de provas e a 
Folha de Respostas.

10. O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no sítio        
concurso.fundacaocefetminas.org.br
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DiDátiCa

Questão 01

Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia (1996), afirma 
que a “reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da 
relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando bláblá-
blá e a prática, ativismo” (FREIRE, Paulo. Pedagogia da Auto-
nomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996).

De acordo com este autor, é um saber necessário à prática do-
cente crítica a

a) precisão técnica do conhecimento que deve ser ensinado sem 
variação do raciocínio.

b) busca por novas metodologias de ensino que potencializem a 
aprendizagem do aluno.

c) indagação constante, metodicamente rigorosa, que promove a 
superação da realidade.

d) adoção de novas tecnologias que sejam alinhadas às formas de 
pensar das novas gerações.

e) criação de um referencial teórico único e inquestionável que 
embase a prática pedagógica.
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Questão 02

Analise o texto a seguir.

Aprendemos também de muitas maneiras, com diversas técni-
cas e procedimentos, mais ou menos eficazes para conseguir os 
objetivos desejados. A aprendizagem ativa aumenta a nossa fle-
xibilidade cognitiva, que é a capacidade de alternar e realizar di-
versas tarefas, operações mentais ou objetivos e de adaptar-nos 
a situações inesperadas, superando modelos mentais rígidos e 
automatismos pouco eficientes.

(BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias ativas para uma educação inovadora: 
uma abordagem teórico-prática. São Paulo: Penso Editora, 2017).

A aprendizagem ativa compreende o uso de metodologias que 
requerem a prática (aprender fazendo) por parte do estudante. A 
aprendizagem baseada em projetos é uma destas metodologias 
e postula uma organização para ser eficaz.

Numere as atividades na sequência que demonstre a organiza-
ção de um projeto educacional do planejamento à finalização de 
acordo com os autores José Moran e Lilian Bacich.

(  )  Oficina de ideias e criatividade.

(  )  Sessão de apresentação de temas desafiadores.

(  )  Roda de debate: outras ideias.

(  )  Relatório de avaliação das etapas e produção.

(  )  Oficina de planejamento e divisão de tarefas.

(  )  Feira de apresentação dos projetos.

(  )  Oficina de produção compartilhada de soluções.
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A sequência correta dessa numeração é 

a) (2); (1); (5); (4); (3); (7); (6). 

b) (1); (5); (2); (7); (6); (3); (4).

c) (3); (4); (6); (5); (2); (1); (7).

d) (4); (7); (3); (6); (1); (2); (5).

e) (7); (2); (4); (3); (5); (6); (1).
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Questão 03

De acordo com os posicionamentos do autor Antoni Zabala, na 
obra A Prática Educativa: como ensinar (1997), no que diz res-
peito à análise e ao aprimoramento da prática educativa por par-
te do docente, é correto afirmar que

a) para que se delimitem as intervenções pedagógicas adequadas 
a determinado contexto, há que se considerar suas especificida-
des e todas as variáveis que compõem o processo de aprendiza-
gem, evitando a recorrência a marcos teóricos e conhecimentos 
já consolidados e priorizando o pensamento prático.

b) para que a análise da prática educativa seja efetiva, há que se 
priorizar a reflexão em detrimento da ação, estipulando uma 
ordenação racional e lógica do pensamento para que se possa 
prever, de maneira fundamentada, as medidas práticas a serem 
tomadas em prol do aprimoramento dos processos de aprendi-
zagem.

c) no exercício de análise da prática educativa, o uso de referen-
ciais teóricos do campo dos saberes, acerca dos processos de 
aprendizagem, pode ser considerado, em certo âmbito, um 
fator engessador do desenvolvimento docente, por contribuir 
para o desencorajamento dos profissionais a produzirem seus 
próprios métodos de trabalho.

d) o repertório de conhecimentos de que se dispõe acerca dos pro-
cessos de ensino e aprendizagem é suficiente para, no mínimo, 
identificar formas de atuação e de relacionamento entre pro-
fessor e alunos, além de materiais, instrumentos de avaliação 
e contextos de aprendizagem que seriam pouco apropriados a 
determinado objetivo pedagógico.
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e) a prática educativa é algo fluido, dinâmico, vivo e fugidio, o que 
inviabiliza a delimitação, de antemão, de referenciais e conhe-
cimentos prévios que norteiem o planejamento, a aplicação e 
a avaliação das intervenções pedagógicas e exige do docente o 
desenvolvimento de postura adaptável e competências resoluti-
vas para responder aos problemas práticos com que se depara.

