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Número da 

Questão 

Gabarito 

Original 
Justificativa 

Deferido ou 

Indeferido 

Gabarito 

alterado para 

34 D Conforme Artigo 35 C da Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, 
republicada em 29 de dezembro de 2010, que consolida disposições sobre indicadores de 
qualidade e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. Disponível em: 
http://www.inep.gov.br/ 
 

Indeferido  

36 B Não há repetição Indeferido  

38 C Não há duas alternativas corretas. Somente (C) responde de forma integral o solicitado no 

enunciado: incentivos para parcerias ativas, no domínio pedagógico e científico, com as escolas 

públicas; gratuidade na universidade pública com bolsas de manutenção aos estudantes das 

classes trabalhadoras; programas de ação afirmativa (cotas e outras medidas) para acesso e 

acompanhamento. 

Indeferido  

39 A A alternativa (A) responde ao enunciado: Brasil. As demais alternativas são distratores e não 

responedem ao enunciado. 

Indeferido  

42 C Somente a alternativa (C ) responde ao enunciado de forma integral: Química, Ciências 

Biológicas, Pedagogia, História, Artes Visuais, Geografia, Filosofia, Educação Física, Ciências 

Indeferido  

http://www.inep.gov.br/


da Computação, Sistemas de Informação, Música, Ciências Sociais e Engenharias. As demais 

alternativas são distratores e não respondem ao enunciado. 

43 C O objetivo da questão é o de mensurar se o técnico de assuntos educacionais está apto a 

potencializar a eficácia em processos a partir da confiabilidade de suas análises diagnósticas  

para  estabelecer planos de ação consistentes com a necessidade de melhoria. Para isto precisa 

demonstrar a compreensão das análises estatísticas fornecidas pelo órgão regulador. O CPC é 

parte integrante do IGC. O enunciado, a tabela e alternativas estão claras e coerentes e de 

acordo com a Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 

de dezembro.de 2010, que consolida disposições sobre indicadores de qualidade e o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. Disponível em: http://www.inep.gov.br/ 

Indeferido  

44 D O objetivo da questão é o de mensurar se o técnico de assuntos educacionais está apto a 

potencializar a eficácia em processos a partir da confiabilidade de suas análises diagnósticas  

para  estabelecer planos de ação consistentes com a necessidade de melhoria. Para isto precisa 

demonstrar a compreensão das análises estatísticas fornecidas pelo órgão regulador. O CPC é 

parte integrante do IGC. O enunciado e as alternativas estão claras e coerentes e de acordo com 

a Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de 

dezembro.de 2010, que consolida disposições sobre indicadores de qualidade e o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. Disponível em: http://www.inep.gov.br/ 

Indeferido  

45 E O objetivo da questão é o de mensurar se o técnico de assuntos educacionais está apto a 

potencializar a eficácia em processos a partir da confiabilidade de suas análises diagnósticas  

para  estabelecer planos de ação consistentes com a necessidade de melhoria. Para isto precisa 

demonstrar a compreensão das análises estatísticas fornecidas pelo órgão regulador. O CPC é 

parte integrante do IGC. O enunciado e as alternativas estão claras e coerentes e de acordo com 

a Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de 

dezembro.de 2010, que consolida disposições sobre indicadores de qualidade e o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. Disponível em: http://www.inep.gov.br/ 

Indeferido  

48 C Somente I e III respondem o enunciado Deferido Anulada 

51 D O gabarito (três - dois) independe da quantidade de integrantes do Banco de Avaliadores Indeferido  

52 A Somente A responde o enunciado, portanto é o gabarito. C é um distrator parcial e não gabarito Indeferido  

54 B Conforme Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de Indeferido  

http://www.inep.gov.br/
http://www.inep.gov.br/
http://www.inep.gov.br/


dezembro.de 2010, que consolida disposições sobre indicadores de qualidade e o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. Disponível em: http://www.inep.gov.br/. 

§ 9º. 

55 E Os indicadores de qualidade calculados pelo INEP, com base nos resultados do ENADE e 

demais insumos constantes das bases de dados do MEC, segundo metodologia própria, 

aprovada pela CONAES são Conceito Preliminar de Curso (CPC); o Índice Geral de Cursos 

Avaliados da Instituição (IGC); e o desempenho de estudantes no ENADE 

Indeferido  

56 B De acordo com Nota Técnica Daes/Inep nº 35/2016, de 27 de maio de 2016, o cálculo do IGC é 

feito a partir da média ponderada da Instituição de Educação Superior (IES), com base nas 

notas contínuas de Conceitos Preliminares de Curso (CPC) dos cursos de graduação;  de 

programas de pós-graduação stricto sensu (Capes); e, das notas brutas do componente 

específico do ENADE 

Indeferido  

59 C , o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP realizará, o censo 
escolar da educação básica e o censo da educação superior anualmente em todos os cursos 

Indeferido  

60 C Há Colégio de Aplicação na UFF, portanto a Educação Básica está implícita na Educação 

Superior. Além disso, o Decreto Nº 6.425, de 4 de abril de 2008, constante no edital, inclui a 

Educação Básica  

Indeferido  

64 E Não há repetição. Somente a alternativa ( E ) responde ao enunciado de forma integral: 

infraestrutura física; planejamento e avaliação; políticas de atendimento aos estudantes; e 

sustentabilidade financeira. As demais alternativas são distratores e não respondem ao 

enunciado. 

Indeferido  

65 B A avaliação das instituições de ensino superior refere-se ao IGC. A Capes avalia apenas os 

cursos de pós-graduação stricto sensu e não realiza a avaliação Institucional. Portanto, a 

alternativa que responde ao enunciado é a (B): 5 

Indeferido  

 

http://www.inep.gov.br/

