
DOCENTE - GRADUAÇÃO 

 
 

EDITAL 023/2022 – 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: 



QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

 
 

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) A União deve financiar as instituições de ensino públicas federais 

 
d) 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 

 
 

 

No que diz respeito ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 
República, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito não se apresenta constitucionalmente como 
um direito público subjetivo 

 
b) O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, 
importa responsabilidade da autoridade competente 

 
c) Compete ao Poder Público fazer a chamada dos educandos no ensino fundamental, e 
zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola 

 
d) O Distrito Federal deve atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio 

 

 

 

Relativamente ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 
República, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) A União deve exercer em matéria educacional, função redistributiva, de forma a garantir 
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência financeira aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios 

 
b) Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental 

 
c) A União deve exercer em matéria educacional, função supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades educacionais mediante assistência técnica aos demais entes 
federativos 

 
d) Os Municípios devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio 

QUESTÃO 01 



QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

 

No que se refere ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 
República, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) A educação básica pública deve atender prioritariamente ao ensino regular 

 
b) A União deve aplicar, anualmente, nunca menos de quinze, e os demais entes 
federativos, vinte por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino 

 
c) A distribuição dos recursos públicos deve assegurar prioridade ao atendimento das 
necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de padrão 
de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação 

 
d) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde devem ser 
financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos 
orçamentários 

 
 

  
No que diz respeito ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 
República, assinale a alternativa incorreta:  

 
a) A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada 
receita do governo que a transferir 

 
b) Os entes federativos devem exercer ação redistributiva em relação a suas escolas 

 
c) A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição 
social do salário-educação, recolhida pelos cidadãos contribuintes, na forma da lei 

 
d) Na organização de seus sistemas de ensino, os entes federativos devem definir formas 
de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do 
ensino obrigatório 

 
 

 

No que se refere ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 
República, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) Os recursos públicos devem ser destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos 
a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que assegurem a 
destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou 
ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades 

 
b) a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados 
e seus Municípios, é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do 

QUESTÃO 04 



QUESTÃO 07 

Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil 

 
c) A lei deve estabelecer o plano nacional de educação, que por sua vez deve conduzir à 
promoção humanística do País 

 
d) A lei deve estabelecer o plano nacional de educação, que por sua vez deve conduzir ao 
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação sem relação com 
o produto interno bruto 

 
 

  
Relativamente ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 
República, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) A Constituição Federal determina um mínimo de 200 horas aula para cada semestre 
letivo das Instituições de Ensino Superior 

 
b) A lei deve dispor sobre normas de fiscalização das despesas com educação nas esferas 
estadual e distrital 

 
c) Os recursos públicos devem ser destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos 
a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que comprovem 
finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação 

 
d) A lei deve estabelecer o plano nacional de educação, que por sua vez deve conduzir à 
promoção científica do País 

 
  

  

No que diz respeito ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 
República, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) A lei deve estabelecer o plano nacional de educação, que por sua vez deve conduzir à 
promoção tecnológica do País 

 
b) A lei deve dispor sobre normas de avaliação e de controle das despesas com educação 
na esfera municipal 

 
c) O plano nacional de educação deve ter duração quinquenal 

 
d) lei específica deve dispor sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais 
do magistério da educação básica pública 

 
  
  

QUESTÃO 08 



 QUESTÃO 10 
  

QUESTÃO 11 

 
 

No que se refere ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 
República, assinale a alternativa incorreta:  

 
a) As cotas estaduais da arrecadação da contribuição social do salário-educação devem 
ser distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica 
nas respectivas redes públicas de ensino 

 
b) As atividades de pesquisa e de extensão realizadas por universidades poderão receber 
apoio financeiro do Poder Público 

 
c) As cotas municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão 
distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas 
respectivas redes públicas de ensino 

 
d) A lei deve estabelecer o plano nacional de educação, que por sua vez deve conduzir à 
Universalização do analfabetismo 

 
 

  
Relativamente ao direito à educação, como tal previsto na Constituição Federal da 
República, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) A lei deve estabelecer o plano nacional de educação, que por sua vez deve conduzir à 
melhoria da qualidade do ensino 

 
b) As atividades de estímulo e fomento à inovação realizadas por instituições de educação 
profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público 

 
c) A lei deve estabelecer o plano nacional de educação, que por sua vez deve conduzir à 
formação para o trabalho 

 
d) A lei deve estabelecer o plano nacional de educação, que por sua vez deve conduzir à 
erradicação do atendimento escolar 

 
 

 
No que se refere aos preceitos insertos 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 
acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os 
concluíram na idade própria 

 
b) O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, 
não poderá ser objeto de avaliação ou de certificação para prosseguimento ou conclusão 
de estudos 

QUESTÃO 09 



QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

c) A educação profissional deve ser desenvolvida em articulação com o ensino regular ou 
por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no 
ambiente de trabalho 

 
d) O ensino deve ser ministrado com base no princípio da pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas 

