
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI)

Aplicação: 20/09/2009
Duração da prova: 04 (quatro) horas 

INSTRUÇÕES:

• O candidato receberá do fiscal: 
o Um caderno de questões contendo 50 (cinquenta) 

questões objetivas de múltipla escolha com cinco (05) 
alternativas e uma única correta; 

o Após 1 (uma) hora , um cartão de respostas 
personalizado; 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do 
cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do 
cargo informado no ato da inscrição; 

• Ao início da prova, verifique, no caderno de questões, se a 
quantidade e a numeração das questões estão corretas; 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas  para fazer essa prova. Faça-a 
com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo inclui 
a marcação do cartão de respostas; 

• Não será permitido ao candidato copiar os assinalamentos 
feitos no cartão de respostas; 

• Somente será permitido ao candidato retirar-se da sala de 
prova após 01 (uma) hora do seu início ;

• O caderno de questões (provas) só poderá ser levado pelo 
candidato quando faltarem 30 (trinta) minutos  para o término 
da prova;

• O cartão de respostas NÃO poderá ser dobrado, amassado, 
rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas; 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de 
respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica 
preta (preferencialmente) ou azul, o espaço a ela 
correspondente, conforme exemplo a seguir: 

                                

• Os três (03) últimos candidatos de cada sala  somente 
poderão retirar-se do local simultaneamente;

• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença 
do fiscal de sala.

ASSISTENTE DE ALUNOS 
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Texto 
JEITO DE SER 

Martha Medeiros

 Existe uma coisa difícil de ser 
ensinada e que, talvez por isso esteja 
cada vez mais rara: a elegância do 
comportamento. É um dom que vai 
muito além do uso correto dos talheres 
e que abrange bem mais do que dizer 
um simples obrigado diante de uma 
gentileza. É a elegância que nos 
acompanha da primeira hora da manhã 
até a hora de dormir e que se 
manifesta nas situações mais 
prosaicas, quando não há festa alguma 
nem fotógrafos por perto. É uma 
elegância desobrigada. É possível 
detectá-la nas pessoas que elogiam 
mais do que criticam. Nas pessoas que 
escutam mais do que falam. E quando 
falam, passam longe da fofoca, das 
pequenas maldades ampliadas no 
boca a boca. É possível detectá-la nas 
pessoas que não usam um tom 
superior de voz ao se dirigir a 
frentistas. Nas pessoas que evitam 
assuntos constrangedores porque não 
sentem prazer em humilhar os outros. 
É possível detectá-la em pessoas 
pontuais. Elegante é quem demonstra 
interesse por assuntos que 
desconhece, é quem presenteia fora 
das datas festivas, é quem cumpre o 
que promete e, ao receber uma 
ligação, não recomenda à secretária 
que pergunte antes quem está falando 
e só depois manda dizer se está ou 
não está. 
 Oferecer flores é sempre 
elegante. É elegante não ficar 
espaçoso demais. É elegante não 
mudar seu estilo apenas para se 
adaptar ao de outro. É muito elegante 
não falar de dinheiro em bate-papos 
informais. É elegante retribuir carinho e 
solidariedade. Sobrenome, jóias e nariz 
empinado não substituem a elegância 
do gesto. Não há livro que ensine 
alguém a ter uma visão generosa do 
mundo, a estar nele de uma forma não 
arrogante. Pode-se tentar capturar esta 
delicadeza natural através da 
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observação, mas tentar imitá-la é 
improdutivo. A saída é desenvolver em 
si mesmo a arte de conviver, que 
independe de status social: é só pedir 
licencinha para o nosso lado brucutu, 
que acha que com amigo não tem que 
ter estas frescuras. Se os amigos não 
merecem uma certa cordialidade, os 
inimigos é que não irão desfrutá-la. 
Educação enferruja por falta de uso. E, 
detalhe: não é frescura. 

