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CADERNO DE QUESTÕES 

 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

NÃO ABRA ESTE CADERNO SEM AUTORIZAÇÃO DO FISCAL 

● Esta prova contém 20 questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas por questão, das quais 

apenas 1 (uma) estará correta. 

● Não rasure e nem amasse a folha de prova. Não use corretivo. 

● Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de equipamentos mecânicos, eletrônicos ou 

ópticos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados, informações ou similares. 

● Durante a realização das provas, não será permitido o empréstimo de qualquer material. 

● Iniciada a prova, o candidato somente poderá ausentar-se acompanhado de um fiscal. 

● É expressamente proibida, durante a realização da prova, a consulta de qualquer material: livros, 

códigos, legislação em geral, régua de cálculo, máquinas calculadoras e outros da mesma natureza. 

● Será desclassificado do Concurso o candidato que proceder com improbidade, indisciplina, falta de 

decoro ou que adotar comportamento incorreto ou descortês para com quaisquer dos fiscais ou 

membros da Comissão de Concurso, seus auxiliares ou autoridades presentes. 

 

Duração total: 120 minutos. 

Permanência mínima na sala: 30 Minutos. 

 

Nome:  

CPF: Assinatura: 

PROFESSOR ENSINO MÉDIO  





 
 
 

Questão 01 

 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nos termos da Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, dentre outros:  

 

a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 

e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; singularidade de ideias e de concepções pedagógicas. 

b)  respeito à liberdade e apreço à tolerância; coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

c) singularidade de ideias e de concepções pedagógicas, igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola; não-vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

d) valorização do profissional da educação escolar; pluralismo ou singularidade de ideias e de concepções 

pedagógicas a depender do caso; valorização da experiência intraescolar; 

 

Questão 02 

 

Conforme dispõe a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional - 9394/96, o acesso à educação básica 

obrigatória é direito público subjetivo. Diante disso, podem acionar o poder público para exigi-lo:  

 

a) qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou 

outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público. 

b) qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária legalmente constituída para este fim, 

confederação sindical e entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda, o Ministério Público do 

Trabalho.  

c) qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária legalmente constituída para este fim e 

confederação sindical, exclusivamente.  



 
 

  

d) qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária legalmente constituída para este fim, 

sindicato, federação e confederação sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda, o 

Ministério Público. 

 

Questão 03 

 

A Lei 9394/96 preconiza que o dever do Estado com relação educação escolar pública será efetivado mediante 

garantia de:  

 

a)  educação básica obrigatória e gratuita dos 3 (três) aos 18 (dezoito) anos de idade. 

b) educação básica obrigatória e gratuita dos 5 (cinco) aos 18 (dezoito) anos de idade. 

c) educação básica obrigatória e gratuita dos 3 (três) aos 20 (vinte) anos de idade. 

d) educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

 

Questão 04 

 

Quanto ao Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, assinale a afirmativa correta:  

a) O ENEM foi instituído em 2000, com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término 

da educação básica. Em 2009, o exame aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser utilizado como mecanismo 

de acesso à educação superior. Desde 2020, o participante pode escolher entre fazer o exame impresso ou o 

Enem Digital, com provas aplicadas em computadores, em locais de prova definidos pelo Inep. 

b) O ENEM foi instituído em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término 

da educação básica. Em 2009, o exame aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser utilizado como mecanismo 

de acesso à educação superior. Desde 2020, o participante pode escolher entre fazer o exame impresso ou o 

Enem Digital, com provas aplicadas em computadores, em locais de prova definidos pelo Inep.  

c) O ENEM foi instituído em 1995, com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término 

da educação básica. Em 2000, o exame aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser utilizado como mecanismo 

de acesso à educação superior. Desde 2010, o participante pode escolher entre fazer o exame impresso ou o 

Enem Digital, com provas aplicadas em computadores, em locais de prova definidos pelo Inep. 

d) O ENEM foi instituído em 1996, com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término 

da educação básica. Em 2002, o exame aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser utilizado como mecanismo 



 
 
 

de acesso à educação superior. Desde 2012, o participante pode escolher entre fazer o exame impresso ou o 

Enem Digital, com provas aplicadas em computadores, em locais de prova definidos pelo Inep. 

 

Questão 05 

 

Considere as alternativas abaixo e assinale aquela que contém as características referentes ao ENEM – 

Exame Nacional do Ensino Médio:  

a) A aplicação da prova ocorre em 02 (dois) dias. A Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep garante 

atendimento especializado e tratamento pelo nome social, além de diversos recursos de acessibilidade. Há 

também uma aplicação para pessoas privadas de liberdade.  

b) Tem por objetivo avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos 

nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação.  

c) O Exame é aplicado pelo Inep desde 2004 e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes), composto também pela Avaliação de cursos de graduação e pela Avaliação institucional.  

d) O exame subsidia o processo de revalidação dos diplomas de médicos que se formaram no exterior e 

querem atuar no Brasil. O exame é direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil 

quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.  

