EDITAL N° 001/2012 de 09 de março de 2012
Realização da prova objetiva dia: 29/04/2012
MUNICÍPIO DE ARVOREDO
ESTADO DE SANTA CATARINA

CADERNO DE QUESTÕES

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
► A prova objetiva é composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco)
alternativas, divididas em (A,B,C,D e E). Cada questão tem somente uma alternativa correta.
► A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário para o
preenchimento do cartão-resposta.
► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de
questões, seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao aplicador (a) de
provas. Não serão aceitas reclamações posteriores.
► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O cartão-resposta será o único documento válido para a correção.
O preenchimento do cartão-resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá
substituição do cartão-resposta, por erro do candidato.
► O aplicador (a) de provas não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de
dúvida solicite a presença do (a) coordenador (a) local.
► O candidato poderá se ausentar
ausentar da sala somente com acompanhamento de um aplicador (a) de
provas.
► Ao terminar a prova, somente após 60 minutos de seu início, poderá entregá-la. É de
responsabilidade do candidato a entrega do caderno de questões e do cartão-resposta.
► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta:
- Nos quadrículos de marcação do número da inscrição, virá marcado o número de inscrição do
candidato, CONFIRA SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CARTÃO RESPOSTA QUE ESTÁ
SOBRE SUA CLASSE, distribuído nas seis linhas de quadrículos, como segue demonstração:
DEMONSTRAÇÃO DA FORMA CORRETA DE PREENCHIMENTO
Número de inscrição: 105271

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o quadrículo, com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada,
conforme segue:

- Outras formas de marcação diferentes, implicarão a rejeição do cartão-resposta.
BOA PROVA

Realização:
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O fragmento da obra O ateneu de Raul Pompéia servirá como base para responder às
questões 01 a 10:
Neste trecho Sérgio (narrador) relembra o dia em que ele e Franco espalharam cacos de
vidro na piscina onde os meninos do internato banhavam-se. À noite, Sérgio preocupa-se
com a situação e arrepende-se:
[...]
Depois das horas do serão de estudo, quando se retiravam os estudantes para os
dormitórios, fiquei com o Franco a trabalhar. Tive que suspender, ao fim de quatro páginas.
Devorava-me o remorso como uma febre; aterrava-me a idéia do banho na manhã seguinte,
os rapazes atirando-se à vingança pérfida, a água toldada de rubro. Impossível fazer mais
uma linha. Deixei o companheiro e fugi para o salão dos médios.
A excitação recrudesceu; eu rolava na cama sobre um tormento de lascas cortantes.
Que fazer? Denunciar o Franco de madrugada? Correr, às escuras, e abrir o escoadouro ao
tanque? Prevenir aos colegas pedindo que espalhassem? A controvérsia avultava-me no
crânio como uma inchação de meninges. Dar-se-ia caso que Franco, possuído de
arrependimento, fosse apresentar cedinho aos inspetores a delação do próprio feito?
Cheguei a tentar o engodo da consciência com a ponderação de que talvez não saltassem ao
tanque muitos de uma vez, e o primeiro ferido salvaria os outros. Mas a febre vencia, com a
perspectiva do sangue. Dez, vinte, trinta rapazes, à borda, gemendo, extraindo dificilmente
da carne as lascas encravadas! E eu, cúmplice, que o permitira, e maior culpado, que me
não cegava a razão, em suma, de justa desforra...
Ergui-me da cama, e descalço nas tábuas frias, para ver se me acalmava o mal-estar,
errei pelos salões adormecidos.
Os colegas, tranquilos, na linha dos leitos, afundavam a face nas almofadas, palejante
da anemia de um repouso sem sonhos. Alguns afetavam um esboço comovedor de sorriso
ao lábio; alguns, a expressão desanimada dos falecidos, boca entreaberta, pálpebras
entrecerradas, mostrando dentro a ternura embaciada da morte. De espaço a espaço, os
lençóis alvos ondeavam do hausto mais forte do peito, aliviando-se depois por um desses
longos suspiros da adolescência, gerados, no dormir da vigília inconsciente do coração. Os
menores, mais crianças, conservavam uma das mãos ao peito, outra a pender da cama,
guardando no abandono do descanso uma atitude ideal de voo. Os mais velhos, contorcidos
no espasmo de aspirações precoces, vergavam a cabeça e envolviam o travesseiro num
enlace de carícias. O ar de fora chegava pelas janelas abertas, fresco, temperado da
exalação noturna das árvores; ouvia-se o grito compassado de um sapo, martelando os
segundos, as horas, a pancadas de tanoeiro; outros e outros, mais longe. O gás,
frouxamente, nas arandelas de vidro fosco, bracejando dos balões de asa-de-mosca,
dispersava-se igual sobre as camas, doçura dispersa de um olhar de mãe.
Que venturosa segurança naquele museu de sono! E amanhã, pobres colegas! O
banho, a volta, pés ensanguentados, listrando de vestígios vermelhos o caminho!
Voltei ao meu salão. Tirei da gaveta a imagem de Santa Rosália; beijei-a com
lágrimas, pedi conselho como um filho. A inquietação não passava. [...]
POMPÉIA, Raul. O ateneu. 16 ed. São Paulo: Ática, 1996.