1) De acordo com o texto, a elegância: 

(A) é o comportamento que se adquire pelos 
ensinamentos da escola 
(B) é capturada apenas através da observação 
(C) é determinada pelo status social 
(D) faz parte da natureza contraditória do homem 
(E) é um dom que se reflete no comportamento 
civilizado e ético 

2) Os sufixos inho\inha  nem sempre denotam 
diminutivo. Na palavra licencinha (linha 54), o 
sufixo inha  denota: 

(A) arrogância 
(B) menosprezo 
(C) ironia 
(D) gentileza 
(E) afetividade 

3) As palavras elegância  e possível  são 
acentuadas pela mesma razão de: 

(A) mártir e difícil 
(B) água e afável 
(C) colônia e caráter 
(D) máxima e disponível 
(E) tendência e terráqueo 

4) A palavra brucutu  (linha 54), pode ser 
substituída, sem alteração de sentido por: 

(A) sem caráter 
(B) falso, desleal 
(C) grosseiro, não civilizado 
(D) fofoqueiro, bisbilhoteiro 
(E) maldoso, malicioso 



5) Na frase, “É elegante não mudar seu estilo 
apenas para se adaptar ao de outro” (linhas 38 a 
40), o verbo mudar tem o sentido de modificar, 
transformar. Em outros contextos, porém, pode 
assumir significados diferentes. Assinale a 
alternativa em que esse verbo apresenta um 
significado diferente do que foi empregado na 
frase acima: 

(A) ele foi obrigado a mudar de cidade 
(B) daqui para frente tudo vai mudar 
(C) só a educação pode mudar uma sociedade 
(D) é bom mudar seu visual 
(E) uma simples palavra pode mudar uma 
opinião

6) Assinale a alternativa que contenha uma 
palavra empregada em sentido conotativo: 

(A) os inimigos é que não irão desfrutá-la 
(B) é possível detectá-la em pessoas pontuais 
(C) é elegante não mudar seu estilo apenas para 
se adaptar ao de outro 
(D) educação enferruja por falta de uso 
(E) é muito elegante não falar de dinheiro em 
bate-papos informais 

7) Assinale a alternativa que apresentem 
palavras formadas pelo mesmo processo de 
formação das palavras desobrigada  e 
delicadeza :

(A) demonstra e presenteia 
(B) constrangedores e solidariedade 
(C) desconhece e retribuir 
(D) elegância e gentileza 
(E) independe e licencinha 

8) Morfologicamente, as palavras difícil  (linha 1) 
e uso (linha 5) são classificadas, 
respectivamente, como: 

(A) adjetivo e verbo 
(B) adjetivo e substantivo 
(C) substantivo e verbo 
(D) adjetivo e advérbio 
(E) substantivo e advérbio 

9) Na frase “Oferecer flores é sempre elegante”
(linhas 36 e 37), se colocássemos o verbo no 
futuro do presente, teríamos: 

(A) oferecer flores seria sempre elegante 
(B) oferecer flores foi sempre elegante 
(C) oferecer flores era sempre elegante 
(D) oferecer flores será sempre elegante 
(E) oferecer flores ia ser sempre elegante 

10) Observe a frase: “Pode-se tentar capturar 
esta delicadeza natural através da observação, 
mas tentar imitá-la é improdutivo” (linhas 48 a 
51). Assinale a alternativa em que a conjunção 
mas está corretamente substituída: 

(A) pode-se tentar capturar esta delicadeza 
natural através da observação, entretanto tentar 
imitá-la é improdutivo 
(B) pode-se tentar capturar esta delicadeza 
natural através da observação, portanto tentar 
imitá-la é improdutivo 
(C) pode-se tentar capturar esta delicadeza 
natural através da observação e tentar imitá-la é 
improdutivo 
(D) pode-se tentar capturar esta delicadeza 
natural através da observação, sendo que tentar 
imitá-la é improdutivo 
(E) pode-se tentar capturar esta delicadeza 
natural através da observação, ainda que tentar 
imitá-la seja improdutivo 

NOÇÕES DE NFORMÁTICA 

11) Sobre o menu de “Favoritos” do Mozilla 
Firefox 3.5, pode-se afirmar que ele serve para: 

(A) armazenar a lista dos últimos sites acessados 
(B) definir os únicos sites que podem ser abertos 
no computador 
(C) criar links para os sites pelos quais os 
usuários têm interesse 
(D) pesquisar os últimos arquivos acessados no 
computador 
(E) apagar a lista de sites visitados pelo usuário 

