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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS BETIM 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – EDITAL Nº 149/2014 

 

ORIENTAÇÕES 

I. Não abra esta prova sem ser autorizado; 

II. Preste atenção nas informações orientadas pelos aplicadores; 

III. Este caderno possui 10 questões dissertativas de valores iguais; 

IV. A duração desta prova é de quatro horas improrrogáveis; 

V. Depois de autorizado o início da prova confira se não está faltando alguma folha ou questão 

e informe ao aplicador; 

VI. Não faça nenhuma marca, sinal ou indicativo em alguma folha da prova na qual isto possa 

identificá-lo, sob o risco de ter sua prova anulada; 

VII. Preencha as respostas somente utilizando caneta preta ou azul; 

VIII. Somente serão avaliadas respostas escritas dentro do limite estabelecido pelas linhas 

(pautas) disponibilizadas para o desenvolvimento de cada questão. Qualquer resposta fora 

desta área não será corrigida. 

IX. Por questões de segurança: Retire a bateria do celular, retire os relógios e guarde qualquer 

aparelho eletrônico. Qualquer som, vibração pode ser interpretado como tentativa de 

fraude do candidato; 

X. Não deixe de escrever seu nome e assinar, somente, na folha de identificação; 

XI. O candidato só pode se retirar depois de uma hora de início da prova; 

XII. O mínimo para aprovação desta prova é de 60,0 pontos; 

 

CRONOGRAMA 

I. A tarde as 14:00 h ocorrerá a prova OBJETIVA, neste mesmo local, o candidato que não 

prestar a prova OBJETIVA será eliminado do concurso. 

II. Dia 15-12-2014 publicação do Gabarito Preliminar prova OBJETIVA:   

www.ifmg.edu.br/portal/betim/  ou  www.ifmg.edu.br  

III. Pedido e entrada de recursos da prova OBJETIVA a partir de terça-feira 16-12-2014 até a 

quarta-feira dia 17-12-2014; 

IV. Resultado final da prova OBJETIVA será publicado a partir do dia 22-12-2014, somente serão 

corrigidas as provas DISCURSIVAS dos vinte primeiros classificados da prova OBJETIVA. 
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1)  “A colonização portuguesa, fundada no escravismo, deu lugar a um espaço 
econômico e social bipolar, englobando uma zona de produção escravista, 
situada no litoral da América do Sul, e uma zona de reprodução de escravos 
centrada em Angola” (ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do 

Brasil no Atlântico Sul. Séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 9). 

No livro “O Trato dos viventes” (2000) Luiz Felipe de Alencastro foi perspicaz 
em perceber a força do escravismo na África para o estabelecimento de 
íntimas conexões entre este continente, os portugueses e a América lusa nos 
séculos XVI e XVII. Nesta obra uma nova legitimidade foi atribuída à integração 
do Atlântico-Sul português. Para Alencastro tal integração teceu no espaço 
atlântico e nas trocas mercantis nele realizada, especialmente no tráfico 
negreiro, a chave explicativa capaz de dar inteligibilidade à formação do Brasil. 
No entanto, essa ligação crucial entre África, América Portuguesa e Portugal, 
via tráfico de escravos, foi colocada em risco pela ocupação holandesa de 
Angola entre os anos de 1641-1648. 

Elabore um texto que destaque as causas da ocupação holandesa desse território 
africano e seu impacto para a América portuguesa (10 pontos). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2) No Brasil, os estudos em torno da colonização da América portuguesa entre os 
séculos XVI e XIX têm passado por um revisionismo desde as décadas de 
1980-90 no âmbito da expansão dos programas de pós-graduação no país. Tal 
revisionismo rediscutiu noções clássicas de interpretação da sociedade colonial 
e tem contribuído para construir a imagem de uma colônia não totalmente 
subordinada à metrópole. Desde então, tem se consolidado uma forte tradição 
de estudos voltados para os mecanismos de poder e para a questão política e 
administrativa que envolveu a construção do império luso na América 
portuguesa. 

A partir desse debate disserte sobre pontos relacionados à política, poder e 
administração colonial implementada na América portuguesa que, na ótica mais 
recente da historiografia, contribuiu para desconstruir a imagem de uma colônia 
totalmente subordinada à metrópole (10 pontos). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3)  Nesse ano de 2014 o Golpe de 1964, no Brasil, completou 50 anos. Apesar de 
ter sido encerrado há quase 30 anos, ainda possui questões em aberto que 
merecem ser pensadas e que tornam os acontecimentos daquele contexto um 
tema importante para analisarmos a democracia restaurada na sociedade 
brasileira a partir dos anos de 1980. Uma questão amplamente discutida por 
intelectuais da área e que tem peso substancial para entendermos o ponto 
levantado se refere ao peso dos legados do autoritarismo. Como enfrentá-los? 
Diante das possíveis repostas, uma que se destaca são as demandas 
organizadas em torno do trio "memória, verdade e justiça", relação bastante em 
voga atualmente e que tem como base de sua vitalidade a instalação de 
mecanismos como as “comissões da verdade”. 

