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ÁREA/DISCIPLINA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DE DOCENTES 

 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
Questão 01 
A intencionalidade educativa demanda consciência do trabalho escolar, incluindo a compreensão de seus problemas, de suas 
potencialidades e dos desafios que precisarão ser enfrentados, a fim de que sejam pensados e organizados os meios para o 
alcance dos propósitos que serão fixados. Trata-se da adequação, do real e do ideal, sem perder de vista que seu caráter 
utópico – o que ainda não existe – se estabelece em torno do que pode existir e de como deve ser encaminhado para que 
exista o que pode existir. Nesse cenário, a avaliação:  
I. Assume o relevante papel de viabilizar a construção de projetos exequíveis e iminentemente exitosos, porque são pautados 

em uma visão crítica da realidade concreta existente. Para isso, faz-se necessário superar a visão linear, pontual e 
inconclusiva que, em geral, incide sobre a avaliação na perspectiva formativa.  

II. Permite o olhar atento sobre o percurso já trilhado, que serve de norte para a manutenção do que foi produtivo, eliminação 
do que não foi e projeção de novas investidas que, por sua vez, deverão ser reincidentemente analisadas.  

III. Deverá interpretar o passado, visando traçar intervenções que traduzam o anseio de tornar presente o futuro projetado, 
sendo realizada em circunstâncias específicas, comumente ao final de percursos, em acordo com a dinamicidade que deve 
caracterizar o processo ensino e aprendizagem para possibilitar melhorá-lo sempre que necessário.  

IV. E o planejamento se fundem em um movimento dialético que os une em propósitos e em compromisso com a construção 
de uma escola democrática, tanto em respeito ao ensino que ministra quanto à aprendizagem dos saberes que veicula.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas.  
D) III e IV, apenas. 
 

Questão 02 
Qualidade na educação é um conceito complexo que pode se modificar conforme o contexto, os valores, a cultura e a identidade de 
cada local. O assunto está sempre presente nas discussões sobre as políticas públicas da educação no país. Isso ocorre porque uma 
educação de qualidade é fundamental para promover mudanças significativas. Sabemos que sem ela não haverá condições de 
alcançar avanços fundamentais em nosso país. A educação de qualidade perpassa todos os âmbitos da escola, mas certamente é o 
professor o profissional de papel fundamental nesse ambiente, em razão de sua responsabilidade na disseminação, na mediação e 
na transmissão dos conteúdos historicamente construídos pela humanidade. Considerando os fatores relacionados à gestão da sala 
de aula com impacto no sucesso ou no fracasso escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) A interação do professor com seus alunos é fundamental para a aprendizagem, uma vez que ela torna possível estabelecer novas 

ações que influenciem no desenvolvimento, agindo na zona de desenvolvimento potencial. Essa interação possibilita ao aluno a 
apropriação dos instrumentos cognitivos/culturais para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores.  

(     ) Para que as estratégias de aprendizagem modifiquem as estruturas cognitivas, é preciso cuidar tanto do planejamento quanto da 
execução das situações de ensino-aprendizagem.  

(     ) A organização didática docente confere clareza aos conteúdos, mas torna a sala de aula rígida, em alguns momentos impedindo 
o estabelecimento de objetivos e a organização de procedimentos que garantam a aprendizagem, inclusive para os alunos com 
maior risco de fracasso escolar, que devem ter experiência de êxito escolar.  

(     ) O estabelecimento de rotinas dificulta a aprendizagem, pois impede que o aluno ouse e se lance em direção ao desconhecido, 
além disso, a configuração de uma rotina dificulta que o professor escute seus alunos sobre as eventuais dificuldades individuais 
observadas no cotidiano. 

(     ) A tensão entre a prática pedagógica e as necessidades dos alunos é um dos fatores para a ocorrência das dificuldades de 
aprendizagem.  

(     ) Na prática pedagógica e no atendimento das necessidades dos alunos, destaca-se a importância do professor como mediador 
que privilegia mais a forma e menos o conteúdo, estabelecendo vínculos de amizade com seus alunos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, F, V. 
C) F, F, V, V, F, V. 
D) F, F, V, V, V, F. 
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Questão 03 
De acordo com os princípios básicos para a educação infantil expressos no  Referencial Curricular do Estado do Paraná, por 
seu caráter educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem 
submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil como primeira etapa da 
educação básica deve seguir os princípios estabelecidos nas suas diretrizes, definidos no Art. 6º, cujas propostas pedagógicas 
devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Assinale, a seguir, a alternativa cujos conceitos se referem aos 
princípios éticos e políticos, respectivamente. 
A) Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

B) Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiên-
cias emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de dife-
rentes linguagens. 

C) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Participar ativamente, com adultos e outras 
crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

D) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 
escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhe-
cimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais e corporais. 