Questão 01
De acordo com o fragmento é correto afirmar que:
(
) a. O narrador ostentoso da situação em que se encontrava, caminha e observa os
colegas adormecidos.
( ) b. Sérgio sentia-se buliçoso com a situação e, sem conseguir dormir, caminha entre os
colegas observando-os.
( ) c. Sérgio caminha entre os colegas adormecidos mas, de fato, estava sonhando.
( ) d. Sérgio exasperado pela situação em que havia se colocado, caminha pelos salões
adormecidos.
( ) e. O narrador, com empáfia, caminha entre os colegas de internato, pensando o que
poderia acontecer na manhã seguinte.
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Questão 02
“...para ver se me acalmava o mal-estar, errei pelos salões adormecidos.” O verbo
sublinhado no fragmento anterior , pode ser substituído sem acarretar prejuízo ao texto por:
( ) a. lamentei
( ) b. murmurei
( ) c. vaguei
( ) d. dancei
( ) e. desfilei
Questão 03
Em relação às palavras sublinhadas nos fragmentos abaixo:
1 -“... aterrava-me a idéia do banho na manhã seguinte,...” Significa: ansiar
2 -”... atirando-se à vingança pérfida...” Significa: desleal
3 -“ A excitação recrudesceu...” Significa: decrescer
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

a. Somente II está correta.
b. Somente I e II estão corretas.
c. Somente III está correta.
d. Somente II e III estão corretas.
e. Somente I e III estão corretas.

Questão 04
“Que venturosa segurança naquele museu de sono!” A palavra “venturosa” tem como
sinônimo:
( ) a. dissimulada
( ) b. infundada
( ) c. audaz
( ) d. árdua
( ) e. ditosa
Questão 05
“a água toldada de rubro.” A alternativa que apresenta um antônimo da palavra sublinhada
é:
( ) a. tingida
( ) b. ofuscada
( ) c. encoberta
( ) d. límpida
( ) e. ocre
Questão 06
“...quando se retiravam”; “Dar-se-ia caso que Franco...” e “Ergui-me da cama...” Quanto à
colocação pronominal dos fragmentos anteriores temos, respectivamente:
( ) a. ênclise – próclise - mesóclise
( ) b. próclise – ênclise - mesóclise
( ) c. mesóclise – próclise - ênclise
( ) d. ênclise – mesóclise - próclise
( ) e. próclise – mesóclise - ênclise
Questão 07
“Devorava-me o remorso como uma febre;...” Nesse trecho temos uma figura de linguagem
denominada:
( ) a. eufemismo
( ) b. metonímia
( ) c. personificação
( ) d. antítese
( ) e. anáfora
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Questão 08
“Dez, vinte, trinta rapazes, À borda, gemendo,...” A crase no fragmento anterior é
obrigatória. Qual das assertivas abaixo apresenta erro pela ausência do acento grave:
( ) a. Vou trabalhar a pé.
( ) b. Finalmente ficamos cara a cara, agora resolveremos a situação.
( ) c. Quando ficava triste minha avó recorria a Nossa Senhora de Fátima.
( ) d. O investigador observou a cena a distância de 2 metros.
( ) e. Começou a chover e eu estava sem guarda-chuva.
Questão 09
“...que me não cegava a razão, em suma, de justa desforra...” A palavra CEGAVA é
homônima da palavra SEGAVA. Qual das alternativas abaixo apresenta erro por utilizar uma
palavra homônima indevidamente:
( ) a. O documento foi assinado e incerto no envelope.
( ) b. O cavalo asado era fruto da minha imaginação.
( ) c. A cela era pequena para tantos presos.
( ) d. O cocho foi feito para os animais da fazenda.
( ) e. A água ficou empoçada em frente a minha casa.
Questão 10
“...e o primeiro ferido salvaria os outros.” e “Mas a febre vencia,...” Os tempos verbais
expressos nos fragmentos citados são, respectivamente:
( ) a. Pretérito perfeito e Pretérito imperfeito
( ) b. Futuro do presente e Pretérito perfeito
( ) c. Futuro do presente e Pretérito mais-que-perfeito
( ) d. Futuro do pretérito e Pretérito perfeito
( ) e. Futuro do pretérito e Pretérito imperfeito

