
 
 

EDITAL 022/2022 – Concurso Público 

  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 e outros. 

● 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: 2h00 horas 

PERMANÊNCIA MÍNIMA NA SALA: 30 Minutos. 
 
 

Nome: CPF: 

Assinatura: 

             DOCENTE - GRADUAÇÃO  



 

 

Relativamente ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 

República, assinale a alternativa incorreta: 

a) A educação se apresenta constitucionalmente como, direito de todos e dever do Estado 

e da família 

b) A educação, sob o prisma constitucional, deve ser incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando à qualificação da pessoa para o trabalho 

c) A educação, em seu formato constitucional, dever ser promovida com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa 

d) A educação, sob a ótica constitucional, não deve visar à cidadania, mas buscar o pleno 

desenvolvimento da pessoa e sua qualificação laboral 

 

 

Assinale a alternativa que se encontra em dissonância com os princípios aplicáveis à 

educação, insertos na Constituição Federal da República: 

a) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino 

b) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais 

c) garantia de padrão de qualidade 

d) valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos 

de carreira, com ingresso facultativamente por concurso público de provas e títulos, aos 

das redes públicas           

 

 
   

Na mesma linha da questão anterior, assinale a alternativa que se encontra em 
contrariedade com os princípios aplicáveis à educação, insertos no texto constitucional: 

a) desigualdade de condições para o acesso e permanência na escola 

b) garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida       

c) gestão democrática do ensino público, na forma da lei 

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

 QUESTÃO 02 

 QUESTÃO 03 

 QUESTÃO 01 



 

No que concerne ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 

República, assinale a alternativa incorreta: 

a) a lei deve dispor sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da 

educação básica          

b) é vedado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros   

c) a lei deve dispor sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação dos planos 

de carreira dos profissionais da educação básica, no âmbito dos entes federativos                

d) dentre os princípios constitucionais aplicáveis à educação, pode ser mencionado o piso 

salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos 

de lei federal  

 

 

No que diz respeito ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 

República, assinale a alternativa incorreta: 

a) As universidades gozam de autonomia administrativa 

b) As universidades gozam de autonomia no âmbito da gestão financeira e patrimonial 

c) As instituições de pesquisa científica e tecnológica não gozam de autonomia didático-

científica      

d) As universidades devem obedecer ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão 

 
 

O dever do Estado com a educação deve ser efetivado mediante a garantia de: 

a) educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade 

b) atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde          

c) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando 

d) progressiva universalização do ensino superior gratuito 

 QUESTÃO 04 

 QUESTÃO 05 

 QUESTÃO 06 



 QUESTÃO 10 

 

Na mesma linha da questão anterior, tem-se que o dever estatal com a educação deve ser 

efetivado mediante a garantia de: 

a) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino 

b) progressiva universalização do ensino médio gratuito 

c) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo 

a capacidade de cada um 

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

assegurada inclusive sua oferta para todos os que a ela tiveram acesso na idade própria 

 
No que se relaciona ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 

República, assinale a alternativa incorreta: 

a) A União deve organizar o sistema federal de ensino e o dos Territórios 

b) Os entes federativos devem organizar em regime de colaboração seus sistemas de ensino 

c) O ensino fundamental regular deve ser ministrado em língua portuguesa, vedada às 

comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem 

d) A União deve financiar as instituições de ensino públicas federais 

 

O ensino é livre à iniciativa privada, atendida, dentre outras, a seguinte condição: 

a) obrigatoriedade de concessão de bolsas de estudo por critério meritocrático 

b) cumprimento das normas gerais da educação nacional 

c) avaliação de qualidade pelo Poder Público 

d) autorização pelo Poder Público 

 

 

 

 
 

 QUESTÃO 07 

 QUESTÃO 08 

 QUESTÃO 09 



 

No que se refere ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 

República, assinale a alternativa incorreta: 

a) Devem ser fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum 

b) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, deve constituir disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental 

c) Devem ser fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar o respeito aos valores artísticos regionais 

d) Devem ser fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar o respeito aos valores culturais nacionais 

 
Em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assinale 

a alternativa incorreta: 

a) O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 

ensino fundamental 

b) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica 

a partir dos 4 (quatro) anos de idade             

c) O ensino deve ser ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola 

d) O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 

oferta de ensino diurno regular, adequado às condições do educando 

 

Em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assinale 

a alternativa incorreta: 

a) O ensino deve ser ministrado com base no princípio da coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino 

b) O ensino é livre à iniciativa privada, atendida, dentre outras, a condição do cumprimento 

das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino 

c) Os docentes devem incumbir-se de elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica elaborada pelo corpo de alunos 

d) A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

 QUESTÃO 11 

 QUESTÃO 12 



sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais 

 

 

Relativamente ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assinale a alternativa 

incorreta: 

a) O ensino deve ser ministrado com base no princípio da valorização do profissional da 

educação escolar 

b) Os docentes devem incumbir-se de colaborar com as atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade 

c) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, possuem a incumbência de promover medidas de conscientização, de prevenção 

e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática 

(bullying), no âmbito das escolas 

d) O sistema federal de ensino compreende todas as instituições de ensino mantidas pelos 

entes federativos 

 
No que se refere aos preceitos insertos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assinale 

a alternativa incorreta: 

a) Os docentes devem incumbir-se de ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 

além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento profissional 

b) O ensino deve ser ministrado com base no princípio da onerosidade do ensino público 

em estabelecimentos oficiais                

c) 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 

d) O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante o atendimento 

ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde    

 

 

 

 QUESTÃO 13 

 QUESTÃO 14 



 