  

Questão 04 
A educação é contínua construção e reconstrução do real, o movimento intelectual que ela comporta, e do qual importa, não 
pode ser senão uma dupla mão de desintegração das ordens intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas mesmas 
ordens, tendo, por horizonte, uma aventura mental e, por ambição, a comunicação. Em síntese, a conduta do espírito exige 
sempre o vaivém do todo à parte e da parte ao todo. Diante do exposto, e considerando que quando o professor se posiciona 
perante os objetivos de sua ação pedagógica ele apresenta seus limites, determina até onde vão seus conhecimentos sobre 
o assunto que pretende ensinar, assim como é sabedor do que se está trabalhando em cada situação, são considerados tipos 
de objetivos que devem estar presentes em seu planejamento:  
I. Comportamentais: objetivos que possam ser previstos, observados, medidos e comparados sabendo que o conhecimento 

não é algo pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. 
II. Abertos: descrevem um encontro educacional. Um encontro que pode ser uma situação criada para permitir que aflorem 

as características individuais dos alunos, um problema que os alunos devem enfrentar ou ainda uma tarefa a executar. Essa 
descrição não estipula o que os alunos devem aprender no encontro planejado. É um objetivo que apenas anuncia uma 
condição, não sendo o desempenho previsível ou programável.  

III. Provocativos: consistem em oferecer ao aluno um problema bem determinado, mas com múltiplas possibilidades de 
solução. O indivíduo deve por em ação sua imaginação para resolver o problema. É um objetivo que especifica a condição e 
o critério, mas não o desempenho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 05 
O Referencial Curricular do Estado do Paraná define-se pelos aspectos legal e normativo e apresenta caráter obrigatório para 
a elaboração das propostas pedagógicas das instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental, bem como 
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas redes públicas e privadas, tendo 
em vista os contextos sociais, econômicos e culturais de cada região do Estado. São considerados princípios orientadores do 
Referencial Curricular do Estado do Paraná: 
I. Educação inclusiva que identifique as necessidades dos estudantes para organizar os recursos de acessibilidade e realizar 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante aos espaços escolares e a valorização da 
diversidade, compreendendo o estudante em seu contexto relacional. 

II. Educação como direito subjetivo de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno da cidadania; prática 
fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da 
valorização da experiência social do aluno.  

III. Transição entre as etapas da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes e a ressignificação 
dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo. 

IV. Igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 06 
Em um período recente, o ensino médio, última etapa da educação básica no Brasil, passou por um conjunto significativo de 
mudanças. Dentre as justificativas elencadas para promover essa agenda transformadora e criar o Novo Ensino Médio (NEM), 
por meio da Lei nº 13.415/2017, destacam-se as altas taxas de evasão, a pouca interação com o mundo do trabalho e a pouca 
margem de escolha por um percurso que atendesse aos interesses e à individualidade dos estudantes. Sendo assim, o eixo 
principal do NEM foi a criação dos itinerários formativos. Considerando esse formato atual da etapa, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Os estudantes poderão escolher o seu itinerário formativo dentre as cinco opções existentes. Entretanto, independentemente da 

escolha, a escola deve ofertar, nos três anos de duração da etapa, as disciplinas do Núcleo Básico, ou seja, Língua Portuguesa, 
Matemática, Biologia e História. 

B) Os Municípios devem ofertar o NEM de forma colaborativa com o Estado e o Distrito Federal, não sendo permitido, na forma 
da lei, que escolas federais, estaduais e municipais próximas ofertem os mesmos itinerários formativos, devendo prevalecer 
a diversidade de percursos para escolha dos estudantes. 

C) Na implementação dos itinerários formativos, deve ser considerada a realidade local. Assim, de acordo com a Lei nº 13.415/2017, 
as escolas localizadas em regiões que apresentem altos índices de vulnerabilidade só podem ofertar, nos primeiros anos de 
implementação do NEM, o itinerário formativo V: formação técnica e profissional e o itinerário formativo integrado. 

D) Na organização do NEM, a Lei nº 13.415/2017 reconhece a autonomia dos entes federativos, facultando aos sistemas de 
ensino diferentes composições, sendo possível, a critério dos sistemas de ensino, ser composto, na forma da lei, itinerário 
formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
e dos itinerários formativos.   

 

Questão 07  
Na reforma do ensino médio são observados alguns eixos norteadores para a reorganização dessa etapa, como a formação 
integral, o desenvolvimento pleno dos estudantes e uma aproximação e inserção qualificada no mundo do trabalho cada vez 
mais globalizado. Nesse processo, o domínio de outros idiomas é de grande importância. Considerando o que preconiza a Lei 

nº 13.415/2017 para essa temática, pode-se afirmar que os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo 
da língua inglesa:  
I. E da língua espanhola. 
II. Somente para o itinerário formativo: Linguagem e suas Tecnologias, sendo facultativo aos demais itinerários. 
III. E poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o Espanhol.  
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
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Questão 08 
A organização do Novo Ensino Médio (NEM) em itinerários formativos é justificada, principalmente, pela valorização da 
autonomia dos estudantes na definição de sua trajetória escolar. Essa possibilidade de escolha entre diferentes formatos 
desafia os sistemas educacionais e as escolas a se organizarem para ofertar itinerários que atendam às demandas desses 
estudantes. Considerando a oferta do itinerário de formação técnica e profissional, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) É permitida a atuação como docentes de profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme 

disposto pelo Conselho Nacional de Educação.  
B) Para ofertar a formação técnica e profissional, a escola poderá estabelecer parceria com outras instituições; mas, somente 

com aprovação do Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos 
sistemas de ensino.  