Questão 11
Chamamos de progressão aritmética (PA) toda sequência numérica em que, a partir do 2o
termo, a diferença entre um termo e seu antecessor é igual a uma constante, chamada de
razão da progressão e indicada por r. Numa PA de dez termos, temos
a5 = 13 e a10 = 38. O primeiro termo da progressão é igual a:
( ) a. -7
( ) b. -3
( ) c. 2
( ) d. 4
( ) e. 6
Questão 12
O gráfico de uma função do 2o grau f:R→R é uma curva chamada parábola. Toda a parábola
tem um ponto de ordenada máximo ou um ponto de ordenada mínimo chamado de vértice.
O vértice da parábola da função y = x2 – 2x – 3 é um ponto que pertence:
( ) a. ao 10 quadrante
( ) b. ao 20 quadrante
( ) c. ao 30 quadrante
( ) d. ao 40 quadrante
( ) e. a um eixo do plano cartesiano
Questão 13
Se multiplicarmos todos os elementos de uma matriz quadrada de 3a ordem por 2, o seu
determinante fica multiplicado por:
( ) a. 2
( ) b. 8
( ) c. 6
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(
(

) d. 4
) e. 9

Questão 14
Em um retângulo, o comprimento é expresso por (x + 4) e a largura por (x – 1). Se a área
do retângulo é igual a 266 m2, o valor de x é igual a:
( ) a. 12
( ) b. 14
( ) c. 15
( ) d. 18
( ) e. 19
Questão 15
Para um exame de habilitação de motoristas, 57 candidatos foram reprovados,
representando um percentual de 15%. O número de candidatos aprovados foi de:
( ) a. 240
( ) b. 323
( ) c. 300
( ) d. 336
( ) e. 380

