
ConCurso PúbliCo

011. Prova objetiva

AuxiliAr de eduCAção – PMs

	 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 50 questões objetivas.

	 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

	 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

	 Responda a todas as questões.

	 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

	 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

	 A duração da prova é de 4 horas.

	 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

	 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

AguArde A ordeM do fisCAl PArA Abrir este CAderno de questões.

04.03.2012
tarde



Folha intermediária de resPostas
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Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 10.

Casas importadoras ajudaram  
a transformar a cidade de Santos

A cidade de Santos ao final do século XIX não foi apenas um 
intermediário do comércio do café com o mundo, mas também 
recebeu uma figura histórica importante: o importador. Em sua 
pesquisa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da USP, Carina Marcondes F. Pedro mostra que as casas impor-
tadoras tiveram papel fundamental na cidade.

Os importadores recebiam produtos vindos da Europa e ven-
diam para comerciantes locais, que os revendiam com lucros sig-
nificativos para outros municípios do estado, como São Paulo, ou 
mesmo em Santos. Segundo a pesquisadora, o contexto do período 
foi propício para que essa atividade crescesse, pois o estado de São 
Paulo se sustentava com a produção de café. Porém a sua indústria 
era incipiente e, conforme cresciam as cidades enriquecidas com 
o café, mais produtos eram importados da Europa.

Nesse processo, as importadoras colaboraram na transforma-
ção de Santos. Seus proprietários intervieram muito na cidade. 
Uma dessas intervenções veio pela exigência de investimentos no 
porto cujo primeiro trecho é inaugurado em 1892. Nesse trecho, 
as pontes de madeira, onde inicialmente atracavam os barcos e 
navios, foram trocadas por um acostamento linear em amurada. 
Este não mais impedia a entrada de embarcações maiores.

Esses comerciantes colaboraram ainda para a instalação de 
bondes na década de 1870. Reivindicaram na Câmara Municipal 
a iluminação pública da cidade e também agiam localmente nas 
ruas e quarteirões onde ficavam seus escritórios, com o alarga-
mento das ruas para melhorar a passagem dos transportes. Embora 
as mudanças visassem ao benefício de seus negócios, atingiam 
igualmente a população.

Além disso, por precisarem trabalhar com o porto, os impor-
tadores impulsionaram o desenvolvimento da cidade de Santos 
para o litoral, a qual, antes, localizava-se mais no centro antigo. 
Depois de 1905, a cidade expandiu-se para o litoral, com mais 
pessoas morando perto da praia.

Quase todos os importadores no período estudado (de 1870 a 
1900) eram europeus, da Inglaterra, França e Alemanha. Traziam 
de tudo do velho continente: de produtos alimentícios, como 
bebidas alcoólicas, em especial vinhos, bacalhau e presuntos, até 
materiais de construção, matéria-prima como carvão, ou mesmo 
móveis. As embarcações que os traziam passavam por vários 
portos europeus, diversificando as mercadorias.

Segundo a pesquisa, Santos não foi, portanto, somente um 
porto de passagem ou um porto do café.

(http://leiturasdahistoria.uol.com.br, agência USP. Adaptado)

01. Segundo o texto,

(A) o centro antigo de Santos impedia investimentos para o 
desenvolvimento do porto da cidade.

(B) os importadores intervinham na cidade de Santos, porém 
a população não se beneficiava com as melhorias.

(C) havia intercâmbio, isto é, importação e exportação de 
café por meio das casas importadoras.

(D) a produção de café no estado de São Paulo influenciava 
diretamente o ritmo das vendas de produtos europeus.

(E) a indústria nacional e a produção de café mantinham 
próspera a economia do país.

02. No trecho – Porém, a sua indústria era incipiente... (2.º pa-
rágrafo) – a palavra destacada pode ser substituída, sem 
prejuízo do sentido do texto, por

(A) desqualificada.

(B) experiente.

(C) principiante.

(D) potente.

(E) infundada.

03. No trecho – Os importadores recebiam produtos vindos da 
Europa e vendiam para comerciantes locais, que os revendiam 
com lucros significativos para outros municípios do estado, 
como São Paulo, ou mesmo em Santos. (2.º parágrafo) – o 
pronome pessoal oblíquo os refere-se a

(A) comerciantes.