C) As escolas que ofertarem o itinerário formativo V somente poderão organizar essa oferta em séries anuais ou períodos 
semestrais, não sendo permitida, nesse caso, a oferta por módulos ou sistema de créditos com terminalidade específica, 
uma vez que nesses dois últimos formatos não é possível contabilizar a carga horária prática obrigatória para certificação. 

D) É permitida a atuação como docentes de profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, 
para ministrar conteúdos de áreas afins a sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou 
prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado. 

 

Questão 09 
Considerando a normatização da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), assinale, a seguir, o órgão responsável pela 
definição de suas Diretrizes Nacionais por meio da Resolução nº 01/2021. 
A) Conselho Nacional de Educação no âmbito do Conselho Pleno: CNE/CP. 
B) Conselho Federal de Educação no âmbito de sua Câmara de Educação Técnica e Profissional: CFE/CETP. 
C) Confederação Nacional da Indústria (CNI) juntamente com as Federações Estaduais de Indústrias e os Sindicatos Patronais. 
D) Sistema “S” e suas entidades: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço 

Social da Indústria (Sesi); e, Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem, ainda: Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e, Serviço Social de 
Transporte (Sest). 

 

Questão 10 
As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica se constituem como o conjunto 
articulado de princípios e critérios a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas instituições e redes de ensino 
públicas e privadas na organização, no planejamento, no desenvolvimento e na avaliação da educação profissional e 
tecnológica. Nesse sentido, essas diretrizes definem os princípios a partir dos quais se orienta o Itinerário de Formação 
Técnica e Profissional do Novo Ensino Médio. Assinale, a seguir, um desses princípios. 
A) Articulação das escolas de ensino médio com universidades públicas e privadas ofertando, preferencialmente, cursos no 

itinerário formativo V que se articulem com as formações ofertadas nos níveis de graduação e pós-graduação dessas 
instituições.  

B) Centralização na concepção, elaboração e execução do Projeto Político-Pedagógico (PPP), construindo um instrumento único 
entre as escolas da mesma região, sempre articulado com o sistema produtivo local e respeitadas a legislação e as normas 
educacionais de cada sistema de ensino.  

C) Garantia de acesso às informações e conhecimentos na produção de novos saberes, sempre resguardando a recuperação da 
história produtiva das comunidades onde a escola está inserida, minimizando o impacto ambiental e ofertando itinerários 
voltados para a permanência dos jovens nas suas comunidades.  

D) Estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico presente em um processo formativo voltado para um mundo 
permanentemente em transformação, integrando saberes cognitivos e socioemocionais, tanto para a produção do 
conhecimento, da cultura e da tecnologia quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova 
impacto social.  

 

Questão 11 
Na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), o Novo Ensino Médio (NEM) permite, da mesma forma, que uma 
parcela da carga horária seja realizada no formato a distância, tanto na formação geral básica quanto nos itinerários 
formativos do currículo, desde que haja suporte tecnológico – digital ou não – e pedagógico apropriado. Diante do exposto, 
assinale, a seguir, a carga horária máxima que pode ser ofertada a distância nessa modalidade. 
A) Até 30%. 
B) Até 50%. 
C) Até 60%. 
D) Até 80%. 
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Questão 12 
A criação do itinerário de formação técnica e profissional, a partir da reforma da etapa do ensino médio, promoveu mudanças 
na estrutura e organização da Educação Profissional e Técnica (EPT) de nível médio, afirmadas, dentre outros, pela Resolução 
nº 01/2021. Considerando essa nova organização da EPT, é INCORRETO afirmar que a habilitação profissional, como uma das 
composições do Itinerário de Formação Técnica e Profissional, pode ser ofertada na forma: 
A) Subsequente; desenvolvida em cursos destinados, exclusivamente, a quem já tenha concluído o ensino fundamental, de 

modo a oportunizar, na forma da lei, a formação para aqueles que não puderam concluir a educação básica. 
B) Integrada; somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, com matrícula única na mesma instituição, de modo 

a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da educação básica.  
C) Concomitante intercomplementar; desenvolvida, simultaneamente, em distintas instituições ou redes de ensino, mas 

integrada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade, para a execução de projeto 
pedagógico unificado.  

D) Concomitante; destinada a quem ingressa no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para 
cada curso, aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidades de ensino da mesma instituição ou em 
distintas instituições e redes de ensino.  