Questão 04

Em sua obra Didática (1992), José Carlos Libâneo explicita que a 
apropriação do conhecimento universal, produzido durante milê-
nios de história pelo estudante, é o objetivo máximo das institui-
ções escolares. Entretanto, Libâneo aponta que essa apropriação 
não deve ser acrítica, mas o conhecimento deve ser submetido 
“ao crivo de seus determinantes sociais para recuperar seu nú-
cleo de objetividade...” e, ainda, afirma que, em “outras palavras, 
para tornar efetivo o processo educativo, é preciso dar-lhe uma 
orientação, as finalidades e os meios para sua realização, con-
forme opções que se faça, quanto ao tipo de educação que se 
pretende e ao tipo de sociedade a que se aspira” (LIBÂNEO, J. C. 
Didática. São Paulo: Cortez, 1992).

O docente que estabeleça sua prática com base na dimensão crí-
tico-social dos conteúdos aplica

a) padrões de tratamento da informação: exposição, aplicação, 
correção, avaliação e revisão do processo. 

b) técnicas de compreensão: leitura, interpretação, memorização 
e transposição para novos contextos. 

c) procedimentos de categorização: simples para complexo, espe-
cífico para geral, individual para coletivo.

d) atividades para desenvolver o livre pensamento: criação, proto-
tipagem, testagem e aprimoramento. 

e) métodos próprios da ciência: observação, identificação, compa-
ração, estabelecimento de relações e conclusão.
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Questão 05

O desenho, a seguir, produzido no século XIX pelo francês Jean 
Marc Cotê, ilustra uma alternativa de como seria uma escola do 
futuro no imaginário da época.

(Disponível em: https:commons.wikimedia.org/wiki/File:France_in_XXI_Century._School.
jpg . Acesso em: 31 out. 2018)

Considerando as circunstâncias pedagógicas apresentadas na 
imagem e as possíveis características do modelo social por detrás 
delas, de acordo com os conhecimentos trabalhados pelo autor 
Cipriano C. Luckesi, na obra Avaliação da Aprendizagem Esco-
lar (2002), é possível afirmar que a prática de avaliação escolar, 
mais condizente com o contexto representado, possui um caráter

a) libertador, tendo por objetivo a mera reprodução e conservação 
da sociedade e a domesticação dos educandos.

b) diagnóstico, voltado para o desenvolvimento da autonomia e 
de competências para a participação democrática na vida social.

c) classificatório, situado no bojo de uma pedagogia preocupada 
com a transformação social em detrimento da conservação do 
modelo social vigente.
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d) autoritário, visando, por meio de seu cunho disciplinador, ao 
enquadramento dos estudantes nos parâmetros de equilíbrio 
social previamente estabelecidos.

e) renovador, centrado no processo de aprendizagem, na esponta-
neidade da produção do conhecimento por parte do educando 
e em suas diferenças individuais.

Questão 06

O corpo docente de uma escola de ensino médio se reuniu com 
a equipe técnico-pedagógica da escola para elaborar um planeja-
mento interdisciplinar para o próximo ano letivo. 

O grupo estudou e debateu sobre a melhor maneira de estruturar 
o currículo com foco na interdisciplinaridade, chegando à conclu-
são de que seria necessário 

a) partir do movimento de aprendizagem dos estudantes que, por 
si mesmos, já realizam a integração dos conteúdos.

b) eleger uma disciplina como fio condutor curricular e integrar o 
conteúdo das demais disciplinas, quando possível.

c) encontrar pontos comuns entre as disciplinas e realizar a inte-
gração, resguardando, assim, a exposição dos conceitos essen-
ciais de cada uma delas. 

d) integrar as disciplinas da mesma área do conhecimento, man-
tendo, assim, a integridade de cada disciplina e resguardando 
seus objetivos fundamentais.

e) realizar um estudo exploratório sobre as questões fundamen-
tais que o ser humano busca equacionar e direcionar a atuação 
de cada disciplina para respondê-las.
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Questão 07

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I. O ensino tradicional estruturou-se por meio do método pe-
dagógico expositivo, composto por 05 passos: preparação, 
apresentação, comparação e assimilação, generalização e 
aplicação. Esses cinco passos correspondem ao método cien-
tífico indutivo

PORQUE

II. o projeto burguês implantado nos sistemas nacionais de ensi-
no, a partir de meados do século XIX, significava a redenção 
de toda humanidade, por meio da educação universal, gratui-
ta e obrigatória, com o intuito de superar os valores medievais 
e democratizar as relações sociais. 