 
No que diz respeito ao preceituado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assinale a 

alternativa incorreta: 

a) O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 

atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os 

níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino   

b) O ensino deve ser ministrado com base no princípio da liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber 

c) O calendário escolar não deve se adequar às peculiaridades locais, como as de ordem 

climática ou econômica, devendo ser uniforme em todo o País 

d) O ensino é livre à iniciativa privada, atendida, dentre outras, a condição da autorização de 

funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público 

 
Em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assinale a 

alternativa incorreta: 

a) A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio, excetuando-se a educação superior          

b) Os docentes devem incumbir-se de participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino 

c) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, possuem a incumbência de articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola 

d) O ensino deve ser ministrado com base no princípio da garantia do direito à educação e 

à aprendizagem ao longo da vida   

 

 
Relativamente ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assinale a alternativa 

incorreta: 

a) O ensino deve ser ministrado com base no princípio do respeito à liberdade e apreço à 

tolerância 

 QUESTÃO 15 

 QUESTÃO 16 

 QUESTÃO 17 



b) A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação 

profissional 

c) Os docentes devem incumbir-se de zelar pela aprendizagem dos alunos 

d) A educação escolar não deve estar vinculada necessariamente ao mundo do trabalho e 

à prática social, devendo estabelecer práticas livres de ensino  

  
No que concerne às metodologias ativas, assinale a alternativa incorreta: 

a) Os métodos e técnicas de aprendizagem ativa podem  constituir estratégias 

fundamentais durante o período letivo, para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem 

e colocar o aluno como protagonista na aquisição do conhecimento 

b) Pode-se destacar algumas das práticas pedagógicas existentes, que contribuem para 

um ensino mais criativo e inovador, para exemplificar as possibilidades de uma 

aprendizagem mais ativa, como o Design Thinking, a Aprendizagem baseada em projetos, 

a Sala de Aula Invertida, o Ensíno híbrido e o Gamification 

c) As metodologias ativas priorizam os docentes como centro do processo de ensino-

aprendizagem, com experiências, valores e opiniões valorizadas para a construção coletiva 

do conhecimento 

d) Nos últimos anos, as chamadas metodologias ativas vêm se apresentando como uma 

forma mais dinâmica de abordar o ensino aprendizagem e de superar algumas limitações  

dos meios tradicionais de ensino 

 

 

No que se refere às práticas educacionais no Brasil, assinale a alternativa incorreta: 

a) Atualmente, no Brasil, a formação de educadores acontece nos cursos de graduação, na 

modalidade licenciatura, e nos cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu 

b) Não se apresenta perceptível a presença cada vez mais frequente das tecnologias no 

cenário educacional, bem como o ingresso de alunos mais ativos e menos dispostos a 

aprender no formato tradicional de ensino 

c) Com a demanda crescente das Diretrizes Curriculares Nacionais de diversos cursos para 

a incorporação de metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem, a formação 

de educadores aptos a atuar nesse contexto tem se tornado um desafio constante 

d) A conclusão e os diplomas de cursos de mestrado e doutorado (pós-graduação stricto 

sensu) são voltados essencialmente para a pesquisa, além de ser foco nos concursos de 

docentes para o magistério de nível superior 

 QUESTÃO 18 

 QUESTÃO 19 



 

 

Relativamente à metodologia ativa denominada “aprendizagem baseada em equipes 
(TBL)”, assinale a alternativa incorreta: 

a) Essa metodologia ativa pode ser utilizada para organizar um curso inteiro ou algumas 

atividades (aulas) 

b) Essa metodologia é uma estratégia indicada para situações nas quais exista um grupo 

grande de pessoas (por exemplo, uma turma) e precisa-se trabalhar com todo o grupo 

simultaneamente e de forma que haja reflexão crítica individual e coletiva; um dos motivos 

pelos quais se subdivide a sala em grupos menores 

c) nessa metodologia, apesar de o grande foco estar na exploração do domínio cognitivo e 

também da aplicação de conhecimentos, a TBL possibilita a aprendizagem colaborativa 

d) O nome dessa metodologia deriva da língua inglesa “team-based learning” (TBL), e versa 

sobre uma estratégia educacional constituída por um conjunto de práticas sequenciadas de 

ensino-aprendizagem, tendo por escopo precípuo a responsabilização do professor na 

difusão do conhecimento, a tomada de decisão e o trabalho colaborativo e efetivo em 

equipe  

 

 
 

 

 QUESTÃO 20 



 

 

GABARITO OFICIAL EDITAL 022/2022 

CONCURSO PÚBLICO – Docente - Graduação  
 

 
Marque com um X as alternativas corretas, será válida somente uma alternativa por questão: 

 

01)  (A)  (B)  (C)  (D)  

02)  (A)  (B)  (C)  (D)  

03)  (A)  (B)  (C)  (D)  

04)  (A)  (B)  (C)  (D)  

05)  (A)  (B)  (C)  (D)  

06)  (A)  (B)  (C)  (D)  

07)  (A)  (B)  (C)  (D)  

08)  (A)  (B)  (C)  (D)  

09)  (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 EDITAL 022/2022 

VIA DO CANDIDATO 

 
CONCURSO PÚBLICO – Docente - Graduação 

 

01)  (A)  (B)  (C)  (D)  

02)  (A)  (B)  (C)  (D)  

03)  (A)  (B)  (C)  (D)  

04)  (A)  (B)  (C)  (D)  

05)  (A)  (B)  (C)  (D)  

06)  (A)  (B)  (C)  (D)  

07)  (A)  (B)  (C)  (D)  

08)  (A)  (B)  (C)  (D)  

09)  (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)  
 

 
 
 
 
 
  