(B) produtos.

(C) lucros.

(D) municípios.

(E) importadores.

04. A frase em que a preposição destacada estabelece uma relação 
de lugar é

(A) ... alargamento das ruas para melhorar a passagem dos 
transportes. (4.º parágrafo)

(B) ... (os importadores) vendiam para comerciantes locais... 
(2.º parágrafo)

(C) ... pois o estado de São Paulo se sustentava com a pro-
dução de café. (2.º parágrafo)

(D) ... os importadores impulsionaram o desenvolvimento da 
cidade de Santos para o litoral... (5.º parágrafo)

(E) ... de produtos alimentícios, como bebidas alcoólicas 
(...) bacalhau e presuntos, até materiais de construção... 
(6.º parágrafo)
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05. Observe as frases:

 I. Trocaram-se as pontes de madeira por um acostamento 
linear em amurada.

 II. Haviam pontes de madeira no primeiro trecho do porto 
de Santos.

 III. A instalação de bondes e a iluminação pública beneficiou 
não só os comerciantes mas também a população.

A concordância verbal está de acordo com a norma-padrão 
da língua portuguesa em

(A) I, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

06. Ao final do século XIX, a cidade de Santos,  
partia o café para o mundo, recebeu uma figura histórica 
importante, o importador,  atuação alterou a 
paisagem urbana da cidade.

Na norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas da frase 
devem ser completadas, correta e respectivamente, por

(A) onde … que a

(B) de onde … cuja

(C) da qual … cuja a

(D) de onde … a qual

(E) em que … cuja

07. A colocação pronominal está de acordo com a norma-padrão 
da língua portuguesa em:

(A) Depois de 1905, a cidade logo expandiu-se para o litoral, 
com mais pessoas tendo mudado-se para perto da praia.

(B) ... os importadores impulsionaram o desenvolvimento da 
cidade de Santos para o litoral, a qual localizava-se mais 
no centro antigo.

(C) Se expandindo a cidade para o litoral, depois de 1905, 
mais pessoas foram morar perto da praia.

(D) ... os importadores impulsionaram o desenvolvimento 
da cidade de Santos para o litoral, a qual não mais 
localizava-se apenas no centro antigo.

(E) Depois de 1905, com a cidade expandindo-se para o 
litoral, mais pessoas queriam mudar-se para perto da 
praia.

08. Se os importadores não  mudanças na cidade 
de Santos, seu desenvolvimento  mais lento.

Os espaços da frase devem ser completados, correta e res-
pectivamente, por

(A) propusessem … terá sido

(B) propossem … será

(C) proporem … seria

(D) tivessem proposto … tivesse sido

(E) tivessem proposto … teria sido

09. Considere os períodos do texto:

• ... o estado de São Paulo se sustentava com a produção de 
café. Porém a sua indústria era incipiente... (2.º parágrafo)

•  Segundo a pesquisadora, o contexto do período foi propício 
para que essa atividade crescesse... (2.º parágrafo)

É correto afirmar que as conjunções destacadas estabelecem 
entre as orações relações de sentido, respectivamente, de

(A) oposição e causa.

(B) concessão e consequência.

(C) causa e consequência.

(D) oposição e finalidade.

(E) conformidade e finalidade.

10. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal e 
nominal.

(A) As vendas de importados obedeciam os resultados da 
economia cafeeira.

(B) O contexto do século XIX foi favorável de que a atividade 
dos importadores crescesse.

(C) Os produtos importados procediam de países europeus, 
como Inglaterra, por exemplo.

(D) Os importadores preferiam investir em melhorias urbanas 
do que diminuir suas vendas.

(E) O porto de Santos é hoje compatível em comércio inter-
nacional.
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MateMática

11. Determinada orquestra apresentou-se numa sala de espetá-

culos em 3 noites consecutivas. Na primeira noite,  das 

poltronas estavam ocupadas por espectadores; na segunda 

noite, eram  das poltronas ocupadas, e  estavam ocu-

padas na terceira noite, num total de 2 280 espectadores nas 
três noites. O número de poltronas que compõem essa sala é

(A) 800.

(B) 850.

(C) 900.

(D) 950.

(E) 1 050.