A respeito das asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.

d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.

e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
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Questão 08

Complete as lacunas do texto abaixo, de acordo com os posi-
cionamentos apresentados pelo autor Antoni Zabala, acerca da 
interação entre professor e aluno no livro A prática educativa: 
como ensinar (1997).

Partindo do pressuposto de que a diversidade é algo inerente 
à natureza humana, a concepção _________________ de ensino 
compreende que cada indivíduo possui características únicas e 
pessoais, que influenciam na maneira como interpreta a reali-
dade. Daí surge a perspectiva de_________________, na qual o 
processo de aprendizagem é organizado a partir das diversas ne-
cessidades das pessoas que o protagonizam. Nesse sentido, uma 
das responsabilidades cabíveis ao professor, na interação com os 
alunos, é a de __________________ em seus processos individuais, 
por meio da realização de observações e intervenções diferencia-
das e contingentes em suas realidades.

a) tradicional / metacognição / guiá-los

b) tecnicista / metodologia ativa / avaliá-los

c) construtivista / metacognição / avaliá-los

d) tecnicista / educação libertária / acompanhá-los

e) construtivista / ensino adaptativo / acompanhá-los
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Questão 09 

Ao elencar os principais desafios que se colocam ao Ensino Mé-
dio no país, Acacia Z. Kuenzer aponta, no livro Ensino Médio: 
construindo uma proposta para os que vivem do trabalho, para a 
necessidade prioritária de se formular uma concepção de ensino 
que articule de forma competente as dimensões da preparação 
para o mundo do trabalho e da continuidade dos estudos.

A esse respeito, é correto afirmar que

a) com a emergência de um novo paradigma que reestrutura as 
relações e os modos de trabalho, um novo perfil de trabalhador 
começa a se delimitar a partir das exigências por competências 
instrumentais e intelectuais, o que tem favorecido sobremanei-
ra o alcance desse ideal de ensino articulador.

b) o caminho para se alcançar esse objetivo passa por dois âmbitos 
primordiais: o da filosofia da educação - a partir do qual se faz 
necessário definir claramente as finalidades do ensino - seguido 
da pedagogia - que pressupõe a definição dos conteúdos a se-
rem trabalhados e dos procedimentos metodológicos a serem 
adotados.

c) o atual Ensino Médio no Brasil constitui-se de uma dualidade 
estrutural que se perfaz no âmbito das relações de poder típicas 
da divisão de classes que caracteriza a sociedade atual, estando 
intimamente ligada à concepção de sociedade, o que faz desta 
uma divisão eminentemente política, bem como o é sua solução.

d) esse enfrentamento deve-se às mudanças ocorridas nos ce-
nários do mundo do trabalho ao final do século XX no Brasil, 
responsáveis por ocasionar a dualidade que categoriza o Ensi-
no Médio em duas redes: uma eminentemente voltada para a 
formação profissional, outra voltada para a continuidade dos 
estudos e da formação intelectual.
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e) a influência do modelo Taylorista-Fordista, nas relações de tra-
balho no Brasil, tem sido determinante na estruturação de um 
projeto pedagógico capaz de articular a formação profissional 
e científica no Ensino Médio, à medida que gera uma crescente 
demanda pelo desenvolvimento de competências profissionais 
que integram o fazer, o aprender e o pensar.
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Questão 10

De acordo com José Carlos Libâneo, no livro Didática (1992), 
“muitas pessoas acreditam que o desempenho satisfatório do 
professor na sala de aula depende de vocação natural ou somen-
te da experiência prática, descartando-se a teoria” (LIBÂNEO, J. C. 
Didática. São Paulo: Cortez, 1992).