Questão 16
Dos fatos citados, qual não ocorreu em 2012:
( ) a. O sobrinho de Ayrton Senna foi confirmado como um dos pilotos da equipe Williams.
( ) b. O governo americano anunciou novas regras para a emissão de vistos à brasileiros, o
que poderá diminuir em 40% o tempo de espera pelo documento.
( ) c. Seis empresas envolvidas no mensalão do DEM em Brasília terão de ressarcir 241
milhões de reais aos cofres públicos.
( ) d. A China registrou que no ano de 2011 ouve um crescimento de 9,2% no PIB.
( ) e. Todos os fatos descritos fazem partes dos acontecimentos de 2012.
Questão 17
Ao se analisar um poderoso instrumento de comunicação, a TV, percebemos que ela trilhou
um longo caminho para chegar ao que é hoje: a TV digital. Sobre ela, sabemos que a
primeira transmissão oficial do Brasil ocorreu em dezembro de 2007. A legislação do
Ministério das Comunicações define que o sinal digital esteja disponível em todas as cidades
brasileiras até:
( ) a. 2011
( ) b. 2012
( ) c. 2013
( ) d. 2014
( ) e. 2015
Questão 18
Em se tratando da AIDS, recentemente (nov. 2011) a Unaids – programa da Organização
das Nações Unidas para HIU/AIDS – divulgou em seu relatório que a quantidade de mortos
diminuiu e o tempo de vida dos soropositivos subiu. Segundo o órgão no mundo o número
de mortes caiu 21% desde 2005. Quantos óbitos tivemos em 2010 causados pela AIDS?
( ) a. 1,4 milhões
( ) b. 1,8 milhões
( ) c. 7 milhões
( ) d. 985 mil
( ) e. 1,7 milhões
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Questão 19
Ao observar nosso Estado ( SC ) ficamos com a impressão que em 2010 estávamos na rota
de alguns desastres naturais. Senão vejamos: fomos atingidos por tempestades, vendavais
e até ciclones. Por causa dessas intempéries, uma série de municípios decretou situação de
emergência ou calamidade pública. A imprensa noticiou dia-a-dia o número de municípios na
situação. Quantos foram?
( ) a. 188
( ) b. 164
( ) c. 201
( ) d. 226
( ) e. 184
Questão 20
A qualidade de vida de um determinado espaço geográfico, país, estado ou município, é
refletida também, no quesito mortalidade infantil. Neste aspecto, Santa Catarina em 2009,
apresentou uma taxa inferior à média nacional. O que se quer saber é qual a média
catarinense:
( ) a. 15 para cada mil nascidos
( ) b. 18 para cada mil nascidos
( ) c. 14 para cada mil nascidos
( ) d. 11 para cada mil nascidos
( ) e. 9 para cada mil nascidos

Questão 21
A Lei nº. 9.394 de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Em seu
artigo 4º, estabelece que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado
mediante algumas garantias; faça uma análise das assertivas abaixo:
I.
o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria.
II.
progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.
III.
universalização do ensino médio gratuito.
IV.
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino.
V.
atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a três anos de
idade.
VI.
oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando.
VII. atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência
à saúde.
VIII. vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais
próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar quatro
anos de idade.
Quantas das assertivas acima SÃO VERDADEIRAS:
( ) a. seis.
( ) b. oito.
( ) c. sete.
( ) d. cinco.
( ) e. três.
Questão 22
O artigo nº. 24 da lei nº. 9.394/96 dispõe que a educação básica, nos níveis fundamental e
médio, será organizada de acordo com algumas regras comuns, sendo que a carga horária
mínima anual será de __________________ horas, distribuídas por um mínimo de duzentos
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dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando
houver.
Faça uma análise das alternativas abaixo e aponte aquela que preenche corretamente a
lacuna do texto acima:
( ) a. quatrocentas.
( ) b. seiscentas.
( ) c. setecentas.
( ) d. trezentas.
( ) e. oitocentas.
Questão 23
Conforme disposição do Parágrafo Primeiro do artigo 5º da LDBEN – Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional analise os itens abaixo elencados:
I.
recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e
adultos que a ele não tiveram acesso.
II.
fazer-lhes a chamada pública.
III.
zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.
Aponte a alternativa correta quanto à competência para realizar tais atividades:
( ) a. compete aos Municípios, em regime de colaboração com os Estados.
( ) b. compete aos Estados.
( ) c. compete aos Estados, em regime de colaboração com os Municípios.
(
) d. compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a
assistência da União.
( ) e. compete a União, em regime de colaboração com os Estados.
Questão 24
Analise os enunciados abaixo:
I.
a educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil
e ensino fundamental.
II.
a educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil
e ensino fundamental; e educação superior.
III.
a educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio; e educação superior.
IV.
a educação escolar compõe-se de educação básica, formada pelo ensino
fundamental e ensino médio.
V.
a educação escolar compõe-se de educação básica, formada pelo ensino
fundamental e ensino médio; e educação superior.
De acordo com o artigo nº. 21 da LDBEN aponte qual é o item correto:
( ) a. I
( ) b. II
( ) c. III
( ) d. IV
( ) e. V
Questão 25
Conforme disposição do artigo nº. 26-A da LDBEN, nos estabelecimentos de ensino
fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da
_________________ e cultura afro-brasileira e indígena.
Analise as alternativas abaixo e indique aquela que preenche corretamente a lacuna do texto
acima:
( ) a. geografia.
( ) b. história.
( ) c. língua.
( ) d. etnia.
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(

) e. nenhuma das alternativas está correta.

