
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 4 (quatro) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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A mania nacional da transgressão leve (Michael Kepp) 
 

Pequenos delitos são transgressões leves que passam impunes e, no Brasil, estão tão institucionalizados que os 
transgressores nem têm ideia de que estão fazendo algo errado. Ou então acham esses "miniabusos" irresistíveis, apesar 
de causarem "minidanos" e/ou levarem a delitos maiores. Esses maus exemplos são também contagiosos. E, em uma 
sociedade na qual proliferam ser um cidadão-modelo exige que se reme contra uma poderosa maré ou que se beire à 
santidade.  

Alguns pequenos delitos – fazer barulho em casa a ponto de incomodar os vizinhos ou usar as calçadas como 
depósito de lixo e de cocô de cachorro – diminuem a qualidade de vida em pequenas, mas significativas, doses. Eles 
ilustram a frase do escritor Millôr Fernandes: "Nossa liberdade começa onde podemos impedir a dos outros".  

No ano passado, o grupo de adolescentes que furou a enorme fila para assistir ao show gratuito de Naná 
Vasconcelos, na qual eu e outros esperávamos por horas, impediu nossa liberdade. Os jovens receberam os ingressos 
gratuitos que, embora devessem ser nossos, se esgotaram antes de chegarmos à bilheteria.  

A frase de Millôr também cai como uma luva para o casal que recentemente pediu a um amigo – na minha 
frente, na fila das bebidas, no intervalo de uma peça – que comprasse comes e bebes para ambos. O fura-fila indireto me 
irritou não só porque demorou mais para me atender mas também porque o segundo ato estava prestes a começar. Qual 
é a diferença deles para os motoristas que me ultrapassam pelo acostamento nas estradas e depois furam a fila, 
atrasando a minha viagem? E que dizer daqueles motoristas que costuram atrás das ambulâncias? Outros pequenos 
delitos causam danos porque representam uma pequena parte da reação em cadeia que corrói o tecido social. Os 
brasileiros que contribuem para a rede de consumo de drogas não são apenas os que as compram mas até os que as 
consomem de vez em quando em festas. Uma simples tragada liga você, mesmo que de modo ínfimo, ao traficante e à 
bala perdida, mas atos aparentemente tão inócuos e difíceis de condenar nos forçam a pensar no que constitui um 
pequeno delito. Por exemplo, que dano social pode ser causado pelo roubo de "lembrancinhas" – de toalhas e cinzeiros 
de hotel a cobertores de companhias aéreas? Bem, os hotéis e companhias aéreas 

Compensam o custo de substituir esses objetos aumentando levemente o preço. Os varejistas fazem o mesmo 
para compensar as perdas com pequenos furtos.  

Outros pequenos delitos são mais fáceis de classificar, mas igualmente tentadores de cometer. Veja o caso da 
pessoa que não diz ao caixa que recebeu por engano uma nota de R$ 50 em vez da correta nota de R$ 10. Ou do garoto 
que obedece ao trocador, passa por baixo da roleta e lhe passa uma nota de R$ 1 em vez de pagar à empresa de ônibus 
R$ 1,60. Esse suborno não é igual a pagar à polícia uma propina para se safar? Essas caixinhas não seriam também crias 
do famoso caixa dois, que já virou uma instituição?  

Um dos meus vizinhos disse que alguns desses pequenos delitos, como vários tipos de caixa dois, são fruto da 
necessidade. Ele escreve, embora não assine, monografias para que universitários preguiçosos/ocupados terminem seus 
cursos. É assim que põe comida na mesa. Apesar de defender sua atividade antiética dizendo que "a fome também é 
antiética", ele bem que poderia perder 20 quilos.  

Outro vizinho vendeu sua cobertura no Rio com uma vista espetacular da floresta da Tijuca porque descobriu 
que, no prazo de um ano, um arranha-céu seria construído, acabando com a vista e desvalorizando o imóvel em R$ 50 
mil. Ele disse isso aos compradores? Não. E eu também não considero esse delito tão pequeno diante do valor do 
prejuízo.  

Apesar de os delitos pequenos parecerem estar institucionalizados demais para notar ou serem tentadores 
demais para resistir, dizer "não" a eles beneficia a sociedade como um todo. E um "não" vigoroso o bastante pode 
alertar os distraídos e os fracos de espírito para que, em uma sociedade que se guia pela *"lei de Gerson", nossa bússola 
moral possa nos apontar o caminho. 
*Obs: Lei de Gerson: numa propaganda, o ex-jogador de futebol 'Gerson' dizia "É preciso levar vantagem em tudo". 
 