Sobre esse tema, elabore um texto que explique como o trabalho dessas comissões 
foi pensado, de modo a contribuir para a reflexão sobre "como" e "quando" lidar com 
as memórias de um período que deixou marcas profundas na história do país (10 
pontos). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4)  Observe a imagem e faça o que se pede. 

 
“Primeiro grupo Escolar da Capital – Exercícios Calisthenicos” 

Fonte: Relatório do Secretário do Interior (Delfim Moreira) ao presidente do Estado de Minas 

Gerais (Júlio Bueno Brandão), 1913. 

O historiador Carlos Monarcha, em “Brasil arcaico, Escola Nova: ciência, técnica e 
utopia nos anos 1920-1930”, chamou atenção para o fato de os desejos de um mundo 
novo, vivenciados mais fortemente durante as décadas de 1920 e 1930, e anunciados 
por diversos saberes políticos, científicos e sociais, perpassaram e foram 
perpassados pela pedagogia. Sobre o assunto, responda: 

a) Qual o papel atribuído, pelo estado brasileiro, à escola a partir daquele período? (4 
pontos). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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CONTINUAÇÃO da questão 04. 

b) Identifique duas práticas da cultura escolar daquele momento que se relacionam 
com a cultura política do período em questão (2 pontos). 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

c) Explique o processo de inserção do projeto da Escola Nova na política nacional (4 
pontos). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5)  Analise o excerto do documento abaixo: 
“Capítulo 45 – Liberalismo, nacionalismo e socialismo na Europa 

1) Liberalismo e democracia. 
2) O nacionalismo do século XIX. 
3) O poder da restauração. 
4) Burguesia versus proletariado. 
5) Em cena, as lutas de classes. 
6) Socialistas e comunistas: reforma ou revolução?” 

Fonte: Divalte Garcia Figueira. História, vol. Único, Série Novo Ensino Médio, 1ª ed. São 
Paulo: Ática, 2002. 

A partir da leitura desse documento formule um plano de curso para a unidade 
indicada acima, direcionado para o Nível Médio, apresentando as escolhas 
conceituais, a seleção dos conteúdos, os recursos didáticos e as estratégias 
metodológicas (10 pontos). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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6) “Talvez eu tenha insistido demais sobre as técnicas de dominação e de poder. 
Interesso-me cada vez mais pela interação que se opera entre si e os outros, e 
pelas técnicas de dominação individual, pelo modo de ação que um indivíduo 
exerce sobre si mesmo através das técnicas de si.” (FOUCAULT, M. 
“Sexualidade e solidão” [1984], In Ditos e Escritor IV: Ética, sexualidade, política. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 171). 

Como Foucault relaciona as técnicas e o cuidado de si com o processo de 
subjetivação? (10 pontos). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7) Não se trata nem das massas em primeiro lugar, nem das técnicas de 
comunicação como tais, mas do espírito que lhes é insuflado, a saber, a voz de 
seu senhor. A indústria cultural abusa da consideração com relação às massas 
para reiterar, firmar e reforçar a mentalidade dessas, que ela toma como dada 
a priori, e imutável. É excluído tudo pelo que essa atitude poderia ser 
transformadora. As massas não são a medida, mas a ideologia da indústria 
cultural, ainda que esta última não possa existir sem a elas se adaptar. 
(ADORNO, T. W. A indústria cultural. In: COHN, G. (Org.) Coleção Grandes Cientistas Sociais: 

Theodor W. Adorno, 2. Ed. São Paulo: Ática, 1994, p. 92). 

Com base na citação acima, responda a questão: Qual a importância do debate 
referente à Industria Cultural na formação dos estudantes no Ensino Básico, Técnico 
e Tecnológico? Discuta a questão com base nos autores da Escola de Frankfurt (10 
pontos). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8) “Não apenas no Brasil, mas na América Latina, estamos longe de oferecer à 
maioria das crianças e jovens condições educativas para o aprendizado 
intelectual, o qual pressupõe denso tempo de leitura, laboratórios, espaços de 
lazer, arte e cultura.” (FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria. Perspectivas sociais e 

políticas da formação de nível médio: avanços e entraves nas suas modalidades. Educ. Soc. 

[online]. 2011, vol.32, n.116, p. 619). 

A partir do enunciado acima, construa uma discussão estabelecendo relações entre o 
atual contexto socioeconômico brasileiro e os desafios para a formação dos 
estudantes no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (10 pontos). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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9) Analise as fontes abaixo: 

 

Fonte: Revista Careta Rio de Janeiro, 19/02/1927, Charge de Storni, FBN. 

“Se a grande maioria da população não votava e os resultados eleitorais eram 
decididos pelas comissões de verificação de poderes, qual seria o sentido do pacto?” 
(MATTOS, Hebe. A Vida Política. In SCHWARCZ, Lilia História do Brasil Nação: 1808-2010: A abertura 
para o mundo 1889-1930, Rio de Janeiro: Objetiva/Madrid: Mapfre, 2010, p. 106). 