Contudo, ainda segundo o autor (idem), embora muitos profis-
sionais manifestem especial tendência e gosto pela prática do 
magistério, o adequado processo de formação profissional para 
a docência requer, para além disso, 

a) um esforço de desvinculação entre os princípios didáticos e os 
propósitos sociais e políticos, respeitando o caráter isento e os ob-
jetivos e finalidades técnicos e normativos das teorias de ensino.

b) grande cautela para que não se misturem, ao longo do proces-
so formativo, os aspectos técnico-científicos e os aspectos pe-
dagógicos que, para que sejam efetivamente compreendidos, 
devem ser considerados isoladamente.

c) uma formação teórico-prática consistente, na qual teoria e prá-
tica se interpenetram a todo momento: a teoria, estando vin-
culada aos problemas denunciados pela experiência prática. A 
prática, por sua vez, sendo orientada pela teoria.

d) que se priorize a formação técnico-prática que engloba os sabe-
res advindos do campo da Didática e das metodologias de ensi-
no, em detrimento da formação técnico-científica, que concen-
tra os saberes específicos das disciplinas nas quais o profissional 
está se especializando.

e) que se concentre no aspecto teórico da formação didática, uma 
vez que esta se encontra vinculada a conhecimentos advindos 
de campos como Filosofia, Sociologia e Psicologia e, por isso, 
pressupõe um domínio prévio dos conteúdos para que a quali-
dade da prática seja garantida.
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LeGisLação BásiCa

Questão 11

Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, analise as asserções a seguir e a relação 
proposta entre elas.

I. O servidor deve prestar toda sua atenção às ordens legais de 
seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento 
e, assim, evitando conduta negligente. Os repetidos erros, o 
descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis 
de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desem-
penho da função pública

PORQUE

II. a moralidade da Administração Pública se circunscreve à dis-
tinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de 
que o bem comum não necessariamente é o fim. O equilíbrio 
entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor pú-
blico, é que poderá se sobrepor à moralidade do ato adminis-
trativo.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.

d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.

e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
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Questão 12

Preencha corretamente as lacunas do texto, a seguir, com base 
nos dispositivos legais do Regime Jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

A _____________ é o deslocamento do servidor, a pedido ou de 
ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de 
sede, ao passo que a _____________ é o deslocamento de cargo de 
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral 
de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com 
prévia apreciação do órgão central do SIPEC. Já a _____________ 
é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é 

a) remoção / redistribuição / recondução

b) remoção / recondução / redistribuição

c) redistribuição / remoção / recondução

d) redistribuição / recondução / remoção

e) recondução / redistribuição / remoção
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Questão 13

Considerando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual 
dispõe acerca das diretrizes e bases da educação nacional, asso-
cie corretamente o ente federado às suas respectivas responsabi-
lidades precípuas.

A sequência correta dessa associação é

a) (3); (2); (1); (3); (1).

b) (2); (3); (1); (1); (2).

c) (2); (1); (2); (3); (3).

d) (1); (2); (3); (1); (2).

e) (1); (3); (1); (2); (1).

Entes federados

1. União

2. Estado

3. Município

Responsabilidades precípuas

(  ) Organizar, manter e desenvolver os ór-
gãos e as instituições oficiais do siste-
ma federal de ensino e o dos Territórios.

(  ) Oferecer educação infantil em creches e 
pré-escolas e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em 
outros níveis de ensino somente quando 
estiverem atendidas plenamente as ne-
cessidades de sua área de competência 
e com recursos acima dos percentuais 
mínimos vinculados pela Constituição 
Federal à manutenção e ao desenvolvi-
mento do ensino.

(  ) Coletar, analisar e disseminar informa-
ções sobre a educação.

(  ) Assegurar o ensino fundamental e ofe-
recer, com prioridade, o ensino médio a 
todos que o demandarem.

(  ) Baixar normas gerais sobre cursos de 
graduação e pós-graduação.
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Questão 14

Numere os eventos na sequência que descreve a cronologia do 
ingresso do servidor público ao cargo efetivo, após sua submis-
são ao concurso público.