 

Questão 13 
Na organização dos tempos para o itinerário de formação técnica e profissional, a carga horária deve garantir a integração e 
a articulação entre a formação geral básica (BNCC) e a formação técnica e profissional, o que pode ser feito a partir de 
diferentes estratégias de ensino, dentre elas, a Educação a Distância (EAD). “No caso da adoção parcial de atividades 
realizadas a distância como uma dessas estratégias, considerando a carga horária permitida nesse formato, as atividades 
realizadas a distância podem contemplar até ___ da carga horária total no ensino médio diurno, podendo incidir tanto na 
formação geral básica quanto, preferencialmente, nos itinerários formativos do currículo; podendo, a critério dos sistemas 
de ensino, expandir para até ___ no ensino médio noturno.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente 
a afirmativa anterior.  
A) 20% / 30%  
B) 20% / 35%  
C) 20% / 40%  
D) 30% / 50%  
 

Questão 14 
A Lei Federal nº 13.415/2017 alterou o paradigma de formação dos estudantes do ensino médio, ampliou a carga horária 
dessa etapa da educação básica, reestruturou sua organização curricular a partir das áreas do conhecimento e buscou 
valorizar os interesses e as potencialidades dos estudantes na construção dos currículos escolares. Essas alterações introduzi-
ram alguns conceitos para fundamentar e homogeneizar o novo formato. Considerando tais conceitos e suas respectivas 
definições, relacione adequadamente as colunas a seguir.  
1. Itinerários formativos. 
2. Unidades curriculares. 
3. Formação integral. 
4. Formação geral básica. 
(     ) Desenvolvimento intencional dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais do estudante por meio de processos 

educativos significativos que promovam a autonomia, o comportamento cidadão e o protagonismo na construção de seu 
projeto de vida. 

(     ) Conjunto de competências e habilidades das áreas de conhecimento previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
que aprofundam e consolidam as aprendizagens essenciais do ensino fundamental, a compreensão de problemas 
complexos e a reflexão sobre soluções para eles. 

(     ) Cada conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes de ensino que possibilitam ao estudante 
aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho de forma 
a contribuir para a construção de soluções de problemas específicos da sociedade. 

(     ) Elementos com carga horária predefinida, formadas pelo conjunto de estratégias, cujo objetivo é desenvolver compe-
tências específicas, podendo ser organizadas em áreas de conhecimento, disciplinas, módulos, projetos, dentre outras 
formas de oferta. 

A sequência está correta em 
A) 3, 1, 2, 4. 
B) 2, 3, 1, 4. 
C) 3, 4, 1, 2. 
D) 3, 1, 4, 2. 
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Questão 15 
A aproximação entre a formação escolar, os jovens e o mundo do trabalho, estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB/1996), é reafirmada no itinerário de formação técnica e profissional do novo ensino médio. Esse 
itinerário permite que sejam ofertadas formações experimentais. Diante do exposto, pode-se afirmar que formações 
experimentais são formações: 
A) Que articulam até três itinerários formativos diferentes, sendo um deles, obrigatoriamente, de Formação Técnica e 

Profissional. 
B) Autorizadas pelos respectivos sistemas de ensino, que articulam duas áreas distintas, considerando o Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos (CNCT).  
C) Autorizadas pelos respectivos sistemas de ensino, nos termos de sua regulamentação específica, que ainda não constam no 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT).  
D) Autorizadas pelos respectivos sistemas de ensino, nos termos de sua regulamentação específica, que ainda não constam no 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e que tenham carga horária prática de, no mínimo, 200 horas.   
 

Questão 16 
A reforma do ensino médio promoveu diversas alterações nessa etapa de terminalidade da educação básica; para 
acompanhar essas mudanças fez-se necessária a atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais, para que se adequassem 
aos novos formatos de oferta. Nesse processo, destaca-se uma mudança muito significativa, que é a organização do currículo 
em duas partes que se somam e que se articulam. Considerando essa possibilidade, assinale, a seguir, a alternativa que 
representa corretamente essa articulação. 
A) O itinerário formativo de formação técnica e profissional e o estágio prático. 
B) O itinerário formativo e o projeto de vida articulado com tópicos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
C) A formação geral, composta pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino médio e as disciplinas eletivas. 
D) A formação geral, composta pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino médio e os itinerários formativos. 
 

Questão 17 
Um dos principais desafios dos diferentes itinerários formativos é a escolha daqueles que serão ofertados pela escola, uma 
vez que não é possível ofertar todas as possibilidades formativas, considerando a diversidade de percursos e os limites de 
infraestrutura e recursos humanos. A partir do que definem os marcos normativos para a composição dos currículos e oferta 
de diferentes itinerários por cada estabelecimento de ensino no novo ensino médio, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local 

e a possibilidade dos sistemas de ensino.  
B) Poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e dos itinerários formativos.  
D) Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão firmar convênios 

com instituições de educação a distância com notório reconhecimento, mediante comprovação definida em lei.  
C) Deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local 

e a possibilidade dos sistemas de ensino, vedada a composição curricular por meio de cursos oferecidos por programas 
ocupacionais ou atividades ofertadas por instituições estrangeiras. 