12. Com a aproximação dos jogos da Copa do mundo de futebol 
(2014) e das Olimpíadas (2016), as autoridades brasileiras  
estão cuidando de ampliar e melhorar o atendimento na 
porta de entrada do país, ou seja, os aeroportos. Certo  
aeroporto, com capacidade atual para receber 2,4 milhões de 
passageiros/ano, será ampliado em 2 etapas, aumentando sua 

capacidade em  cada vez que uma etapa estiver concluída. 

Assim, o número de passageiros/ano que ele poderá receber 
ao final da segunda etapa será

(A) 2,80 milhões.

(B) 3,00 milhões.

(C) 3,45 milhões.

(D) 3,75 milhões.

(E) 4,15 milhões.

13. Arlindo é um azulejista que deveria preencher integralmente 
as paredes de uma cozinha utilizando 540 azulejos de 20 cm 
por 15 cm. Antes de iniciar seu trabalho, ele recebeu ordem 

de preencher as paredes da cozinha somente até  de sua 

altura, utilizando azulejos de 30 cm por 20 cm. Presumindo 
manter a proporção entre os dados apresentados, a quantidade 
de azulejos que Arlindo utilizará, agora, será

(A) 180.

(B) 240.

(C) 360.

(D) 390.

(E) 420.

14. Os índices de inflação são calculados por meio de uma média 
ponderada em que os itens que os compõem entram com seus 
respectivos pesos. Assim, o índice de inflação anual geral de 
certo país foi de 7,0%. O item alimentação, de peso 5, mostrou 
uma inflação de 6,5%; o item habitação, de peso 2, apresentou 
uma inflação de 6,0%; o item transporte, de peso 1, mostrou 
uma inflação de 9,5%. O item complementar vestuário, de 
peso 2, apresentou uma inflação de

(A) 7,0%.

(B) 7,5%.

(C) 8,0%.

(D) 8,5%.

(E) 9,0%.

15. Pedro e Antônio compraram, cada um, um automóvel finan-
ciado.
•  Pedro financiou R$ 15.000,00 a juros simples de 1,5% ao 

mês, em 24 meses. O montante a ser devolvido ao banco 
será pago em 24 parcelas iguais, mensais e consecutivas. 

•  Antônio financiou R$ 16.000,00 a juros simples de 1,4% 
ao mês, em 20 meses. O montante a ser devolvido ao banco 
será pago em 20 parcelas iguais, mensais e consecutivas.

Cada parcela que Pedro terá de pagar será

(A) R$ 174,00 mais cara que cada parcela de Antônio.

(B) R$ 274,00 mais cara que cada parcela de Antônio.

(C) R$ 174,00 mais barata que cada parcela de Antônio.

(D) R$ 274,00 mais barata que cada parcela de Antônio.

(E) de mesmo valor que cada parcela de Antônio.

16. Para se assistir à apresentação de uma peça teatral no sábado 
pagam-se R$ 30,00 a mais do que se paga para assisti-la  
na sexta-feira. Em determinada sexta-feira, o teatro recebeu 
220 espectadores, e no sábado seguinte, foram 280 os especta- 
dores presentes à exibição. A arrecadação obtida nos 2 espe- 
táculos foi de R$ 33.400,00. Os preços de cada ingresso na 
sexta-feira e no sábado foram, correta e respectivamente,

(A) R$ 45,00 e R$ 75,00.

(B) R$ 50,00 e R$ 80,00.

(C) R$ 55,00 e R$ 85,00.

(D) R$ 60,00 e R$ 90,00.

(E) R$ 65,00 e R$ 95,00.
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17. Considere o valor médio do dólar americano em 2010 
como sendo R$ 2,00; considere, também, que, naquele ano, 
2,1 milhões de turistas europeus e 3,0 milhões de turis- 
tas sul-americanos tenham visitado nosso país, permanecendo, 
em média, 10 dias por aqui.

Preço da viagem
Valor médio gasto por dia por cada turista no 
Brasil, em US$

r$ 42 milhões
é o valor que a Embratur investirá para atrair turistas da 
América do Sul nos próximos dois anos

5,1 milhões de turistas vieram ao Brasil em 2010

Fonte: Embratur

(Folha de S.Paulo. Adaptado)

Com base nessas informações e nas do gráfico, pode-se afir-
mar, corretamente, que a quantia, em bilhões de reais, que os 
turistas estrangeiros citados gastaram por aqui naquele ano 
foi próxima de

(A) 1,39.