(  )  Nomeação          

(  )  Exercício          

(  )  Aprovação         

(  )  Posse 

A sequência correta dessa numeração é

a) (2); (4); (1); (3).

b) (2); (1); (3); (4).

c) (1); (4); (2); (3).

d) (4); (2); (3); (1).

e) (3); (4); (1); (2).
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Questão 15

Avalie as afirmações abaixo sobre o IFNMG - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, bem 
como de seu respectivo Estatuto.

I. A promoção da integração e da verticalização da educação 
básica à educação profissional e à educação superior, otimi-
zando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os re-
cursos de gestão, é uma de suas finalidades e características 
institucionais.

II. O IFNMG é equiparado às universidades federais para efeito 
da incidência das disposições que regem a regulação, a ava-
liação e a supervisão da instituição e dos cursos de educação 
superior.

III. O IFNMG possui autonomia de atuação para criar e extinguir 
cursos, bem como para registrar diplomas dos cursos por ele 
oferecidos, em todo o território nacional, aplicando-se, em 
determinadas hipóteses, a oferta de ensino a distância.

IV. A natureza gratuita do ensino, por meio de parcerias público-
privadas, é um de seus princípios norteadores.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) I e IV.

c) II e III.

d) III e IV.

e) I, II e III.
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Questão 16

O ocupante de cargos do Plano de Carreiras e Cargos do Magis-
tério Federal, sem prejuízo dos afastamentos previstos no Estatu-
to dos Servidores Públicos Federais (Lei n.º 8.112/1990), poderá 
afastar-se de suas funções, assegurados todos os direitos e van-
tagens a que fizer jus, para:

I. Participar de programa de pós-graduação stricto sensu ou de 
pós-doutorado, independentemente do tempo ocupado no 
cargo ou na instituição.

II. Participar de programa de mestrado ou doutorado, após o 
decurso de cinco anos ocupados no cargo ou na instituição.

III. Prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou 
de pesquisa, por período de até quatro anos, com ônus para 
a instituição de origem.

IV. Prestar colaboração técnica ao Ministério da Educação, por 
período não superior a um ano e com ônus para a instituição 
de origem, visando ao apoio ao desenvolvimento de progra-
mas e a projetos de relevância.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) II e IV.

c) I, II e III.

d) I, III e IV.

e) II, III e IV.
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Questão 17

De acordo com o Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, compete ao Colégio 
de Dirigentes

a) deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por presta-
ção de serviços em geral, a serem cobrados pelo Instituto Federal.

b) apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão 
anual, emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e a re-
gularidade dos registros.

c) aprovar a estrutura administrativa e o Regimento Geral do Insti-
tuto Federal, observados os parâmetros, definidos pelo governo 
federal, e a legislação específica.

d) apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos, 
convênios e contratos, bem como para a elaboração de cartas 
de intenção ou de documentos equivalentes.

e) deflagrar, aprovar as normas e coordenar o processo de con-
sulta à comunidade escolar para escolha do reitor do Instituto 
Federal, dos diretores-gerais e diretores dos campi avançados, 
em consonância à Lei nº 11.892/2008.
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Questão 18

De acordo com a Lei nº 8.112/1990, ao servidor público federal, 
é permitido

a) recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.

b) valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade da função pública.

c) exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o 
exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho.

d) manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de con-
fiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau 
civil.

e) atuar como procurador ou intermediário junto a repartições pú-
blicas quando se tratar de benefícios previdenciários ou assis-
tenciais de seu cônjuge.

Questão 19

De acordo com o Decreto n° 5.154/2004, que se relaciona à lei 
que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, avalie as 
afirmações abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

(  ) Consideram-se itinerários formativos ou trajetórias de formação 
as unidades curriculares de cursos e programas da educação 
profissional, em determinada área, que possibilitem o aproveita-
mento contínuo e articulado dos estudos.

(  ) 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 curricula-
res nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação.

(  ) A educação profissional observará, como uma de suas premissas, 
a dissociabilidade entre teoria e prática.

(  ) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio e os 
cursos de educação profissional tecnológica de graduação con-
duzem à diplomação após sua conclusão com aproveitamento.
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A sequência correta é

a) (V); (F); (V); (F). 

b) (V); (V); (F); (F). 

c) (F); (F); (V); (V). 

d) (V); (V); (V); (V). 

e) (V); (V); (F); (V).