 

Questão 06 

 

No que se refere às disposições normativas constantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assinale a 

alternativa que corresponde aos itens abaixo:  

I - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os 

respectivos sistemas de ensino. 

II - Caberá aos Estados a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e 

sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias 

educacionais.   

III - Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de 

supervisão e atividade permanente, criado por Decreto 

IV -  A União incumbir-se-á de coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação 

 



 
 

  

a) O item I está correto e os demais estão errados.  

b) O item II está correto e os demais estão errados. 

c) Os itens I e II estão corretos e os demais estão errados.   

d) Os itens II e III estão errados e dos demais estão corretos  

 

Questão 07 

 

Assinale a alternativa que contém todos os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal:  

a)  educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.      

b)  educação, saúde, o trabalho, a moradia, lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.      

c) vida, liberdade, igualdade, educação, saúde, o trabalho, a moradia, lazer, a segurança, assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

d) educação, vida, saúde, liberdade, moradia, trabalho lazer e segurança, na forma desta Constituição.  

 

Questão 08 

 

De acordo com a Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: I. O fundo de garantia do tempo de serviço. II. seguro desemprego, 

em caso de desemprego involuntário. III. o auxílio emergencial de um salário-mínimo em razão de pandemias. 

IV. piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. V. irredutibilidade de salário, sem 

qualquer exceção. É correto o que se apresenta nos itens:   

 

a) I, II, III apenas.  

b) I, II, IV apenas.   

c) II, III, V apenas.  



 
 
 

d) Todos os itens estão corretos.  

 

Questão 09 

 

Nos termos do artigo 7º, XIII da Constituição Federal, a duração do trabalho normal do trabalho não será 

superior a I.__________ e II.____________, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 

mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.  

 

a) I - 6 horas diárias e II - 40 horas semanais.  

b) I - 8 horas diárias e II - 40 horas semanais.  

c) I - 6 horas diárias e II - 36 horas semanais.  

d) I - 8 horas diárias e II - 44 horas semanais. 

   

Questão 10 

 

No que se refere às disposições normativas constantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assinale a 

alternativa que corresponde aos itens abaixo:  

 

I - Os sistemas municipais de ensino compreendem: as instituições do ensino fundamental, médio e de 

educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal; as instituições de educação infantil criadas e 

mantidas pela iniciativa privada; os órgãos municipais de educação. 

II - As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias 

administrativas:   públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 

Público; privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado; comunitárias, na forma da lei.     

III - A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores; 



 
 

  

IV - A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular 

de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou 

por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

 

a) O item I está correto e os demais estão errados. 

b) O item II está correto e os demais estão errados. 

c) O item I está errado e os itens II, III e IV estão corretos.  

d) Todos os itens estão corretos  

 

Questão 11 

 

Conforme dispõe a Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social, exceto:  

 

a) adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei 

b) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; 

c)  redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 

d) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 10 (dez) anos de idade em creches e 

pré-escolas; 

 

Questão 12 

 

Dispõe a Constituição Federal: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Neste sentido, tem-se que o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios, exceto:  

 



 
 
 

a)  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  

c) singularidade de ideias e de concepções pedagógicas;  

d) coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  

Questão 13 

 

Assinale a alternativa correta acerca da Lei 9394/1996 – que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional:  

 

a) Na educação básica, a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e 

para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o 

tempo reservado aos exames finais, quando houver;       

b) Na educação básica, a carga horária máxima anual será de oitocentas e setenta horas para o ensino 

fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de cento e oitenta dias de efetivo trabalho 

escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;       

c) Na educação básica, a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e  

novecentas horas para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho 

escolar, incluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;       

d) Na educação básica, a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e 

para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, incluído o 

tempo reservado aos exames finais, quando houver;       

 

Questão 14 

 

O Programa Universidade para Todos – (ProUni) começou a usar a nota do Enem para concessão de bolsas 

de estudos integrais e parciais aos participantes no ano de:  

a) 2004 

b) 2000 

c) 2012 

d) 1998 

 



 
 

  

Questão 15 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, passou a ter um novo formato em 2009. Com a criação do 

Sistema de Seleção Unificada - Sisu, o exame passou a ser estruturado da seguinte maneira:  

 

a) 150 questões objetivas, 50 para cada área de conhecimento, sem redação.  

b) 180 questões objetivas, 45 para cada área de conhecimento, e a redação.  

c) 120 questões objetivas, 30 para cada área de conhecimento, e a redação. 

d) 120 questões objetivas, 30 para cada área de conhecimento, sem redação.  