12) No Microsoft Word 2007 possui uma 

ferramenta de realce, cujo ícone é . A 
função dessa ferramenta é: 

(A) alterar a cor da fonte de um texto selecionado 
(B) desenhar uma caixa de texto com fundo 
amarelo 
(C) copiar o texto selecionado 
(D) desenhar uma figura geométrica no 
documento 
(E) servir como uma caneta de marca-texto para 
chamar a atenção para a parte de um texto do 
documento 



13) Utilizando a ferramenta Calc do BrOffice e 
dadas as células: A1 = 3, B1 = 6 e C1 = 2
(conforme figura abaixo), o valor resultante na 
célula D1, que contém a fórmula: = 
(A1*2)^2/B1+C1 , será: 

(A) 8 
(B) 10 
(C) 9 
(D) 6 
(E) 5 

14) Para alterar a senha de um usuário no 
sistema operacional Linux, é utilizado o 
comando: 

(A) pwd  
(B) cp 
(C) mv 
(D) passwd 
(E) ls 

15) A tecla Windows, acionada em conjunto com 
a tecla “E”, executa, no Windows XP, o comando 
de: 

(A) abrir o Windows Media Player 
(B) ativar o Windows Explorer 
(C) pesquisar 
(D) ativar o Windows Update 
(E) executar 

16) Considerando o Writer, processador de texto 
do BrOffice, a combinação de teclas que 
seleciona todo o texto de um documento é: 

(A) CTRL+T 
(B) CTRL+B 
(C) ALT+T 
(D) CTRL+A 
(E) SHIFT+T 

17) Em 3 MB (Megabytes) de memória, existem: 

(A) 2000 bytes
(B) 3000 bytes
(C) 3072 bytes
(D) 3100 bytes
(E) 2024 bytes

18) O programa malicioso que age entrando no 
computador e liberando uma porta para uma 
possível invasão pode ser chamado de: 

(A) Vírus de Macro 
(B) Antivírus 
(C) Firewall 
(D) Skype 
(E) Trojan Horse 

19) Assinale a alternativa INCORRETA sobre o 
Impress, ferramenta de apresentação de slides 
do BrOffice: 

(A) o atalho F6 ativa a apresentação de slides 
(B) é possível exportar uma apresentação para o 
formato PDF 
(C) pode-se inserir marcadores e numeração a 
partir do menu Formatar 
(D) é possível inserir tabelas no slide a partir do 
caminho Inserir > Tabela
(E) a extensão padrão de um arquivo salvo no 
Impress é ODP 

20) Assinale a alternativa INCORRETA sobre a 
memória do computador: 

(A) a memória principal do computador armazena 
temporariamente as informações 
(B) a memória RAM (Random Access Memory) é 
também conhecida como memória secundária 
(C) Kilobyte, Megabyte e Gigabyte são exemplos 
de unidades de medidas de tamanho de memória 
(D) a memória ROM (Read Only Memory) é um 
tipo de memória que permite apenas a leitura 
(E) a memória RAM (Random Access Memory) 
permite leitura e escrita 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) nº. 9394/96, responda às 
questões 21 e 22. 

21) Conforme o Título I - Da Educação: 

I A educação abrange os processos formativos 
que se desenvolvem apenas na vida familiar, na 
convivência humana e no trabalho 
II A LDB normatiza a educação escolar que 
acontece, predominantemente, por meio da 
aprendizagem, em instituições públicas e 
privadas 
III A educação escolar não deverá vincular-se ao 
mundo do trabalho e à prática social 

Assinale a alternativa correta: 

(A) as afirmativas I, II e III estão erradas 
(B) apenas a afirmativa I está certa 
(C) as afirmativas I e II estão certas 
(D) apenas a afirmativa III está certa 
(E) as afirmativas I, II e III estão certas 

22) Analise as afirmativas: 

I A educação, dever da família e da escola, 
inspirada nos princípios de gratuidade e 
valorização do profissional da educação, tem por 
finalidade o respeito à liberdade e apreço à 
tolerância 
II O acesso ao ensino fundamental é direito 
privado e público, podendo qualquer cidadão e 
grupo de cidadãos acionar o poder público para 
exigi-lo 
III A educação escolar compõe-se de educação 
básica e educação superior 

Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas a afirmativa I está certa 
(B) apenas a afirmativa III está certa 
(C) apenas a afirmativa II está certa 
(D) as afirmativas I, II e III estão certas 
(E) as afirmativas II e III estão certas 

23) Conforme o Decreto nº. 5154 de 23/07/2004, 
é INCORRETO afirmar que: 

(A) a educação profissional observará a premissa 
da organização, por áreas profissionais, em 
função da estrutura sócio-ocupacional e 
tecnológica 

(B) os cursos de educação profissional 
tecnológica de graduação e pós-graduação 
organizar-se-ão de acordo com as diretrizes 
curriculares nacionais definidas pelo Conselho 
Nacional de Educação 
(C) a obtenção do diploma de técnico de nível 
médio somente ocorrerá quando o aluno concluir 
seus estudos de educação profissional técnica 
de nível médio e de ensino médio 
(D) a articulação entre a educação profissional 
técnica de nível médio e o ensino médio dar-se-á 
somente de forma integrada e subsequente 
(E) a educação profissional será desenvolvida 
por meio de cursos e programas de: formação 
inicial e continuada de trabalhadores, educação 
profissional técnica de nível médio e educação 
profissional tecnológica de graduação e pós-
graduação 

24) A educação profissional terá como 
premissas, de acordo com a regulamentação 
constante no Decreto nº. 5154/2004: 

(A) a organização, por áreas profissionais, em 
função da estrutura sócio-ocupacional e 
tecnológica e a formação inicial e continuada de 
trabalhadores 
(B) a organização, por áreas profissionais, em 
função da estrutura sócio-ocupacional e 
tecnológica e a articulação de esforços das áreas 
da educação, do trabalho e emprego, e da 
ciência e tecnologia 
(C) a articulação de esforços das áreas da 
educação, do trabalho e emprego, e da ciência e 
tecnologia, como também a formação inicial e 
continuada de trabalhadores 
(D) a educação profissional técnica de nível 
médio e a educação profissional tecnológica de 
graduação e de pós-graduação 
(E) a organização por áreas e a educação 
profissional técnica de nível médio 

25) As relações humanas no trabalho devem 
seguir os princípios da: 

I Cordialidade, impessoalidade e respeito às 
diferenças 
II Respeito à diversidade e capacitação 
profissional constante 
III Procrastinação, impessoalidade e respeito à 
hierarquia 

(A) somente a II está correta 
(B) somente a III está correta 
(C) somente a I está correta 
(D) I e II estão corretas 
(E) todas estão corretas 



26) Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 

(A) o direito à liberdade compreende vários 
aspectos, tais como: a opinião e expressão; a 
crença e o culto religioso; a brincadeira, a prática 
de esportes e diversão, dentre outros 
(B) o direito ao respeito consiste em velar pela 
dignidade da criança e do adolescente, pondo-os 
a salvo de qualquer tratamento desumano e 
violento 
(C) a perda e a suspensão do pátrio poder será 
determinada pelo Conselho Tutelar 
(D) o reconhecimento do estado de filiação é 
direito personalíssimo, disponível e imprescritível
(E) a falta ou a carência de recursos materiais 
constitui motivo suficiente para a perda ou 
suspensão do pátrio poder. 

27) O Estatuto da Criança e do Adolescente 
prevê para o adolescente o direito à 
profissionalização e à proteção no trabalho, 
observados os aspectos: 

(A) capacitação profissional contínua e respeito 
às diferenças de sexo, etnia e religião 
(B) caráter educativo e capacitação profissional 
adequada às demandas sociais do país 
(C) respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento e às exigências pedagógicas 
relativas ao desenvolvimento sócio-afetivo 
(D) capacitação profissional para o trabalho e 
remuneração compatível com a jornada de 
trabalho 
(E) respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento e a capacitação profissional 
adequada ao mercado de trabalho 

28) São atribuições do Conselho Tutelar de 
acordo com o ECA-1990: 

I Atender às crianças e adolescentes que tiverem 
seus direitos, constantes no ECA, ameaçados ou 
violados 
II Expedir notificações 
III Representar o Ministério Público, para efeito 
das ações de perda e suspensão do pátrio poder 