Questão 20

Sobre o Decreto nº 5.840/2006 que institui, no âmbito federal, o 
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
– PROEJA, é INCORRETO afirmar que

a) os diplomas de cursos técnicos de nível médio, desenvolvidos 
no âmbito do PROEJA, terão validade nacional, conforme a le-
gislação aplicável.

b) o PROEJA abrangerá os cursos e os programas de educação 
profissional de formação inicial e continuada de trabalhadores, 
bem como de educação profissional técnica de nível médio.

c) os cursos e os programas do PROEJA não possuirão carga horá-
ria mínima de horas pré-definidas, tendo em vista suas especifi-
cidades territoriais e sua metodologia pedagógica de singulari-
dade.

d) os cursos e os programas do PROEJA deverão ser oferecidos, em 
qualquer caso, a partir da construção prévia de projeto pedagó-
gico integrado único, inclusive quando envolverem articulações 
interinstitucionais ou intergovernamentais.

e) o PROEJA poderá ser adotado pelas instituições públicas dos 
sistemas de ensino estaduais e municipais e pelas entidades 
privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação 
profissional, vinculadas ao sistema sindical (“Sistema S”).
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ConHeCiMentos esPeCÍFiCos

Questão 21

Associe a fórmula molecular dos compostos a seguir (1ª coluna) 
à sua geometria (2ª coluna).

A sequência correta das combinações é

a) 1a / 2d / 3i.

b) 1b / 2e / 3h.

c) 1c / 2f / 3g.   

d) 1b / 2d / 3h.

e) 1a / 2e / 3g.
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Questão 22

O ciclo de Born-Haber é simplesmente uma aplicação da conhe-
cida Lei de Hess para o cálculo da energia de rede ou energia 
reticular de alguns compostos.

Faça uso dessa aplicação para determinar a energia de rede do 
BaCl2 em kJ mol-1.

Dados: 

I. Entalpias de formação do BaCl2(S), Ba(g) e Cl(g) são -859 kJ mol-1, 
180 kJ mol-1 e 122 kJ mol-1, respectivamente.

II. 1ª e 2ª energia de ionização do Ba(g) são 503 kJ mol-1 e 965 kJ 
mol-1.

III. Afinidade eletrônica do Cl(g) é -349 kJ mol-1.

O resultado encontrado foi

a) 335.

b) 562.

c) 1140.

d) 2053.

e) 2280.
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Questão 23

Associe a fórmula molecular do ácido (1ª coluna) a seu nome    
(2ª coluna).

A sequência correta das combinações é

a) 1a / 2f / 3m.

b) 1b / 2g / 3l.

c) 1c / 2h / 3k.   

d) 1d / 2i / 3l.

e) 1e / 2j / 3m.
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Questão 24

A seguir, é representada a equação entre um óxido e uma base

a P2O5 + 6 NaOH  → c NaxY + d H2O

Pode-se afirmar que

a) a = x.

b) c < d.

c) y = PO3.

d) P2O5 é anfótero. 

e) NaxY é um sal ácido.
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Questão 25

Observe, a seguir, as equações químicas devidamente balanceadas:

As equações que representam reações químicas estão correta-
mente representadas apenas em

a) I e IV.

b) II e III.

c) I, III e IV.

d) II, III, IV.

e) I, II, III, IV.
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Questão 26

O permanganato de potássio é um agente oxidante forte e muito 
usado em volumetria REDOX e pode ser usado para determinar 
Ferro e Cromo. Abaixo estão representadas duas reações não ba-
lanceadas de titulações, envolvendo o KMnO4, sendo que a pri-
meira ocorre em meio ácido e a segunda, em meio básico. 

Faça o balanceamento das equações, usando os menores coe-
ficientes possíveis, porém inteiros, e, logo em seguida, some os 
coeficientes de cada titulação. 

KMnO4 +  FeSO4 +  H2SO4 →  Fe2(SO4)3 +  MnSO4 +  K2SO4 +  H2O

KMnO4 +  Cr2(SO4)3 +  KOH →  K2CrO4 +  MnO2 +  K2SO4 +  H2O

Os somatórios dos coeficientes estequiométricos da primeira e 
segunda titulações são, respectivamente,

a) 18 / 44.

b) 36 / 22.

c) 36 / 66.

d) 72 / 22.

e) 72 / 36.