Questão 26
De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica as
classes especiais podem ser criadas pelas escolas, extraordinariamente, para:
( ) a. atender a alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem ou condições de
comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos.
( ) b. atender a alunos que apresentem distúrbios psiquiátricos.
( ) c. atender todo e qualquer aluno que apresente grau de deficiência múltipla.
( ) d. atende a alunos com altas habilidades/superdotados.
( ) e. atender, em caráter transitório, a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de
aprendizagem ou condições de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos e
demandam ajudas e apoios intensos e contínuos.
Questão 27
Tendo como base a Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de Setembro de 2001, que institui as
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, considere as afirmativas
a seguir:
I.
estabelece que o atendimento escolar dos alunos que apresentam necessidades
educacionais especiais, terá início na educação infantil, nas creches e pré-escolas,
assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie,
mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de
atendimento especializado.
II.
estabelece que como modalidade da educação básica, a educação especial
considerará as situações singulares, os perfis dos estudantes, as características
bio-psicossociais dos alunos e suas faixas etárias e se pautará em princípios éticos,
políticos e morais.
III.
estabelece que o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais
deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou
modalidade da Educação Básica.
IV.
as escolas podem criar, sempre que houver necessidade, classes especiais para
atendimento a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem.
V.
estabelece que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo
às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação
de qualidade para todos.
ESTÃO INCORRETOS OS ITENS:
( ) a. I, II
( ) b. II, III
( ) c. II, IV
( ) d. IV, V
( ) e. I, V
Questão 28
Assinale a alternativa correta quanto aos níveis de escolaridade atendidos pela Educação
Especial, de acordo com a legislação federal em vigor:
( ) a. educação fundamental e ensino médio.
( ) b. educação infantil e ensino fundamental.
( ) c. ensino fundamental, ensino médio e educação superior.
( ) d. educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior.
( ) e. nenhuma das alternativas está correta.
Questão 29
O artigo 212 da Constituição Federal de 1988, estabelece que a União aplicará, anualmente,
nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por
cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. O Paragráfo 5º do mesmo
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artigo dispõe que a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas _____________________ na forma
da lei.
Aponte a alternativa que preenche a lacuna do texto acima de forma correta:
( ) a. empresas
( ) b. pessoas físicas
( ) c. entidades com fins lucrativos
( ) d. sociedades de economia mista
( ) e. entidades sem fins lucrativos
Questão 30
Conforme disposição do artigo 214 da CF/1988, a lei estabelecerá o plano nacional de
educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação
em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus
diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos
das diferentes esferas federativas que conduzam a:
I.
erradicação do analfabetismo.
II.
universalização do atendimento escolar.
III.
melhoria da qualidade do ensino.
IV.
formação para o trabalho.
V.
promoção humanística, científica e tecnológica do País.
VI.
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como
proporção do produto interno bruto.
Depois de analisar as assertivas acima, indique a soma das CORRETAS:
( ) a. duas
( ) b. quatro
( ) c. cinco
( ) d. três
( ) e. seis
Questão 31
Estabelece o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes:
I.
homens e mulheres são iguais em direitos, mas não em obrigações, nos termos
desta Constituição.
II.
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei.
III.
ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
IV.
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
V.
é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização
por dano material, moral ou à imagem.
VI.
é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais
de culto e a suas liturgias.
VII. é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades
civis e militares de internação coletiva.
VIII. ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
IX.
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
no entanto, depende de licença.
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X.

são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação.