(B) 1,58.

(C) 1,77.

(D) 3,16.

(E) 6,31.

18. Na circunferência do centro de um campo de futebol não 
oficial, o ângulo central  rad determina um arco de 
3,0 m de comprimento.

Conclui-se que o comprimento dessa circunferência mede

(A) menos de 30 m.

(B) entre 30 m e 35 m.

(C) entre 35 m e 40 m.

(D) entre 40 m e 45 m.

(E) mais de 45 m.

19. A figura mostra, fora de escala, o vigamento do telhado de 
uma casa. Visto de frente, é um triângulo isósceles, e, de 
perfil, é um retângulo; as dimensões dos caibros de madeira 
(representados com linhas cheias) a serem usados estão na 
própria figura, bem como o esquema da montagem.

O comprimento total, em metros, dos caibros a serem com-
prados é

(A) 4 . (5 .  + 2).

(B) 4 . (5 .  + 4).

(C) 6 . (5 .  + 2).

(D) 6 . (5 .  + 4).

(E) 6 . (5 .  + 6).

20. O ano de 2012 é bissexto, e o dia 1.º de janeiro foi um 
domingo. O dia 1.º de janeiro de 2013 será uma terça-feira. 
O dia 1.º de janeiro de 2017 será

(A) um domingo.

(B) uma terça-feira.

(C) uma quarta-feira.

(D) uma quinta-feira.

(E) uma sexta-feira.

atuaLidades

21. O ex-jogador Sócrates morreu em 4 de dezembro de 2011. 
Sua trajetória ficou marcada por

(A) sua falta de envolvimento com as questões políticas.

(B) seu apoio aos militares na época da ditadura.

(C) sua militância, dentro e fora de campo, pela democracia.

(D) sua alienação diante dos principais acontecimentos po-
líticos.

(E) sua postura, que separava o futebol do seu posiciona-
mento político.
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22. O ministro do Trabalho pediu demissão do cargo após reunião 
com a presidenta Dilma Rousseff, na tarde deste domingo.

(UOL Notícias, 04.12.2011. Adaptado)

O ministro do Trabalho que pediu demissão em dezembro 
de 2011 foi

(A) Eduardo Campos (PSB).

(B) Celso Amorim (PT).

(C) Sérgio Cabral (PMDB).

(D) Carlos Lupi (PDT).

(E) Aécio Neves (PSDB).

23. Em 19 de dezembro de 2011, a Coreia do Norte anunciou a 
morte do ditador Kim Jong-il. O anúncio da morte teve reper-
cussão internacional, e a sucessão no país causou preocupação 
em alguns países vizinhos. Entre eles, destacou-se 

(A) a Coreia do Sul, receosa de uma guerra com o seu vizinho 
do norte.

(B) o Japão, aliado estratégico da Coreia do Norte, temeroso 
de uma invasão pela Coreia do Sul.

(C) a China, ferrenha opositora do regime comunista da 
Coreia do Norte.

(D) a Rússia, próxima dos EUA e do Japão na geopolítica da 
região.

(E) a Índia, aliada de Kim Jong-il, temendo a ascensão de 
um opositor ao poder na Coreia do Norte.

24. A renúncia do premiê italiano Silvio Berlusconi, em novembro 
de 2011, ocorreu devido

(A) às manifestações populares que ocuparam as ruas e praças 
da Itália.

(B) ao agravamento da crise econômica na Itália.

(C) à perda da maioria no Parlamento.

(D) às discordâncias em questões geopolíticas com a França 
e a Suíça.

(E) às pressões da máfia italiana, desejosa de mais poder.

25. Em novembro de 2011, a presidenta Dilma Roussef sancionou 
a lei de acesso a informações públicas. Entre os setores do 
governo que mais fizeram oposição à lei, está

(A) o Banco Central, que queria guardar sob sigilo decisões 
relacionadas à política monetária.

(B) o Ministério da Fazenda, que não pretendia expor publi-
camente aspectos da política fiscal do país.

(C) o Ministério dos Esportes, que queria manter sob sigilo 
os custos da Copa e das Olimpíadas no Brasil.