   

Questão 16 

 

O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço deverá ser de no mínimo I._____ dias, nos termos da lei; a 

remuneração do serviço extraordinário deverá ser de, no mínimo, II._____ à do normal; o gozo de férias 

anuais remuneradas deverá ter, pelo menos, III._______ a mais do que o salário normal. Considere o 

disposto no artigo 7º da Constituição Federal e assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, 

aos itens acima:  

 

a)  I - 60 dias; II - 50%; III - 1/3 

b)  I - 60 dias; II - 100%; III - 2/3 

c)  I - 30 dias; II - 50%; III - 1/3 

d) I - 30 dias; II - 100%; III - 1/3 

 

Questão 17 

 

De acordo com informações oficiais publicadas pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, o Ministério da Educação de Portugal e o referido Instituto firmaram parceria 

para permitir que algumas universidades utilizem as notas do ENEM em seus processos seletivos. Assinale 

a alternativa que corresponde, respectivamente, ao ano em que a parceria foi firmada e às Universidades 

que a aderiram:  

 

a) 2004; Coimbra e Algarve 



 
 
 

b) 2014; Coimbra somente.  

c) 2020; Algarve somente.  

d) 2014; Coimbra e Algarve. 

 

Questão 18 

 

No tocante aos dispositivos referentes à educação superior previstos na Lei de Diretrizes e Bases - Lei 

9394/96, assinale a alternativa correta:  

 

a) No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de 

matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a vinte salários mínimos, ou ao de menor 

renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. 

b) A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, exclusivamente públicas, com 

variados graus de abrangência ou especialização. 

c) A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação 

superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação. 

d) Para fins de regulação, os Estados deverão adotar os critérios definidos pelos Municípios para autorização 

de funcionamento de curso de graduação em Medicina.    

 

Questão 19 

 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de I -__________ e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 

vinte e II -________________, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente 

de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

a) I - dezoito por cento; II - vinte e cinco por cento 

b) I - vinte e cinco por cento; II - dezoito por cento 

c) I - doze por cento; II - trinta por cento 

d) I - quinze por cento; II - doze por cento 



 
 

  

 

Questão 20 

 

Considere o que dispõe da Lei de Diretrizes de Bases e assinale a alternativa correta:  

 

a) O ensino médio, etapa final da educação básica, terá duração mínima de quatro anos. 

b) A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, 

conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: linguagens e 

suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e 

sociais aplicadas 

c) A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá facultativamente estudos e práticas 

de educação física, arte, sociologia e filosofia.  

d) Os currículos do ensino médio incluirão, facultativamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar 

outras línguas estrangeiras, em caráter obrigatório, preferencialmente o espanhol, de acordo com a 

disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino.    

  



 
 
 

 

GABARITO OFICIAL - EDITAL 011/2021 

Assinale com um X as alternativas corretas. Será válida somente uma alternativa por questão: 

Nome:  

CPF: Assinatura: 

 

1) (A) (B) (C) (D) 

2) (A) (B) (C) (D) 

3) (A) (B) (C) (D) 

4) (A) (B) (C) (D) 

5) (A) (B) (C) (D) 

6) (A) (B) (C) (D) 

7) (A) (B) (C) (D) 

8) (A) (B) (C) (D) 

9) (A) (B) (C) (D) 

10) (A) (B) (C) (D) 

11) (A) (B) (C) (D) 

12) (A) (B) (C) (D) 

13) (A) (B) (C) (D) 

14) (A) (B) (C) (D) 

15) (A) (B) (C) (D) 

16) (A) (B) (C) (D) 



 
 

  

17) (A) (B) (C) (D) 

18) (A) (B) (C) (D) 

19) (A) (B) (C) (D) 

20) (A) (B) (C) (D) 

 

Nome:  

CPF: Assinatura: 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

GABARITO - VIA DO CANDIDATO - EDITAL 011/2021 

 

1) (A) (B) (C) (D) 

2) (A) (B) (C) (D) 

3) (A) (B) (C) (D) 

4) (A) (B) (C) (D) 

5) (A) (B) (C) (D) 

6) (A) (B) (C) (D) 

7) (A) (B) (C) (D) 

8) (A) (B) (C) (D) 

9) (A) (B) (C) (D) 

10) (A) (B) (C) (D) 

11) (A) (B) (C) (D) 

12) (A) (B) (C) (D) 

13) (A) (B) (C) (D) 

14) (A) (B) (C) (D) 

15) (A) (B) (C) (D) 

16) (A) (B) (C) (D) 

17) (A) (B) (C) (D) 

18) (A) (B) (C) (D) 



 
 

  

19) (A) (B) (C) (D) 

20) (A) (B) (C) (D) 

 