 

Questão 18 
O itinerário formativo V, que se configura pela oferta da formação técnica e profissional, tem seus princípios afirmados, 
dentre outros marcos legais, pela Resolução CNE/CEB nº 3/2018, consubstanciados pela Deliberação nº 04/21 – CEE/PR. 
Considerando tais princípios, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Desenvolvimento de programas educacionais inovadores e atualizados que promovam, efetivamente, a qualificação 

profissional dos estudantes. 
(     ) Oferta de habilitação profissional, tanto para o desenvolvimento de vida e carreira quanto para adaptar-se às novas 

condições ocupacionais e às exigências do mundo do trabalho contemporâneo. 
(     ) As instituições de ensino deverão considerar, na oferta, o contexto local e as possibilidades de oferta explicitadas no seu 

Projeto Político-Pedagógico.  
A sequência está correta em 
A) V, F, F. 
B) V, V, V. 
C) F, V, V. 
D) F, F, V. 
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Questão 19 
Considerando os novos conceitos e modos de organização que se apresentam para os sistemas de ensino e para as escolas e 
suas comunidades a partir da implementação do Novo Ensino Médio (NEM), correlacione as descrições a seguir ao 
componente que representam.  
I. Aprofundamento das aprendizagens relacionadas às competências gerais, às áreas de conhecimento e/ou à Formação 

Técnica e Profissional. 
II. Investigação científica para o aprofundamento de conceitos fundantes das ciências e empreendedorismo para a mobilização 

de conhecimentos de diferentes áreas para a formação de organizações com variadas missões.  
III. Desenho dos arranjos curriculares a serem oferecidos pela unidade escolar, bem como as estratégias para a oferta de 

itinerários formativos.  
A sequência está correta em 
A) I. Eixos estruturantes II. Itinerário formativo III. Formação eletiva 
B) I. Itinerário formativo II. Eixos estruturantes III. Proposta pedagógica 
C) I. Estratégias didáticas II. Eixos estruturantes III. Proposta pedagógica 
D) I. Proposta pedagógica II. Estratégias didáticas III. Itinerário formativo 
 

Questão 20 
A oferta do itinerário de formação técnica e profissional proporciona a oportunidade do aprendizado profissional na escola 
regular de ensino médio, conectando o percurso nessa etapa ao contexto do trabalho e suas exigências e singularidades. 
Diante do exposto, é correto afirmar que podem ofertar esse Itinerário: 
A) Somente as escolas públicas. 
B) As escolas públicas e privadas. 
C) As escolas públicas; as escolas privadas; e, o SENAI. 
D) As escolas públicas que já ofertavam o tempo integral antes de 2017. 
 

Questão 21 
O itinerário da formação técnica e profissional foi apresentado na reforma do ensino médio como uma alternativa que se 
organiza a partir da educação profissional técnica de nível médio. Considerando a criação desse itinerário, assinale a 
afirmativa correta. 
A) A Educação Profissional e Tecnológica deixa de ser uma modalidade e passa a ter status de percurso regular.  
B) Fica extinta, na forma da lei, a Modalidade Educação Profissional e Tecnológica prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB/1996). 
C) Os sistemas de ensino público terão que optar entre o Itinerário da Formação Técnica e Profissional e a Modalidade Educação 

Profissional e Tecnológica. 
D) A Modalidade Educação Profissional e Tecnológica é mais ampla que o itinerário da formação técnica e profissional, 

integrando-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 
 

Questão 22 
A oferta do itinerário da formação técnica e profissional apresenta, para os sistemas de ensino e para as escolas, o desafio 
da composição de sua equipe pedagógica, incorporando novos sujeitos docentes com percursos formativos diversificados. 
Considerando os perfis profissionais autorizados por lei para ministrar aulas nesse itinerário formativo, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Profissionais com formação em curso de graduação, em consonância com a legislação e com normas específicas definidas 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).  
B) Profissionais com formação em curso de licenciatura, em consonância com a legislação e com normas específicas definidas 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).  
C) Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, atestados por titulação específica ou 

prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada. 
D) Profissionais que comprovarem ter concluído, pelo menos, 75% de curso técnico na área de atuação, em consonância com 

a legislação e com normas específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).  
 

Questão 23 
Na organização dos itinerários a serem ofertados no Novo Ensino Médio (NEM), os currículos devem compostos, indissoci-
avelmente, da seguinte forma: 
A) Projeto de vida e BNCC. 
B) Itinerário e projeto de vida. 
C) BNCC e formação geral básica.  
D) Formação geral básica e itinerário formativo.  
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Questão 24 
Os diferentes itinerários formativos que compõem o currículo do Novo Ensino Médio (NEM), permitem uma escolha que 
atenda os interesses de cada estudante, considerando a capacidade de oferta dos sistemas de ensino. Para cada itinerário, a 
lei define os princípios, as competências e os saberes. Sobre tal definição para o itinerário da formação técnica e profissional, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Desenvolver programas educacionais inovadores e atualizados que promovam, efetivamente, a qualificação profissional dos 