(D) o Ministério do Desenvolvimento, que pretendia manter 
em segredo a política industrial do país.

(E) o Itamaraty, que não desejava ver algumas questões 
sigilosas da diplomacia reveladas.

noções de inforMática

26. Observe a imagem.

Bibliotecas

Bibliotecas

Organizar Nova biblioteca

Favoritos

Área de Trabalho
Downloads

Locais

Bibliotecas
Documentos

Documentos
Documentos Públicos

Abra uma biblioteca para visualizar os arquivos e organizá-los por pasta, data e outras propriedades.

Documentos
Imagens
Músicas
Vídeos

Biblioteca07/08/2011 00:58 4 KB

Nome Data de modificaç… Tipo Tamanho

Biblioteca07/08/2011 00:58 4 KB
Biblioteca07/08/2011 00:58 4 KB
Biblioteca07/08/2011 00:58 4 KB

Têm-se as seguintes afirmações sobre a barra de endereços 
do Windows Explorer, no Microsoft Windows 7, em sua 
configuração original, usando a imagem apresentada.

 I. Se o usuário clicar na seta à frente da palavra “Bibliotecas”, 
o resultado será:

Documentos

Imagens

Músicas

Vídeos

Bibliotecas

Organizar Nova bi

Favoritos

Área de Trabalho

Downloads

Locais
Nome

Documentos

 II. A barra de endereços aceita que o usuário digite manual-
mente um diretório, como por exemplo c:\

 III. A barra de endereços aceita que o usuário digite um endereço 
web, como por exemplo http://www.vunesp.com.br. Porém, 
nesse caso, o Windows Explorer abre automaticamente o 
navegador padrão para tentar carregar o endereço informado.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.
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27. No Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, é 
possível alterar o espaçamento entre linhas de um documento, 
usando o ícone destacado a seguir.

Parágrafo

Assinale a alternativa que apresenta apenas opções válidas 
de espaçamento entre linhas, contidas na caixa de seleção 
Espaçamento entre linhas.

Espaçamento

Antes:

Dep iso :

Não adicionar espaço entre parágra os do mesmo estilof

Espaçamento entre li has:n Em:0 pt

10 pt 1,15

(A) Simples; 1,5 linha; Pelo menos.

(B) 1,5 linha; Múltiplo; Centralizado.

(C) Simples; Justificado; Exatamente.

(D) Centralizado; Duplo; Pelo menos.

(E) Múltiplo; Justificado; 1,5 linha.

28. Tem-se a seguinte planilha do Microsoft Excel 2010, em sua 
configuração padrão:

A B C D

Janeiro Fevereiro Março

Produto 1 2 8 32

1

Assinale a alternativa que apresenta um gráfico válido para 
esses dados, criado simplesmente selecionando as células  
A1 até D2 e clicando nos ícones de gráficos, na guia Inserir, 
do grupo Gráficos.

(A) 

Janeiro Março

16

0

14

12

10

8

6

4

2

Fevereiro

(B) 

Fevereiro MarçoJaneiro

Produto 1

0
1
2

3

4
5

6
7
8
9

(C) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Janeiro MarçoFevereiro

(D) 

(E) 
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A imagem a seguir, de um slide do Microsoft PowerPoint 2010, 
em sua configuração original, apresenta 5 objetos e será utilizada 
para as questões de números 29 e 30.

29. Caso o usuário selecione todos os 5 objetos e clique no ícone 
de alinhamento, a seguir apresentado, o resultado será:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

30. Caso o usuário marque apenas o objeto mais recuado, con-
forme demonstrado na imagem a seguir, clique com o botão 
invertido do mouse e selecione a opção Trazer para a frente, 
o resultado será:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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conHeciMentos esPecíficos

31. Leia as seguintes afirmações.

 I. Escolas comunitárias são instituídas por grupos de pessoas 
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive 
cooperativas de professores e alunos que incluam na sua 
entidade mantenedora representantes da comunidade.

 II. Escolas confessionais são instituídas por grupos de pes-
soas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que 
atendem a orientação confessional e ideologia específicas.