Das garantias apresentadas acima, aponte a soma das CORRETAS:
( ) a. sete
( ) b. seis
( ) c. oito
( ) d. nove
( ) e. dez
Questão 32
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo nº. 145 dispõe que a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, em
razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Já o artigo 156, estabelece que
compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I.
propriedade predial e territorial urbana.
II.
transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
III.
vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel.
IV.
serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei
complementar.
V.
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários.
VI.
propriedade territorial rural.
Analisando os Impostos elencados acima, quantos dos referido itens estão INCORRETOS:
( ) a. um
( ) b. dois
( ) c. quatro
( ) d. três
( ) e. cinco
Questão 33
A competência para legislar sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, segundo
disposição da Constituição Federal de 1988, compete privativamente:
( ) a. aos Estados.
( ) b. ao Congresso Nacional.
( ) c. à União.
( ) d. à União e aos Estados.
( ) e. nenhuma das alternativas está correta.
Questão 34
Conforme disposição do artigo nº. 122 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) a
medida de internação, só poderá ser aplicada quando:
I.
trata-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa.
II.
por reiteração no cometimento de outras infrações graves.
III.
equiparação do ato infracional praticado a crime hediondo.
IV.
por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
Estão Corretos os Itens:
( ) a. I, II
( ) b. I, II, III
( ) c. II, III
( ) d. I, II, IV
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(

) e. I, IV

Questão 35
Sobre as medidas aplicáveis em caso de prática de ato infracional, segundo o ECA, é correto
afirmar:
(
) a. a advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e
assinada.
( ) b. a prestação de serviços a comunidade consiste na realização de tarefas gratuitas de
interesse geral, por período não excedente a 12 meses.
(
) c. a internação constituiu medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de
liberdade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
( ) d. em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a dois anos.
( ) e. a liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada
para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Será fixada pelo prazo mínimo
de 02 meses, não podendo ser prorrogada.
Questão 36
Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente as seguintes medidas, EXCETO:
( ) a. Obrigação de Reparar o Dano.
( ) b. Prestação de Serviços Forçados à Comunidade.
( ) c. Liberdade Assistida.
( ) d. Internação em Estabelecimento Educacional.
( ) e. Advertência.
Questão 37
A Lei nº. 8.069 de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu
artigo nº. 53, estabelece que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e ainda:
( ) a. o direito à profissionalização.
( ) b. qualificação para o trabalho.
( ) c. à proteção no trabalho.
( ) d. efetivação do direito à cultura.
( ) e. nenhuma das alternativas está correta.
Questão 38
São princípios fundamentadores das Diretrizes Nacionais para Educação Especial na
Educação Básica:
I.
o respeito à liberdade.
II.
o apreço à tolerância.
III.
a preservação da dignidade humana.
IV.
a garantia de padrão de qualidade.
V.
a busca da identidade.
VI.
o exercício da cidadania.
VII. a preservação da imagem.
ESTÃO INCORRETOS OS ITENS:
( ) a. I, IV, V
( ) b. II, IV, VI, VII
( ) c. III, IV, V
( ) d. III, V, VI
( ) e. I, II, IV, VII
Questão 39
Observe os enunciados abaixo:
I.
atua no aperfeiçoamento do sistema capitalista que é ordem social vigente,
articulando-se diretamente com o sistema produtivo cujo interesse é produzir
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II.
III.

IV.
V.
VI.

indivíduos “competentes” para o mercado de trabalho, onde é valorizado, nesta
perspectiva, não o professor, mas sim a tecnologia.
o professor passa a ser um mero especialista, sendo, apenas, um elo de ligação
entre a verdade científica e o aluno.
a prática escolar nessa pedagogia tem como função especial adequar o sistema
educacional com a proposta econômica e política do regime militar, preparando,
dessa forma, mão-de-obra para ser aproveitada pelo mercado de trabalho.
para esta tendência, o ensino é um processo de condicionamento através do uso
de reforçamento das respostas que se quer obter.
os conteúdos de ensino desta tendência são baseados em informações e princípios
científicos de leis.
a avaliação se baseia na verificação do cumprimento dos objetivos propostos.

Os enunciados acima dizem respeito à tendência pedagógica:
( ) a. liberal tecnicista.
( ) b. progressista crítico social dos conteúdos.
( ) c. progressista libertária.
( ) d. liberal renovadora não-diretiva.
( ) e. nenhuma das alternativas está correta.
Questão 40
A tendência pedagógica que tem sua origem ligada diretamente com o método de
alfabetização de Paulo Freire é:
( ) a. tendência progressista libertária.
( ) b. tendência progressista crítico social dos conteúdos.
( ) c. tendência progressista libertadora.
( ) d. tendência liberal tecnicista.
( ) e. tendência liberal tradicional.
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