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Caderno de provas

AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOL AR
AGEN TE DE SERVIÇO ESCOL AR

Ao receber o cartão de resposta proceda da seguinte maneira:
Termine a sua prov a e transf ira as respostas para o cartão, 
Observ ando o seguinte exemplo:
Questão 10  - letra a
Questão 11  - letra c

10 – a         b         c        d
11 – a         b         c        d

- Use apenas lápis preto ou caneta (preta ou azul), preenchendo 
o quadrinho.
- Assinale somente uma alternativ a em cada questão.
- Sua resposta  não  será computada  se  houv er  marcação de 
duas ou mais alternativ as.
- O  cartão de  resposta  não dev e  ser  dobrado, amassado, ou 
rasurado; cuide bem dele, ele é a sua prov a.
- Não deixe nenhuma questão sem resposta.
- Duração de prov a : 3 horas.
- Tempo mínimo para f azer a prov a 1 horas.

Abra esse caderno somente quando autorizado

Boa prova

 



 
01) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)  ter por objetivo a garantia do 
direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo 
para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Neste sentido, o 
estatuto assegura, EXCETO: 
 
A) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
B) direito de organização e participação em entidades estudantis; 
C) direito de escolha dos educadores; 
D) acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
 
 
 
02) Segundo o ECA, o Estado deve assegurar à criança e ao adolescente: 
 
A) atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 
B) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, somente para os que estiverem na idade 
própria; 
C) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, para 
os que forem mais capazes; 
D) oferta de ensino noturno regular, somente para o adolescente trabalhador. 
 
 
03) O Dirigente de estabelecimento de ensino fundamental ao constatar maus 
tratos em seus alunos deverá:  
 
A) comunicar-se com os pais ou responsáveis o mais rápido possível; 
B) comunicar o fato ao Conselho Tutelar; 
C) levar o aluno ao Posto de Saúde mais próximo da escola para  atendimento e 
elaboração do Laudo; 
D) abrir uma ocorrência policial para registrar o fato acontecido; 
 
 
 
04) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-se-lhes, por lei ou 
por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é definido 
como criança e adolescente a pessoa com idade: 
 
A) criança até 12 anos completos e adolescente de 13 a 18 anos; 
B) criança até 7 anos incompletos e adolescente  de 7 a 18 anos; 
C) criança até 7 anos incompletos e adolescente de 7 a 18 anos; 
D) criança até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos; 
 
 
 
 



05) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Neste sentido, a garantia de prioridade compreende, EXCETO: 
 
A) primazia de receber proteção e socorro em circunstâncias especiais; 
B) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
C) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
D) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude. 
 
06) Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso.  
 
(     ) O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas 
relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com 
vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental 
obrigatório. 
 
(     ) No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e 
históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se 
a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. 
 
(     ) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na 
condição de aprendiz. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por 
legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei. 
 
(     ) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino 
fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso 
na idade própria; 
A opção correta é: 
 
A) V, F, V ,F  
B) F, V, V, V 
C) F, V, V, F 
D) V, V, F, V 
 
07) A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 
e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. Neste sentido, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
EXCETO: 
 
A) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
B) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede especial de ensino; 
C) atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
D) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 



 
 
08) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo e, nesse 
caso, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta 
irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Considerando esses 
aspectos NÃO é correto afirmar: 
 
A) Os Dirigentes de escola estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços 
para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 
juventude; 
B) Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes 
a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola; 
C) No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos 
próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a 
liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura; 
D) O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos 
públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 
recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;  
 
 
09) De acordo com Freire (1996), ensinar não é transferir conhecimento, é sim: 
 
A) informar grande quantidade de conteúdos aos alunos. 
B) criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. 
C) repassar o conhecimento produzido socialmente. 
D) transmitir os conteúdos sistematizados pela humanidade. 
 