 III. Escolas livres são instituídas por grupos de pessoas 
jurídicas que priorizam o ensino de idiomas, de dança, 
de informática ou qualquer outra atividade cultural em 
que não são estudados os conteúdos regulares do ensino 
fundamental.

De acordo com o art. 20 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, as escolas privadas de ensino não podem 
apresentar características previstas em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II e III.

32. Conforme o art. 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, os Municípios

 I. têm a incumbência de autorizar, credenciar e supervisionar 
seus estabelecimentos de ensino;

 II. podem compor com o Estado um sistema único de edu-
cação básica;

 III. devem integrar-se ao sistema estadual de ensino.

De acordo com a legislação supracitada, é correto o que está 
expresso em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II e III.

33. Segundo o art. 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, a educação básica é composta por

(A) educação infantil, ensino fundamental e ensino técnico.

(B) ensino fundamental, ensino técnico e ensino médio.

(C) ensino médio, ensino superior e especialização.

(D) educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

(E) ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.

34. Conforme o art. 18 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, os sistemas municipais de ensino compreendem

 I. as instituições do ensino fundamental, médio e de educa-
ção infantil mantidas pelo Poder Público Municipal;

 II. as instituições de educação infantil criadas e mantidas 
pela iniciativa privada;

 III. os órgãos municipais de educação.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

35. Conforme o art. 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, a educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até

(A) 4 anos de idade.

(B) 5 anos de idade.

(C) 6 anos de idade.

(D) 7 anos de idade.

(E) 8 anos de idade.

36. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 
anos, gratuito, na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) 
anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 
mediante

 I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 
cálculo;

 II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade;

 III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 
em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 
formação de atitudes e valores;

 IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que 
se assenta a vida social.

De acordo com o art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, III e IV, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.
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37. Considere as seguintes afirmações sobre a oferta de educação 
básica para a população rural.

 I. Os conteúdos curriculares e metodologias devem ser 
apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos 
da zona rural.

 II. As escolas devem se organizar de forma própria, o que 
implica adequar o calendário escolar às fases do ciclo 
agrícola e às condições climáticas.

 III. As instituições de ensino devem adequar seus conteúdos 
e outros aspectos escolares à natureza do trabalho na zona 
rural.

De acordo com art. 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, é correto o que está expresso em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II e III.

38. Conforme o art. 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, a oferta de educação especial dar-se-á, preferen-
cialmente,

(A) em associações filantrópicas.

(B) na rede privada de ensino.

(C) na rede regular de ensino.

(D) em instituições beneficentes.

(E) em clínicas especializadas.

39. Conforme o art. 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de

(A) dificuldades no relacionamento familiar, distúrbios  
psicológicos, evasão escolar.

(B) elevados níveis de repetência, indisciplina, problemas 
com entorpecentes.

(C) inclusão de portadores de necessidades especiais,  
maus-tratos aos alunos, distúrbios psicológicos.

(D) maus-tratos aos alunos, excesso de faltas injustificadas 
ou evasão escolar e elevado nível de repetência.

(E) dificuldades no relacionamento social, excesso de faltas 
injustificadas, portadores de necessidades especiais.

40. Em uma escola, os responsáveis queriam levar os alunos da 
Educação Infantil para ver um espetáculo teatral. De acordo 
com o Estatuto da Criança e do Adolescente, deverão estar 
acompanhadas dos pais ou responsáveis, nos locais de apre-
sentação ou exibição, crianças de até

(A) 6 anos de idade.

(B) 7 anos de idade.

(C) 8 anos de idade.

(D) 9 anos de idade.

(E) 10 anos de idade.

41. Daiane, 9 anos de idade, adora ler e folhear todos os livros e 
revistas a que tem acesso. Encontrou na biblioteca que fre-
quenta um livro, destinado ao público infanto-juvenil. A capa 
do livro é colorida e alegre, com crianças portando armas 
coloridas, brincando de polícia e ladrão. Conforme o art. 79 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ilustração presente 
na capa desse livro é

(A) apropriada, pois não há censura em relação às imagens 
que ilustram qualquer tipo de publicação.

(B) inapropriada, pois armas e munições não podem aparecer 
em publicações destinadas ao público infanto-juvenil.

(C) apropriada, pois a imagem é colorida e engraçada, esti-
mulando os jovens a consumi-lo.