(A) todas estão corretas 
(B) todas estão erradas 
(C) apenas I e II estão corretas 
(D) apenas III está correta 
(E) apenas II e III estão corretas 

29) Uma das finalidades do Ensino Médio, 
conforme a LDB Nº. 9394/96, consiste na: 

(A) compreensão dos fundamentos dos sistemas 
de ensino, relacionando-os com a teoria e a 
prática no ensino 
(B) compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de 
cada disciplina 
(C) preparação do currículo com enfoque na 
permanência escolar, no respeito humano e nos 
processos produtivos 
(D) consolidação e o aprofundamento da 
preparação intermediária para o trabalho e a 
cidadania do educando, para continuar 
aprendendo 
(E) responsabilidade da União, dos Estados e 
Municípios em promover uma educação de 
qualidade 

30) No que concerne à educação profissional, a 
LDB Nº. 9394/96 prevê: 

(A) sistemas supletivos para conclusão do 
Ensino Fundamental 
(B) a pesquisa e a investigação cientifica no 
desenvolvimento do entendimento do homem 
(C) articulação com o ensino regular ou com 
diferentes estratégias de educação continuada 
(D) o acesso à difusão da cultura e à tecnologia 
robótica 
(E) a formação de diplomados nas diferentes 
áreas do conhecimento 

31) O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante garantia de: 

(A) atendimento ao educando com programas 
complementares 
(B) atendimento em universidades públicas e 
privadas para concludentes do Ensino Médio 
advindos de escolas públicas 
(C) pesquisa e extensão nas universidades 
públicas
(D) autonomia didático-pedagógica para as 
escolas de Ensino Médio 
(E) oferta do ensino noturno regular, adequado 
às condições do educando 



32) Assinale a alternativa INCORRETA:

(A) os municípios atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e na educação infantil 
(B) a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão, em regime suplementar, 
seus sistemas de ensino 
(C) o ensino é livre à iniciativa privada, atendida 
as condições de cumprimento das normas gerais 
da educação nacional, autorização e avaliação 
da qualidade pelo Poder Público 
(D) as Universidades gozam de autonomia 
didático-cientifica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial 
(E) o respeito à liberdade e o apreço à tolerância 
será um dos princípios do ensino 

33) De acordo com a Constituição Federal de 
1988, a educação está incluída entre os direitos: 

(A) sociais 
(B) governamentais 
(C) globais 
(D) universais 
(E) institucionais 

34) A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos afirma que a educação, o ensino 
elementar e o ensino técnico profissional devem 
ser, respectivamente: 

(A) paga, facultativo, localizado 
(B) gratuita, facultativo, generalizado 
(C) gratuita, obrigatório, generalizado 
(D) privada, público, individualizado 
(E) gratuita, obrigatório, individualizado 

35) Conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, são direitos assegurados a estes, 
EXCETO:

(A) igualdade de condições para acesso e 
permanência na escola 
(B) direito de ser respeitado por seus educadores 
(C) direito de organização e participação em 
entidades estudantis 
(D) direito à prática de atividades insalubres após 
os 14 anos 
(E) acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência 

36) Referente ao conceito de Relações 
Humanas, pode-se dizer que: 

(A) é uma atitude de consideração aos entes 
queridos 
(B) é o relacionamento entre duas pessoas na 
qual apenas uma precisa cultivar a atenção da 
outra 
(C) é a relação na qual está ausente o respeito 
entre as pessoas, havendo assim um clima de 
ressentimento 
(D) entende-se por relações humanas uma 
atitude de respeito às pessoas, que deve ser 
adotada no início e ao longo dos 
relacionamentos entre elas 
(E) é o encontro de duas pessoas ou mais, em 
que a personalidade de cada uma é substituída 
pela personalidade do outro que lhe é superior 

37) Podemos classificar as formas de interação 
social em três grupos. Assinale a resposta 
correta: 

(A) a cooperação, a oposição e o ajustamento 
(B) a observação, a cooperação e o 
enquadramento 
(C) a oposição, a observação e a competição 
(D) a aversão, o ajustamento e a observação 
(E) a acomodação, o ajustamento e a oposição 