 
10) Um dos pressupostos do ensinar, segundo Freire (1996) é de que  “ensinar 
exige respeito aos saberes dos educandos. Isso significa que: 
 
A)    na escola, é necessário estabelecer uma intimidade entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e à experiência social que eles têm com indivíduos; 
B)  o professor deve ignorar todos os saberes que os alunos trazem para a escola e 
trabalhar com estes conhecimentos durante todo o ano letivo; 
C)  o professor deve criticar todo o conhecimento que o aluno traz para a escola; 
D) a escola precisa ser receptiva a todo saber trazido pelo aluno fazendo destes saberes 
o único conteúdo curricular; 
 
11) “Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta” refere-se ao 
pressuposto freireano de que: 
 
A)  ensinar exige curiosidade; 
B)  ensinar exige domínio da língua estrangeira; 
C)  ensinar exige compromisso com a educação bancária; 
D)  ensinar exige senso comum de auto-ajuda; 
  
 
 
 



12) De acordo com Paulo Freire (1996), ensinar exige alegria e esperança. Isto 
significa que: 
 
A)  há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança; 
B) o professor deve estar sempre sorrindo para todos na escola; 
C) a equipe pedagógica deve sempre ter esperança e aguardar a melhoria na educação; 
D) na escola todos devem ter esperança de que os alunos vão aprender cada vez mais 
se cada um fizer a sua parte independente do que outro está fazendo; 
 
 
13) Querer bem aos educandos é uma dimensão importante da atuação docente, 
de acordo Freire (1996). Sobre isso, todas as alternativas abaixo estão corretas, 
EXCETO: 
 
A) querer bem ao aluno significa que expressar a afetividade não deve assustar o 
professor; 
B) querer bem ao aluno é selar um compromisso com ele numa prática específica do ser 
humano; 
C) querer bem ao aluno significa que, porque professor, me obrigo a querer bem a todos 
os alunos de maneira igual; 
D) querer bem ao aluno é respeitá-lo como ele é e não como o professor gostaria que 
este aluno fosse; 
 
 
14) “Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo 
que, em certas condições, precise de falar a ele.”. Esta afirmação refere-se à 
dimensão educativa de Freire de que: 

 

A) ensinar exige saber escutar; 
B) ensinar dispensa disponibilidade para o diálogo; 
C) ensinar exige disciplina e punição; 
D) ensinar requer silêncio em sala de aula; 
  
15) A temática central da obra Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire é: 
 
A) a questão da autonomia da escola para deliberar sobre os aspectos administrativos e 
financeiros. 
B) a questão da autonomia do setor de pedagogia da escola para decidir sobre os 
métodos mais eficazes de ensino. 
C) a questão de que o ser humano é um ser autônomo, pronto e acabado e que se 
constrói num permanente movimento de procura.   
D) a questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática educativo-
progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos. 
 
 
 
 
 
 
 



16) “Contagem, uma das principais cidades de Minas, conquistou ao longo de sua 
trajetória uma identidade peculiar, que mescla tradição e modernidade, memória e 
desenvolvimento.” (Atlas Escolar - Histórico Geográfico e Cultural. Prefeitura 
Municipal de Contagem, 2009). 
Com relação à história de Contagem, marque a alternativa ERRADA: 
 
A) Desde sua origem, nos anos de 1930, Contagem constrói sua vocação tipicamente 
industrial. 
B) A origem de Contagem está vinculada à existência de registros e postos de 
arrecadação dos direitos de carga, escravos e gado, muito comuns na capitania de 
Minas Gerais. 
C) Datam do século XVIII as primeiras entradas pelo registro das Abóboras – posto fiscal 
da comarca do rio das Velhas que deu origem a Contagem. 
D) O arraial de São Gonçalo da Contagem, por ter sido um núcleo predominantemente 
agropastoril, apresentou relativa estabilidade econômica e financeira ao longo dos 
séculos XVIII e XX. 
 
17) Sobre os aspectos político-administrativos do município de Contagem, 
considere as seguintes afirmativas: 
I - Durante cerca de duzentos anos, de 1701  a 1901, Contagem esteve ligada ao 
município  de Sabará. 
II- O município de Contagem foi criado pela lei Nº 556 de 30 de agosto de 1911. 
 
III- Contagem ganha foros de cidade pela lei 336 de 27 de dezembro de 1948. 
 