(D) inapropriada, pois livros para esse público não devem 
conter ilustrações a fim de não incentivar o consumismo.

(E) inapropriada, pois as crianças e jovens têm discernimento 
para escolher o que querem ver.

42. Conforme o art. 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
na condição de aprendiz, é permitido qualquer trabalho a 
crianças e adolecentes a partir de

(A) 10 anos.

(B) 11 anos.

(C) 12 anos.

(D) 13 anos.

(E) 14 anos.

43. De acordo com o art. 211 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, os Municípios deverão atuar priori- 
tariamente

(A) na pré-escola.

(B) na pré-escola e no ensino fundamental.

(C) no ensino fundamental e na educação infantil.

(D) nos ensinos fundamental e médio.

(E) no ensino médio.
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44. Segundo o art. 205 da Constituição da República Federativa 
do Brasil, a educação é um dever

(A) da família e da comunidade.

(B) do Estado e da família.

(C) do Estado e da sociedade.

(D) da sociedade civil e da família.

(E) do Estado e do Município.

45. É correto afirmar que, conforme o art. 206 da Constituição 
da República Federativa do Brasil, a valorização dos profis-
sionais da educação escolar da rede pública ocorrerá mediante

(A) plano de carreira para o magistério público.

(B) ingresso por qualificação, sem concurso.

(C) obrigatoriedade na oferta de pós-graduação.

(D) bolsas de estudo para graduação.

(E) oferta de cursos gratuitos de idiomas.

46. De acordo com o art. 140 da Lei Orgânica de Sorocaba, o 
Município deverá manter

(A) apenas ensino diurno.

(B) ensino noturno em nível superior.

(C) ensino noturno privado.

(D) ensino noturno regular.

(E) apenas ensino médio noturno.

47. Conforme o art. 141 da Lei Orgânica de Sorocaba, o Município 
deverá promover o recenseamento da população escolar

(A) mensalmente.

(B) bimestralmente.

(C) trimestralmente.

(D) semestralmente.

(E) anualmente.

48. Joana, funcionária pública de uma escola municipal de Soro-
caba, encontrou jogado no pátio da unidade um equipamento 
pertencente ao patrimônio da escola. Joana recolheu o equi-
pamento e colocou-o no local adequado. Esse procedimento, 
conforme a Lei n.º 3.800/1991, foi

(A) adequado, pois o funcionário público deve responsa-
bilizar-se pela guarda, conservação e manutenção dos 
materiais pertencentes à Municipalidade.

(B) inadequado, pois ela deveria ter procurado saber quem 
deixou o material no pátio para, em seguida, registrar o 
caso em livro próprio para ocorrências.

(C) adequado, pois é imprescindível recolher o equipamento 
para, em seguida, procurar o responsável e, dessa forma, 
denunciá-lo.

(D) inadequado, pois ela deveria ter procurado imediatamente 
seu superior para relatar o ocorrido, para que ele tomasse 
as providências cabíveis.

(E) adequado, pois essa é a única forma que ela encontrou 
para não ser responsabilizada pelo ocorrido frente a seus 
superiores.

49. De acordo com o art. 153 da Lei n.º 3.800/1991, o funcionário 
público deve atender

(A) apenas os cidadãos do Município.

(B) as pessoas indicadas por seus superiores.

(C) o público em geral, prestando as informações requeridas.

(D) apenas os que solicitarem documentos para defesa de 
direitos.

(E) os brasileiros que cumprem suas obrigações eleitorais.

50. André é funcionário público no Município de Sorocaba. Ele 
conseguiu financiar um apartamento e aproveitou seu período 
de férias a fim de mudar para a nova casa. Conforme a Lei 
n.º 3.800/1991, nessa situação, André deve

(A) providenciar para que esteja sempre atualizada, no  
assentamento individual, sua declaração de residência.

(B) manter o endereço antigo até que a documentação de seu 
novo apartamento esteja liberada.

(C) informar verbalmente seus superiores sobre a mudança, 
para que possam localizá-lo, caso seja necessário.

(D) comunicar apenas a seus amigos mais próximos sua 
mudança de endereço, pois esse é um assunto privado.

(E) aguardar o recenseamento anual, que solicita a atua-
lização de dados cadastrais dos funcionários públicos 
municipais.