estudantes para o mundo do trabalho. 
II. Propiciar habilitação profissional para o desenvolvimento de vida e carreira. 
III. Ter condições de adaptar-se às novas circunstâncias ocupacionais e às exigências do mundo do trabalho contemporâneo e 

suas contínuas transformações.  
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 25 
As propostas curriculares do novo ensino médio, organizadas a partir dos diferentes itinerários, demandam uma ampliação 
da jornada escolar e uma reorganização dos tempos e das grades curriculares. Diante do exposto, pode-se afirmar que a 
competência para definir a distribuição da carga horária da formação geral básica e dos itinerários formativos deve ser 
definida: 
A) Pelas instituições e redes de ensino, conforme normatização do respectivo sistema de ensino.  
B) Pelo Colegiado Escolar de cada rede de ensino, conforme normatização do respectivo sistema de ensino.  
C) Pelo Conselho Estadual de Educação e por cada estabelecimento de ensino, conforme normatização do respectivo sistema 

de ensino.  
D) Por cada estabelecimento de ensino, respeitando as singularidades de seu corpo discente e a infraestrutura da escola, 

conforme normatização do respectivo sistema de ensino.  
 

Questão 26 
A Lei nº 13.415/2017, que institui o novo ensino médio, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/1996), 
modificando o currículo e a carga horária do ensino médio. No caso do currículo, uma das mudanças foi a criação dos 
itinerários de formação técnica e profissional. Na divisão atual da carga horária total dessa etapa, a quantidade de horas que 
deve ser destinada a tal itinerário formativo é: 
A) No mínimo 1.200 horas. 
B) No mínimo 1.800 horas. 
C) Um total fixo de 1.200 horas. 
D) Um total fixo de 1.800 horas. 
 

Questão 27 
O itinerário da formação técnica profissional pode compreender curso técnico com carga horária inferior à mínima 
estabelecida por lei, nesse caso, a complementação pode ser feita a partir de componentes complementares. Assinale, a 
seguir, a alternativa em que os dois itens se configuram como componentes complementares. 
A) Unidades curriculares eletivas e estágio. 
B) Práticas em ambientes simulados e língua estrangeira. 
C) Práticas em ambientes simulados e experiência profissional comprovada. 
D) Unidades curriculares eletivas e atividades voluntárias de extensão comunitária. 
 

Questão 28 
O novo formato do ensino médio oferece diferentes possibilidades formativas. Considerando a escolha do itinerário 
formativo pelo estudante, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os sistemas de ensino devem estabelecer o regramento do processo de escolha do itinerário formativo pelo estudante.  
B) Caberá ao Ministério da Educação, em edital público, estabelecer o regramento do processo de escolha do itinerário 

formativo pelo estudante.  
C) Os conselhos de educação de cada ente federativo devem estabelecer o regramento do processo de escolha do itinerário 

formativo pelo estudante.  
D) As assembleias deliberativas de cada conselho escolar devem estabelecer o regramento do processo de escolha do itinerário 

formativo pelo estudante.  
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Questão 29 
Na oferta de cursos no itinerário da formação técnica e profissional, além daqueles que constam no Catálogo Nacional dos 
Cursos Técnicos, é possível a oferta de formações experimentais, em áreas que não constem no catálogo, desde que 
observados os requisitos legais. Diante do exposto, na forma da lei, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) Reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de três anos, contados da data de oferta inicial 

da formação.  
(     ) Reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de um ano, contado da data de oferta inicial 

da formação.   
(     ) Inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de três anos, contados da data de oferta inicial da formação.  
(     ) Inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de cinco anos, contados da data de oferta inicial da formação.  
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V. 
B) F, V, V, F. 
C) F, F, F, F. 
D) F, F, F, V. 
 

Questão 30 
No ordenamento jurídico do novo ensino médio e nos documentos orientadores é recorrente a importância dada à relação 
entre o contexto local e a oferta dos itinerários; sobretudo, o de formação técnica e profissional. Assinale, a seguir, a 
alternativa que melhor evidencia essa relação. 
A) Relação entre o mundo do trabalho e os arranjos produtivos locais. 
B) Relação entre a carga horária do itinerário e o índice de vulnerabilidade social. 
C) Relação entre a oferta do itinerário e a proximidade da escola com grandes centros urbanos. 
D) Relação entre as estruturas que aprimoram a demanda socioeconômica de uma região e a formação de professores para o 

itinerário de formação técnica e profissional. 
 

Questão 31 
O itinerário de formação técnica e profissional deve estabelecer relações com as tecnologias, as novas formas de trabalhar e 
produzir, além de valorizar o contexto local, elencando, para isso, o conceito de Arranjos Produtivos Locais (APLs). Diante do 
exposto, é INCORRETO afirmar que os APLs são a(as): 
A) Ação ou conjunto de ações que estimulam o desenvolvimento local. 
B) Criação de sistemas produtivos adequados às características da região. 
C) Ações de intercâmbio com países ricos para empregabilidade dos jovens. 
D) Estruturas que aprimoram a demanda cultural e socioeconômica de uma região. 
 