São CORRETAS as afirmativas:  
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) I, II e III 
 
18) Sobre o processo de instalação da Cidade Industrial no município de Contagem, é 
ERRADO afirmar: 
 
A) Seu planejamento foi realizado por órgãos públicos. 
B) O traçado hexagonal escolhido para a instalação da Cidade Industrial foi inspirado no 
traçado de Camberra, capital da Austrália. 
C) Seu planejamento foi resultado de profundos estudos comparativos com modelos de 
centros industriais da Europa, Japão e estados Unidos. 
D) A expansão de vilas e bairros operários foi entregue à iniciativa privada que, com 
conivência do estado, promoveu a especulação imobiliária. 
 
19) Todas as alternativas apresentam uma indústria pioneira em Contagem, 
EXCETO: 
 
A) Magnesita 
B) Itaú 
C) Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
D) Companhia Industrial de Estamparia 
 



 
 
20) Sobre os setores econômicos em Contagem, associe a coluna numerada com a 
coluna de afirmativas. 
 
1- Setor Primário  
2- Setor Secundário 
3- Setor Terciário 
 
(   )  Coloca o município como cidade pólo, dada à atração que exerce  sobre as 
cidades vizinhas. 
(    ) Encontra-se estagnado, representando pequena parcela da economia local. 
(  ) Seu dinamismo e diversidade colocam o município na 3ª posição para a 
formação do PIB de Minas Gerais. 
A seqüência CORRETA é: 
 
A) 2, 1 e 3 
B) 2, 3 e 1 
C) 3, 2 e 1 
D)1, 2 e 3 
 
21) Sobre as características geográficas de Contagem, marque a alternativa 
ERRADA: 
 
A) O município é drenado por 4 bacias hidrográficas: Pampulha, Arrudas, Imbiruçu e 
Vargem das Flores. 
B) O clima predominante no município é o Subtropical com invernos longos e rigorosos e 
verões muito quentes. 
C) A vegetação original do município – o CERRADO - encontra-se bastante devastada. 
D) A forma de relevo predominante é a de colinas convexo côncavas, desenvolvidas 
sobre rochas granito-gnaissicas. 
 
 
22) Sobre a posição e a localização geográfica de Contagem é ERRADO afirmar: 
 
A) Localiza-se na porção central do Estado de Minas Gerais. 
B) É um dos 34 municípios que compõem a Região Metropolitana de Belo Horizonte 
C) Os municípios limítrofes são: Betim, Esmeraldas, Ibirité, Ribeirão das Neves e Belo 
Horizonte. 
D) O município é banhado por vários cursos d´água  pertencentes à Bacia  hidrográfica 
do Rio Doce. 
 
23) Todas as alternativas abaixo apresentam um patrimônio cultural de Contagem, 
EXCETO: 
 
A) Casa de Cultura Nair Mendes 
B) Centro Cultural Pref. Francisco Firmo e Mattos Filho 
C) Reserva Ambiental Beija Flor 
D) Chaminés da antiga fábrica de cimento Itaú. 
 



 
 
24) Em relação aos aspectos culturais de Contagem é ERRADO afirmar: 
 
A) A Folia de Reis, um auto religioso que veio para o Brasil no século XVI  ( trazido pelos 
jesuítas) é uma festa tradicional que ocorre no segundo domingo de janeiro. 
 
B) A comunidade negra dos Arturos – grupo folclórico-cultural formado pelos negros 
descendentes de escravos – divulga suas tradições por meio da música e  de danças de 
origem africana. 
 
C) Os ciganos, grupo étnico-cultural bastante expressivo no município, difundem sua rica 
cultura nas escolas, nos centros culturais e nas principais ruas da cidade. 
 
D) A Casa de Cultura Nair Mendes Moreira- Museu Histórico de Contagem- possui um 
importante Programa de Educação Patrimonial denominado “Por dentro da história”. 
 
 
25) Sobre a organização do espaço urbano de Contagem, analise as seguintes 
afirmativas: 
 
I - O município possui 8 administrações regionais: Sede, Eldorado, Riacho, Industrial, 
Ressaca, Petrolândia e Vargem das Flores. 
 
II – A região do Eldorado constitui um espaço simbólico de desenvolvimento, tanto na 
política como na economia. 
 
III – A expansão urbana recente, sem planejamento, resulta em bairros de classe baixa, 
com infra-estrutura deficitária e grandes problemas sócio-ambientais como os 
encontrados nas regionais Sede e Eldorado. 
 
São corretas as afirmativas: 
 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) I, II e III 

 