38) O artigo I da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos estabelece que: 

(A) todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão  e 
consciência e devem agir em relação umas às 
outras com espírito de desigualdade 
(B) todas as pessoas nascem livres, iguais com 
direitos e deveres e devem agir em relação umas 
às outras com espírito de solidariedade 
(C) todas as pessoas são livres, iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão, 
emoção  e consciência e devem agir em relação 
umas às outras com espírito de liberdade 
(D) todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão  e 
consciência e devem agir em relação umas às 
outras com espírito de fraternidade 
(E) todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão  e 
consciência e devem agir em relação umas às 
outras com espírito de fraternidade 



39) É concedido à infância e à maternidade o 
direito aos cuidados e assistência especiais. 
Esse direito é destinado às(aos): 

(A) crianças nascidas de uma relação legalizada 
(B) crianças fruto de relações extraconjugais 
(C) filhos de pais nascidos e criados no Brasil 
(D) filhos de pais separados legalmente 
(E) crianças nascidas dentro ou fora do 
matrimônio 

40) O direito à educação é universal. Ela será 
gratuita, pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais. Essa instrução deverá promover: 

(A) a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos, e coadjuvará as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da paz 
(B) o conhecimento da língua materna e das 
artes 
(C) o acesso à cultura, às artes e às ciências de 
um determinado grupo racial ou religioso 
(D) o conhecimento do cálculo, da língua 
materna, das artes e da cultura do seu país 
(E) a tolerância e a amizade entre algumas 
nações e grupos raciais ou religiosos 

41) Analise as alternativas abaixo. 

    A ciência, as artes e a cultura estão presentes 
na legislação universal como um direito de todos 
os seres humanos. Esse direito diz respeito à: 

I Livre participação na vida cultural da 
comunidade, ao fruir das artes e à participação 
no processo científico e nos seus benefícios 
II Produção científica através de plágios e cópias 
III Proteção dos interesses morais e materiais 
decorrentes de qualquer produção científica, 
literária ou artística da qual seja autor 
IV Proteção científica ou artística mesmo quando 
não seja de sua autoria 

Assinale a alternativa correta: 

(A) as afirmativas I e III são verdadeiras 
(B) as afirmativas I e II são falsas 
(C) as afirmativas I, II e III são verdadeiras 
(D) apenas a afirmativa III é verdadeira 
(E) apenas a afirmativa IV é verdadeira 

42) Para o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), haverá prioridade em atendimento às 
crianças e adolescentes. Assinale o item que 
NÃO corresponde a uma prioridade: 

(A) primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias 
(B) destinação privilegiada de recursos públicos 
nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude 
(C) posposição na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas 
(D) precedência de atendimento nos serviços 
públicos ou de relevância pública 
(E) preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas 

43) São critérios para adoção: 

I Ser maior de vinte e um anos, 
independentemente de estado civil 
II Ser irmão do adotando 
III O adotante deverá ser, pelo menos, dezesseis 
anos mais velho do que o adotando 
IV A adoção poderá ser deferida ao adotante 
que, após inequívoca manifestação de vontade, 
vier a falecer no curso do procedimento, antes de 
prolatada a sentença 
V Ser ascendente do adotando 

Assinale a alternativa correta: 

(A) as afirmativas II, III e V são verdadeiras 
(B) as afirmativas I, III e IV são verdadeiras 
(C) as afirmativas I, III e V são verdadeiras 
(D) as afirmativas II e IV são verdadeiras 
(E) apenas a afirmativa IV é verdadeira 

44) O Conselho Tutelar deverá ser informado 
através do dirigente de estabelecimento de 
ensino fundamental quando houver: 

(A) repetidas faltas justificadas, altos níveis de 
aprovação e evasão 
(B) maus-tratos envolvendo pais de alunos, 
separação dos pais de algum aluno e doença 
grave na família 
(C) maus-tratos envolvendo seus alunos, 
reiteração de faltas injustificadas e de evasão 
escolar, esgotados os recursos escolares e 
elevados níveis de repetência 
(D) uso de drogas pelos pais, recursos escassos 
em casa e reprovação escolar 
(E) faltas justificadas frequentemente, maus-
tratos envolvendo seus alunos e altos índices de 
repetência 