 Concurso de Docentes iFnMG • 2018 •QUÍMICA 31

Questão 27

Observe o diagrama de energia e as afirmações abaixo:

I. No diagrama, está representada uma reação que ocorre em 
mais de uma etapa. 

II. A energia de ativação da 1ª Etapa é maior do que a energia de 
ativação da 2ª Etapa. 

III. A reação global é endotérmica e o calor absorvido é a. 

IV. A 2ª etapa é exotérmica e o calor liberado é b-d.

V. A energia de ativação da 2ª etapa é c.

Está correto apenas o que se afirma em 

a) I e V.

b) II e IV.

c) I, II e IV.

d) I, III e V.

e) II, III e V.
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Questão 28

O carros flex completaram 15 anos em março de 2018 e foi a 
partir desta inovação tecnológica que o consumidor pode esco-
lher o melhor combustível para seu carro. Considerando que, nos 
postos, o etanol seja anidro e que a gasolina tenha 30% de álcool 
anidro, pode-se calcular o calor liberado na queima de cada um 
deles e a eficiência de um em relação a outro.

Dados:

A gasolina foi representada pelo octano e, com relação à com-
bustão dos combustíveis, afirma-se que:

1ª) Com os dados da primeira tabela, calcula-se a variação de en-
talpia da combustão da gasolina pura (ΔcH

o = -430 kJ mol-1) e 
do etanol anidro (ΔcH

o = -402 kJ mol-1).

2ª)  Levando-se em consideração os valores do calor de combus-
tão da gasolina e do etanol, calcula-se o calor liberado na 
queima de 1 litro de cada um dos combustíveis e tem-se que 
a eficiência do etanol anidro é aproximadamente 70% em re-
lação à gasolina pura. 

3ª) Levando em consideração a composição do combustível bra-
sileiro, tem-se que a eficiência do etanol em relação à gasoli-
na, ambos vendidos nos postos, é aproximadamente 60%. 
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É correto afirmar que

a) as três são falsas.

b) a 1ª é verdadeira e a 2ª e a 3ª são falsas. 

c) a 2ª é verdadeira e a 1ª e a 3ª são falsas.

d) a 1ª é falsa e a 2ª e a 3ª são verdadeiras. 

e) a 2ª é falsa e a 1ª e a 3ª são verdadeiras.

Questão 29

Considere uma solução formada pela adição de 98 g de NaCN em 
500 mL de água destilada.

Dados: Kw = 1,0x10-14; Ka(HCN) = 4x10-10.

O pH da solução e a porcentagem de hidrólise do sal são, respec-
tivamente,

a) ácido e 0,25%.

b) ácido e 0,50%.

c) neutro e 0,50%.

d) básico e 0,25%.

e) básico e 0,50%.
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Questão 30

Na instrução normativa nº 6, de abril de 2012, do MAPA, existem 
parâmetros do vinagre comercial e um deles é a acidez em massa 
de ácido acético - HAc (g/100mL). 

Dados:

Ka(HAc) = 2x10-5

Log 2 = 0,30 

O pH do vinagre, cuja concentração de ácido acético está em 
6%m/v, é  

a) -0,30.

b) 0,00.

c) 0,30.

d) 2,35.

e) 4,70.

Questão 31

Uma solução de hidróxido de magnésio teve seu pH ajustado 
para 13,0 e sua temperatura mantida a 25oC.

Dados: 

Kps (Mg(OH)   ) = 9,0x10-12 a 25oC.

A solubilidade do hidróxido de magnésio, em mol L-1, é

a) 3,0x10-5.

b) 3,0x10-6.

c) 9,0x10-10.

d) 9,0x10-11.

e) 9,0x10-14.

2
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Questão 32

As células eletroquímicas raramente operam sob condições pa-
drão no mundo real e a equação que possibilita o cálculo do po-
tencial fora das condições padrão é a equação de Nernst.

