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GABARITO
1) Considere o paragrafo 1. Por qual razão 38% dos professores de escola primária e
52% dos profissionais de educação infantil não possuíam curso superior? (1 ponto)
Porque para se trabalhar na área era necessária somente formação do colegial (ensino
médio).
2) Sinalize a única alternativa que contém a afirmação correta: (1 ponto)
[Parágrafo 3] Na primeira década do século XXI, houve um decréscimo de 46% no
número de alunos engajados na educação superior.
[Parágrafo 4] De acordo com o Senso da Educação Superior de 2001, havia mais
pessoas matriculadas no setor público que no privado.
[Parágrafo 5] Em 2011, 48% do total de alunos que se matricularam para estudar
pedagogia faziam o curso à distância.
3) Considere os parágrafos 6 e 7. Quais as principais razões pelas quais há uma
preocupação com a expansão de cursos de pedagogia em universidades particulares e/ou
à distância? (2 pontos)
A primeira preocupação é que, embora as universidades estejam expandindo seus
campi, essa expansão não é acompanhada do desenvolvimento da habilidade de
produzir conhecimento por meio da pesquisa. A segunda é o fato de os cursos deixarem
a desejar por causa dos programas pedagógicos de natureza improvisada e a
infraestrutura para suporte e monitoramento dos alunos.
4) Considere os paragrafos de 9 a 11. Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) (3 pontos)
a. O REUNI buscava a cooperação entre as esferas publicas de ensino.
F
b. Com a criação das UABs foi necessário criar uma unidade entre os
F
cursos a distancia e os cursos presenciais.
c. A partir de 2006 o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
V
passou a investir nas UABs.
5) Relacione os resumos abaixo de acordo com os parágrafos do texto. (3 pontos)
a. O Ministério da Educação criou esse programa com o
Parágrafo 11
objetivo de ampliar o acesso da população ao ensino
superior.
b. A produção de conhecimento não acompanhou o
Parágrafo 6
crescimento das faculdades privadas.
c. O curso de pedagogia na modalidade a distancia foi
Parágrafo 5
bastante ofertado nas instituições privadas de ensino
superior.