A partir da leitura da imagem e texto acima responda: 

a) Hebe Matos refere-se a qual pacto político analisado por Vitor Nunes Leal? (2 
pontos). 

____________________________________________________________________ 

b) Caracterize esse pacto, na perspectiva de Leal (3 pontos). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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c) Apesar das críticas existentes ao trabalho de Leal, apresente ao menos um 
elemento da pertinência da sua análise sobre o controle dos eleitores no âmbito do 
município (5 pontos). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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10) Abaixo são apresentados nove textos referentes ao Ensino a Distância (EaD) e 
em cada sentença existe uma ou duas lacunas (são doze no total). Há também 
listadas abaixo vinte palavras/frases enumeradas de um a vinte. Escreva o 
número da resposta (palavras/frases) que melhor se encaixa em cada lacuna. 
Somente um único número deve ser escrito em cada lacunas. Não há 
repetição das respostas. O fato de todas (palavras/frases) estarem com letras 
em maiúsculo não é ponto determinante (ortográfico) se a mesma é colocada 
no início, meio ou fim da frase, deve-se considerar que o sentido da sentença 
seja verdadeiro. 
  

1-  A DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA; 
2-  O FEEDBACK; 
3-  OS SOFTWARES DE DESENVOLVIMENTO; 
4-  A QUALIDADE; 
5-  A INSTITUIÇÃO DE ENSINO; 
6-  FULL; 
7- O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO BRASIL (MEC); 
8- O MOODLE;  
9- SCORM; 
10-  A UNIÃO; 
11-  A PRESENÇA; 
12-  E-LEARNING; 
13-  DE APRENDIZAGEM; 
14-  2004; 
15-  OS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM (OS AVAS); 
16-  OFF-LINE; 
17-  O EaD (ENSINO A DISTÂNCIA); 
18-  ON-LINE; 
19-  A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB); 
20-  LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM); 

 
__________ é um exemplo de sistema informatizado gratuito de __________ 

para ser utilizado em sistemas EaD, igual ao software livre Amadeus da Universidade 
Federal de Pernambuco - UFPE. 
 

__________ não prejudica o desenvolvimento e implementação dos cursos EaD, 
porque o acesso e conhecimento destas tecnologias utilizadas para facilitar o ensino e 
também o conhecimento dos  professores e desenvolvedores a respeito de seu uso já 
estão completamente difundidas, não só no Brasil, como em todo Mundo. Um 
exemplo muito comum de utilização é o software de desenvolvimento MOODLE. 
 

Educação __________: realizada obrigatoriamente com Internet como meio de 
troca de informações, pode ser utilizada de forma síncrona ou assíncrona. Tem como 
características mais enfáticas a velocidade na troca de informações,__________ 
entre alunos e professores a fim de melhorar o grau de interatividade de aprendizado 
das aulas. 
 
 

A versão atual do SCORM é a versão 1.4, também conhecida como SCORM 
__________. 

17
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Continuação da questão 10 
 

A troca de informações, dúvidas do aluno através de CHAT, discussão sobre o 
tema a ser estudado e fóruns entre professores e alunos são fundamentais. 
__________ proporcionam o elemento chave aos cursos de EaD não só por 
oferecerem espaços para a disponibilização dos materiais didáticos, como também a 
estrutura de interação de aprendizado sem necessitar  fisicamente de um lugar para 
que o aluno venha obter o material de aprendizado. 
 

 
 Em geral sobre o EaD (Ensino a distância), o responsável direto por sua 

aplicação, __________, foca sua aplicação e investimentos através de dois 
programas: um no ensino médio (E-Tec Brasil) e outro para o nível superior, 
__________. Infelizmente a demanda de vagas não acompanhou o crescimento da 
população, ressalta-se a necessidade de criação de novos cursos técnicos, 
superiores e de pós-graduação. 
 
 

 A não existência física de um professor nas aulas práticas sem dúvida nenhuma 
gera uma falha de aprendizado, além do que _________ das aulas dos cursos à 
distância deixam a desejar em inúmeras instituições, mesmo nas melhores equipadas 
com sistemas informatizados e com excelentes profissionais de ensino. Ainda não se 
sabe ao certo, mas este é modelo de ensino caminha em aperfeiçoamento constante, 
e para atingir o mesmo respeito dos cursos presenciais poderá levar anos. 
 
 

 Numa esfera superior governamental, __________ regulamentará os requisitos 
para a realização de exames e registro de diplomas relativos a cursos de educação à 
distância. Este modelo será oferecido por instituições especificamente credenciadas. 
As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação à 
distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas 
de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 
 
 

O padrão __________ (Sharable Content Object Reference Model) é uma 
coleção de especificações que permitem interoperabilidade, acessibilidade e 
usabilidade de conteúdo de E-LEARNING. Desenvolvido nos Estados Unidos hoje 
este padrão para desenvolvimento é gerenciado pela ADL que determina seu 
desenvolvimento. 
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