Utilize os dados para a montagem da célula eletroquímica e com-
plete as lacunas abaixo:

Dados:

  Cu+ + 1e- → Cu0   E0=0,521V

  Semicélula 1: Cu0/Cu+(1x10-9mol L-1)

  Semicélula 2: Cu0/Cu+(1mol L-1)

Após acopladas as semicélulas 1 e 2, tem-se que a semicélula 1 se 
comportará como                     , a semicélula 2 será o                    e 
o E(célula) será                     V.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a) anodo, catodo, 0.

b) anodo, catodo, 0,0118.

c) anodo, catodo, 0,5328.

d) catodo, anodo, -0,5328.

e) catodo, anodo, -0,0118.
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Questão 33

As aminas são conhecidas por seu caráter básico que pode variar 
em função dos grupos alquil, diretamente ligados ao átomo de 
nitrogênio. 

A ordem crescente de basicidade das aminas em meio aquoso é

a) I < II < III < IV.

b) II < I < IV < III .

c) III < IV< I < II.

d) IV < II < III < I.

e) I < II < IV < III.

Questão 34

Um material contendo apenas moléculas de fórmula C6H14 , ao ser 
clorado, levou à obtenção de quatro isômeros planos de fórmula 
C6H13Cl.

O substrato utilizado é

a) hexano. 

b) 2-metilpentano. 

c) 3-metilpentano.

d) 2,2-dimetilbutano. 

e) 2,3-dimetilbutano. 
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Questão 35

Observe o sistema de equações a seguir: 

As substâncias A, B e C são, respectivamente,

a) propan-2-ol, 1-cloropropano e propeno.

b) propan-1-ol, propeno e 1-cloropropano.

c) propeno, propan-2-ol e 2-cloropropano.

d) propan-2-ol, propeno e 2-cloropropano.

e)  propeno, propan-1-ol e 2-cloropropano.
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Questão 36

Observe o haleto de alquila a seguir:

Considere-o inserido em um reator, contendo iodeto de sódio 
solubilizado em meio à acetona, a 50oC.

Ao final da reação, pode-se afirmar que o

a) eletrófilo é o íon iodeto.

b) produto principal é insaturado.

c) produto principal tem isomeria trans.

d) produto principal é proveniente de uma SN1.

e) abandonador foi eliminado na posição equatorial.

Questão 37

Observe a reação a seguir:

A síntese do produto ocorre por meio do(a)

a) mecanismo iônico de substituição.

b) reação de eliminação de 1ª ordem.

c) ataque a um hidrogênio equatorial.

d) formação de um estado de transição anticoplanar.

e) substituição do abandonador halogênio por um hidrogênio.
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Questão 38

Observe a reação e as afirmações a seguir:

I. Reação regiosseletiva

II. NaOH como catalisador

III. Solvente como nucleófilo

IV. Reação sem formação de carbocátion

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) I e III.

c) II e III.

d) II e IV.

e) III e IV.
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Questão 39

Observe a sequência de reações e as afirmações a seguir:

I. O intermediário 1 é um hidrocarboneto.

II. A etapa 2 corresponde a uma reação de adição.

III. A etapa 1 corresponde a uma reação de sulfonação.

IV. O intermediário 1 tem um grupo de orientação orto-para.

V. O intermediário 2 tem dois grupos desativadores do anel ben-
zênico.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) I e IV.

c) II e V.

d) III e IV.

e) III e V.
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Questão 40

Considere a fórmula molecular C4H10O. 

O número total de isômeros das funções álcool e éter, são, res-
pectivamente,

a) 3 e 5.

b) 4 e 3.

c) 4 e 4.

d) 5 e 3.

e) 5 e 4.
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RASCUNHO
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DIDÁTICA LEGISLAÇÃO CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

A01. B C D

A02. B C D

A03. B C D

A04. B C D

A05. B C D

A06. B C D

A07. B C D

A08. B C D

A09. B C D

A10. B C D

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

A16. B C D

A17. B C D

A18. B C D

A19. B C D

A20. B C D

A13. B C D

A14. B C D

A15. B C D

A11. B C D

A12. B C D

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

A36. B C D

A37. B C D

A38. B C D

A39. B C D

A40. B C D

A21. B C D

A22. B C D

A23. B C D

A24. B C D

A25. B C D

A26. B C D

A27. B C D

A28. B C D

A29. B C D

A30. B C D

A33. B C D

A34. B C D

A35. B C D

A31. B C D

A32. B C D

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E