Questão 32 
Na oferta de formação técnica e profissional como itinerário possível no novo ensino médio, recomenda-se o alinhamento 
do curso aos Arranjos Produtivos Locais (APLs). Esse alinhamento pretende que, ao final do ensino médio, alguns objetivos 
sejam alcançados. Analise se os objetivos apresentados a seguir atendem ao que se pretende com esse alinhamento. 
I. Aumentar a empregabilidade dos jovens.  
II. Dinamizar os setores com necessidade ou potencial de crescimento. 
III. Agregar valor aos produtos locais. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) II, apenas.  
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

Questão 33 
A estrutura e a organização da educação profissional e técnica de nível médio permitem diferentes ofertas como algumas 
que se enquadram na proposta do novo ensino médio. Analise, a seguir, as formas de desenvolvimento de cursos técnicos 
que se enquadram na proposta curricular do novo ensino médio. 
A) Subsequente; integrada; e, pós-médio. 
B) Integrada; inicial técnica; e, pós-médio. 
C) Integrada; concomitante; e, concomitante intercomplementar. 
D) Técnica a distância; concomitante; e, concomitante intercomplementar. 
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Questão 34 
Ao fazer a sua opção de percurso formativo, o estudante ingressante no Novo Ensino Médio (NEM) tem opções de composi-
ção curricular mais flexíveis. Considerando tais possibilidades de composição curricular, analise as simulações de percurso 
formativo a seguir.  
I. Formação Geral Básica (BNCC): 1.800 horas + Curso de Formação Técnica Profissional: 1.200 horas. 
II. Formação Geral Básica (BNCC): 1.200 horas + Curso de Formação Técnica Profissional: 1.800 horas. 
III. Formação Geral Básica (BNCC): 1.800 horas + Curso de Formação Técnica Profissional: 800 horas + Disciplinas Eletivas: 400 

horas. 
IV. Formação Geral Básica (BNCC): 1.900 horas + Curso de Formação Técnica Profissional: 1.400 horas + Disciplinas Eletivas: 300 

horas. 
De acordo com o previsto em lei, está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas.  
D) I, II e III, apenas. 
 

Questão 35 
Em muitos estados brasileiros o Novo Ensino Médio (NEM) vem se estruturando/reestruturando no decorrer de sua imple-
mentação. É o caso do Estado do Paraná, que tem como objetivo aproximar as ações de flexibilização curricular ao que se tem 
discutido acerca dos itinerários formativos. Assim, para as instituições de ensino com carga horária anual de 1.000 horas optou-
se por estruturar o componente curricular: Projeto de Vida/Protagonismo Juvenil, passando a ser ofertado: Projeto de Vida e 
Disciplinas Eletivas. Assinale, a seguir, a carga horária semanal desses dois componentes curriculares. 
A) 2 horas/aulas e 4 horas/aulas, respectivamente.  
B) 2 horas/aulas e 3 horas/aulas, respectivamente.  
C) 3 horas/aulas e 2 horas/aulas, respectivamente.  
D) 3 horas/aulas e 4 horas/aulas, respectivamente.  
 

Questão 36 
Na organização e oferta do Novo Ensino Médio (NEM), resguardando os marcos nacionais, cada ente federativo deliberou 
sobre o tema em sua rede de ensino estabelecendo critérios de implementação. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente alguns desses critérios, a partir da Deliberação nº 04/21 – CEE/PR. 
A) I. A proposta pedagógica deve ter participação ativa dos professores. II.  A proposta pedagógica deve contemplar atividades 

artístico culturais, tecnológicas e de iniciação científica. III. A aprendizagem deve buscar a superação dos limites da 
memorização. 

B) I. Mínimo de 160 matrículas para as atividades de iniciação científica, de acordo com o Censo Escolar mais recente. II. Alta 
vulnerabilidade socioeconômica como critério de escolha do itinerário em caso de poucas vagas. III. Escolas de ensino médio 
em que mais de 50% dos alunos tenham menos de 2.100 minutos de carga horária semanal, só podem ofertar dois Itinerários 
formativos. 

C) I. A escola deve ter um mínimo de 120 matrículas no primeiro ano do ensino médio, sendo, pelo menos 50% dessas 
matrículas, no turno diurno, para aderir ao Novo Ensino Médio. II. A memorização e a avaliação diagnóstica frequente são 
componentes centrais na aquisição de competências. III. Escolas de ensino médio em que mais de 50% dos alunos estejam 
matriculados no turno diurno, não ofertarão a formação técnica e profissional. 

D) I. A definição dos itinerários ofertados deve ser deliberada pelo Conselho Escolar que buscará parcerias para sua efetivação. 
II. Estudantes em situação de alta ou média vulnerabilidade socioeconômica em relação à respectiva rede de ensino devem 
ter prioridade na formação técnica e profissional. III. Escolas de ensino médio em que mais de 50% dos alunos estejam 
matriculados no turno noturno receberão aporte financeiro de forma prioritária. 