45) Existem alguns modelos de estratégias 
utilizados na prevenção do uso de drogas. 
Dentre estes, os modelos da educação para o 
conhecimento científico e o oferecimento de 
alternativas são bastante utilizados em ONGs e 
instituições de ensino. Essas estratégias se 
baseiam respectivamente em: 

(A) desenvolvimento interpessoal dos jovens, 
estimulando e valorizando a auto-estima 
(B) desenvolver competências mais gerais, tais 
como: lidar com a timidez e o desenvolvimento 
de amizades saudáveis 
(C) fornecer informações que enfatizam as 
consequências negativas do uso de drogas de 
modo dramático e o desenvolvimento de 
amizades saudáveis 
(D) utilização de atividades profissionalizantes e 
o fornecimento de informações que enfatizem o 
uso de drogas de forma dramática 
(E) propor o fornecimento de informações sobre 
drogas de modo imparcial e científico e a 
utilização de atividades profissionalizantes, 
esportivas, artísticas e culturais 

46) O Art. 6º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação da Educação Nacional nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, diz que é dever dos pais 
ou responsáveis a matrícula dos menores no 
Ensino Fundamental. Essa obrigatoriedade se 
faz a partir dos: 

(A) 7 anos de idade 
(B) 6 anos de idade 
(C) 5 anos de idade 
(D) 8 anos de idade 
(E) 9 anos de idade 

47) É obrigatório no currículo do Ensino Médio a 
inclusão do ensino de: 

(A) filosofia como disciplina obrigatória na 
primeira série 
(B) sociologia como disciplina obrigatória na 
terceira série 
(C) filosofia e a sociologia como disciplinas 
obrigatórias em todas as séries 
(D) filosofia como disciplina obrigatória e 
sociologia como facultativa em todas as séries 
(E) sociologia como disciplina obrigatória e 
filosofia como facultativa em todas as séries 

48) A educação profissional técnica de nível 
médio é uma modalidade de ensino oferecida 
pelo IFPI. Este ensino poderá ser desenvolvido 
de maneira articulada ou subsequente. A 
modalidade articulada poderá ser desenvolvida 
de maneira: 

(A) integrada, oferecida a quem esteja cursando 
o ensino fundamental e concomitante para quem 
já concluiu o ensino fundamental 
(B) apenas concomitante para quem já concluiu o 
ensino médio 
(C) somente integrada para quem está cursando 
o ensino médio 
(D) integrada, oferecida somente a quem já 
tenha concluído o ensino fundamental; e 
concomitante, oferecida a quem ingresse no 
ensino médio ou já o esteja cursando 
(E) concomitante para quem possui apenas o 
ensino fundamental em conclusão 

49) Conforme o que diz o § 2º do art. 210 da 
Constituição Federal, o Ensino Fundamental será 
ministrado em língua portuguesa, sendo 
assegurado às comunidades indígenas: 

(A) também a utilização de um tradutor de origem 
indígena durante as aulas 
(B) também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem 
(C) aulas especiais traduzidas na língua materna 
do indígena que assim solicitar 
(D) a utilização de processos próprios de 
aprendizagem desde que em língua portuguesa 
(E) o uso da língua materna durante as aulas 
apenas em situações emergenciais 



50) O Decreto 5.154/04, que regulamenta o § 2º 
do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, diz 
que a educação profissional observará as 
seguintes premissas: 

I Organização, por áreas profissionais, em 
função da estrutura sócio-ocupacional e 
tecnológica 
II Disposição por áreas profissionais, em função 
do mercado de trabalho 
III Orientação organizacional por profissões, 
tendo em vista o prosseguimento dos estudos e 
a aprovação no vestibular 
IV Articulação de esforços das áreas da 
educação, do trabalho e emprego, bem como da 
ciência e tecnologia 

Assinale a alternativa correta: 

(A) as afirmativas I e IV são verdadeiras 
(B) as afirmativas I e III são verdadeiras 
(C) as afirmativas I e II são verdadeiras 
(D) as afirmativas II e III são verdadeiras 
(E) apenas a afirmação IV é verdadeira 




