
LÍNGUA PORTUGUESA – CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÕES: 

1. Quanto ao texto, responda: 

a) Qual é o objetivo do artigo? 

Espera-se que o candidato depreenda do resumo do artigo e de sua 

introdução que o objetivo da pesquisa é tratar da temática do ensino híbrido, 

ou seja, novas formas de ensinar em tempos de distanciamento social 

causado pelo cenário pandêmico. 

b) A que se referem os seguintes numerais? 

1904 – início da educação a distância no Brasil. 

2005 – oficialização da educação a distância pelo Decreto 5.622/2005. 

2017 –  Decreto vigente sobre educação a distância: Decreto nº 9.057, de 25 

de maio de 2017. 

2. Qual é o conceito de EAD (Educação a Distância)? Explique com suas palavras. 

Espera-se que o candidato conceitue EAD, porém sem retirar as palavras exatas 

do texto. O candidato deve compreender que a EAD é aquela que se materializa 

a partir do uso e mediação de tecnologias de comunicação e informação. Nessa 

modalidade de ensino há certas especificidades com relação à pessoal 

capacitado e sistemática de avaliação adequada. 

 

3. O que os autores discorrem sobre os processos de “hibridação”? 

Espera-se que o candidato apresente com suas palavras o conceito de hibridação 

como o processo de intercâmbio ou interação entre culturas num mundo 

globalizado e em tempos de isolamento social, causado pela pandemia. Esse 

processo ocorre mediado pela rede mundial de computadores e permite o 

surgimento de novas práticas culturais. O mesmo processo pode também ser 

evidenciado, de certo modo, no campo educacional. 

 

 

 

 



4. Explique a afirmação, baseando-se nos argumentos e reflexões dos autores: “A 

educação pós-pandemia irá passar pelo estranhamento entre o presencial e o 

EAD”. 

 

Espera-se que o candidato discorra sobre o retorno gradual às atividades 

presenciais nas unidades escolares no cenário pós-pandemia. Segundo os 

autores, o uso das tecnologias ainda permanecerá e será concomitante às 

atividades presenciais, por isso eles utilizam a expressão “estranhamento” para 

descrever o ambiente adaptado a esta nova realidade. O candidato também 

poderá abordar os desafios da educação nesse cenário. 

 