 

Questão 37 
Em seu Art. 35, §7, a Lei nº 13.415/2017, que reformou a etapa do ensino médio, apresenta o projeto de vida como um 
componente importante do currículo. “Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de 
maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, 
cognitivos e socioemocionais.” Diante do exposto, pode-se afirmar que projeto de vida é: 
A) O desenvolvimento intencional dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais do estudante. 
B) A compreensão da diversidade e realidade dos sujeitos, das formas de produção e de trabalho e das culturas. 
C) Uma estratégia de reflexão sobre a trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do 

estudante. 
D) A indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos protagonistas 

do processo educativo. 
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Questão 38 
A organização e a distribuição da carga horária parcial e total é um dos desafios de cada sistema e de cada estabelecimento 
escolar para uma oferta que contemple o objetivo da formação integral do estudante egresso do novo ensino médio e sua 
aproximação com o mundo do trabalho. Em se tratando de carga horária estabelecida para essa etapa, pode-se afirmar que:  
A) 2.000 horas, tendo como referência uma carga horária anual de 800 horas, devem ser dedicadas às disciplinas da Formação 

Básica Geral. 
B) 1.800 minutos, com pelo menos 400 minutos semanais dedicados à Língua Portuguesa, 400 minutos semanais, à Matemática 

e 500 minutos semanais dedicados a atividades da parte flexível.  
C) 1.200 minutos, com pelo menos 200 minutos semanais devem ser dedicadas à Língua Portuguesa, 200 minutos semanais, à 

Matemática e 400 minutos semanais dedicados a atividades da parte flexível.  
D) 2.400 horas até 2021 e de 3.000 horas a partir do ano letivo de 2022, no mínimo, para os estudantes do ensino médio 

noturno, com a possibilidade de ampliar a duração da etapa para mais 3 anos. 

 

Questão 39  
A rede estadual do Paraná registra taxa de abandono escolar no ensino médio em 1,3%, no ano passado. Dentre as outras redes 
estaduais do país, o índice foi o menor. A rede estadual paranaense obteve uma taxa de evasão de 0,6% no ensino fundamental, 
ficando atrás dos índices das redes estaduais de Goiás (0,5%), Mato Grosso do Sul (0,4%) e Distrito Federal (0,2%). Os dados 
foram apresentados durante a segunda etapa do Censo Escolar 2021, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

(Disponível em: https://www.jcorreiodopovo.com.br/ultimas-noticias/parana-se-destaca-nos-indices-de-enfrentamento-ao-abandono-
escolar/Copyright © Correio do Povo do Paraná. Todos os direitos reservados. Acesso em: 12/07/2022.) 

 

Pesquisas realizadas apontam uma série de motivos que levam à evasão escolar. Considera-se que há razões baseadas em 
situações externas à escola, bem como razões voltadas para o funcionamento interno da escola. Sobre as razões externas, 
infere-se que se tratam de: 
A) Condições precárias das escolas.  
B) Metodologias que não estimulam os alunos. 
C) Estratégias de avaliação seletivas e classificatórias.  
D) Nível socioeconômico e condições de vida dos alunos. 
 

Questão 40  
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é 
dever do Estado do Paraná com a educação escolar pública:  
A) Assegurar a creche e garantir o ensino fundamental.  
B) Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio. 
C) Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. 
D) Oferecer a educação infantil e o ensino fundamental e garantir, com prioridade, o ensino médio. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: smartphones, notebooks, tocadores de músicas e streamings (digitais ou 
analógicos), tablets, gravadores multimídia, máquinas de calcular, câmeras fotográficas, controles de alarme de carro, 
smartwatch ou qualquer outro modelo de relógio, pulseiras magnéticas ou qualquer outro equipamento eletrônico que 
possa interferir no processo, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 
Caso o candidato seja surpreendido portando os citados aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, o fato será 
lavrado no Termo de Ocorrência e ele será ELIMINADO automaticamente do Processo Seletivo Interno. Não será permitida 
a utilização, pelo candidato, durante a realização da prova escrita, de óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo Interno, no dia da realização das provas escritas 
objetivas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. A prova objetiva constará de 5 (cinco) questões sobre fundamentos da educação e 35 (trinta e cinco) questões específicas 
da disciplina ou área escolhida. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde a área/disciplina a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as áreas/disciplinas. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. Ao término da prova, o candidato deverá aguardar o 
recolhimento de seu material pelo Fiscal de Aplicação, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala 
de provas somente após a autorização. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o caderno de 
provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Interno.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os resultados provisórios (prova objetiva) do Processo Seletivo Interno serão disponibilizados no portal institucional da SEED, 
na página do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, bem como na página do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), conforme anexo I do Edital. 

- O candidato que desejar interpor recurso disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação dos 
resultados, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo Interno no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, acessado 
mediante o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 

Seletivo Interno. 