 
 

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

 
a) A educação superior, dentre outros objetivos, tem por finalidade estimular a criação 
cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo 

 
b) O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um 

 
c) A educação superior deve ser ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou 
privadas, vedados variados graus de abrangência ou especialização 

 
d) Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos 
tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas 
as normas do respectivo sistema e nível de ensino 

 
 

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

 
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, quando mais de um candidato preencher o critério inicial 

 
b) O ensino deve ser ministrado com base no princípio da garantia de padrão de qualidade 

 
c) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, possuem a incumbência de velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada 
docente 

 
d) A educação superior, dentre outros objetivos, tem por finalidade promover a divulgação 
de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas 
de comunicação 

 
  
  
  



QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

 
  

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

 
a) Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 
duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, incluído o tempo reservado aos exames finais, 
quando houver 

 
b) Os docentes devem incumbir-se de estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento 

 
c) A educação superior, dentre outros objetivos, tem por finalidade formar diplomados nas 
diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua 

 
d) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação disciplina a educação escolar, que se 
desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias 

 

 

  
No que se refere aos preceitos insertos 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 diversidade humana, 
linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência 
auditiva 

 
b) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, possuem a incumbência de administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 
financeiros 

 
c) É vedado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos 

 
d) A educação de jovens e adultos deve ser destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá 
instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida 

 
 

  

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

 
a) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, possuem a incumbência de assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas 

 
b) A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

QUESTÃO 14 



QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

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 

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

 
d) O estudo sobre os símbolos nacionais não deve ser incluído como tema transversal nos 
currículos do ensino fundamental  
  

 

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

 
a) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, possuem a incumbência de prover meios para a recuperação dos alunos de menor 
rendimento 

 
b) O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 
pré-escola 

 
c) A educação superior, dentre outros objetivos, tem por finalidade suscitar o desejo 
permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração 

 
d) O ensino deve ser ministrado com base no princípio da desconsideração com a 
diversidade étnico-racial  

  

 
Quando se modifica a estratégia pedagógica de uma aula expositiva, centrada no professor, 
para uma atividade do tipo aprendizagem baseada em equipes (TBL), centrada no 
estudante, algumas mudanças se tornam necessárias. Assinale a alternativa que não 
corresponde a uma dessas mudanças: 

 
a) O papel e a função dos estudantes, que saem da posição de receptores passivos da 
informação para a condição de responsáveis pela aquisição do conhecimento e membros 
integrantes de uma equipe que trabalha de forma colaborativa para compreender como 
aplicar o conteúdo na solução de problemas realísticos e contextualizados 
  
b) Os objetivos primários do curso/disciplina devem ser ampliados, passando de uma 
tentativa de trabalhar apenas os conceitos-chave de um tópico para os objetivos que 
envolvam a compreensão sobre “como” esses conceitos devem ser aplicados em 
situações-problemas reais 

 
c) O projeto pedagógico de curso dever ser modificado e atualizado, fazendo incluir, 
obrigatoriamente, todo o itinerário a que se refere esta metodologia ativa 

 
d) O papel e as funções do professor, pois em vez de oferecer informações e conceitos, ele 



QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

deverá ser aquele que contextualiza o aprendizado e maneja o processo educacional como 
um todo, assim, agindo como facilitador da aprendizagem 

  
 

 
No que diz respeito à metodologia ativa denominada “aprendizagem baseada em projetos 
(ABP)”, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) integra diferentes conhecimentos e 
estimula o raciocínio no desenvolvimento de diversas competências como trabalho em 
equipe, protagonismo e pensamento crítico 
  
b) Na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), o início do processo surge mediante um 
problema que seja desafiador, não tenha resposta imediata, não seja fácil e incentive a 
imaginação 

 
c) Na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), o foco dos projetos está em problemas 
e questões distantes da realidade prática, colaborativas, que envolvam a produção de 
artefatos e com rubricas para avaliação 

 
d) A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é uma metodologia de investigação pela 
qual os docentes incentivam os discentes na elaboração de projetos, com tarefas e desafios 
para solucionar determinado problema 

  
 

 

Na que metodologia ativa denominada “aprendizagem baseada em projetos (ABP)”, impõe- 
se que o projeto deva ser dividido em etapas, seguindo um padrão didático e construtivo. 
Assinale a alternativa que não se refere a nenhuma estas etapas: 

 
a) Produto Público: além da sala de aula, sugere-se que o resultado do projeto seja 
disseminado exclusivamente no meio acadêmico 
  
b) Voz e Escolha do Estudante: incentivo na tomada de decisões importantes para o 
projeto, visando às adaptações apropriadas à realidade 

 
c) Investigação Sustentável: pesquisa e caminhos que induzam o aluno às soluções 

 
d) Reflexão: autoavaliação de aprendizagem 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

 

GABARITO OFICIAL EDITAL 023/2022 

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 023/2022 

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)   
  