01 - O texto em questão é um artigo de opinião, portanto: 
a) tem ideias defendidas pelo autor e argumentos para defendê-las. 
b) tem ideias defendidas pelo autor, mas sem argumentos consistentes. 
c) as ideias não são consistentes porque emprega exemplos do cotidiano e isso não são argumentos. 
d) deveria estar melhor estruturado para convencer o leitor com argumentos mais enfáticos. 
 
02 - Já na introdução do texto é perceptível a ideia desenvolvida e defendida pelo articulista ao longo do texto. O 
que o autor defende é: 
a) uma nova constituição que venha punir maus exemplos. 
b) a falta de liberdade que a sociedade tem, mascarada por delitos institucionalizados. 
c) a conscientização da sociedade dos pequenos delitos e “miniabusos” que têm aumentado e passam despercebidos por 
muitos. 
d) os danos sociais que acabam por dificultar as relações cotidianas. 
 
03 - O autor emprega inúmeros exemplos para justificar os abusos sociais cotidianos. Assinale a alternativa 
correta com relação aos exemplos empregados por ele: 
A - Delitos que prejudicam a qualidade de vida dos outros e limitam sua liberdade. 
B - Atos que atrapalham as relações sociais e causam danos à sociedade. 
C - Pequenas ações que são tentadoras. 
D - Abusos que as pessoas chamam de justificados por necessidade. 



 3

a) Somente as afirmativas A e D.  c) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas B e C.  d) Todas as afirmativas estão corretas exceto a letra A. 
 
04 - Justifique o emprego das aspas nas expressões "miniabusos", "minidanos": 

a) Trata-se de uma citação. 
b) Realçar, destacar, as palavras que são pouco usuais, sugerindo ironia ao leitor.  
c) Indica a fala do autor/personagem. 
d) Denota hesitação por parte do escritor. 
 
05 - Assinale a alternativa que define adequadamente os termos destacados no texto de acordo com o contexto 
(transgressões, proliferam, inócuos, propina, institucionalizados): 
a) crime, fecundam, evasivo, desvio, organizados. 
b) pecados, aumentam, danoso, gratificação, defundidos. 
c) erros, borbulham, incalculável, aumento, formalizados. 
d) infrações, reproduzem, inofensivos, suborno, legalizados. 
 
06 - No trecho a seguir foram empregados  três pronomes. Assinale a alternativa que classifica-os corretamente: 
“...eu e outros esperávamos por horas, impediu nossa liberdade.” 

a) pessoal do caso reto, interrogativo, possessivo. 
b) pessoal do caso oblíquo, demonstrativo, pessoal do caso reto. 
c) tratamento, indefinido, demonstrativo. 
d) pessoal do caso reto, indefinido, possessivo. 
 
07 - Identifique a quem se refere esses pronomes do trecho destacado na questão anterior (nº 6), na ordem em 
que aparecem: EU / OUTROS/ NOSSA: 
a) Autor do texto/os demais que estavam na fila/à liberdade do autor e dos que estavam na fila. 
b) Millôr Fernandes/grupo de adolescentes/toda a sociedade. 
c) Naná Vasconcelos/participantes do show/à liberdade de Naná e dos participantes. 
d) Gerson/Millôr e Naná/todos os que são citados no texto. 
 
08 - O autor do texto utiliza de uma linguagem bastante peculiar em alguns momentos como nos seguintes 
exemplos: 
“cai como uma luva”  /“ motoristas que costuram atrás de ambulâncias”  /“pagar à policía uma propina para se 
safar” 
Quanto a essa linguagem pode se afirmar que: 
A - São neologismos empregados pelo autor para deixar o texto com o vocabulario mais rico. 
B - São palavras que juntas e dentro de um contexto apresentam um significado não literal. 
C - Foram adotadas pela sociedade ao longo das gerações e ficaram conhecidas como expressões populares 
cabendo em contextos específicos. 
D - Trata-se da língua própria de um povo, específica para uma época ou geração. 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão corretas, exceto a letra D. 
c) Apenas as afirmativas B e C estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas A e C estão corretas. 
 
09 - Translineação é a mudança de parte de uma palavra, de uma linha para outra. Sendo assim é necessário a 
separação silábica da mesma. Assinale a alternativa que  apresenta as possibilidades corretas da  separação 
silábica da palavra  “ultrapassam”, para que a translineação ocorra de modo adequado: 
a) ul-trapassam, ultra-passam, ultrapa-ssam   c) u-ltrapassam, ultra-passam, ultrapa-ssam 
b) ul-trapassam, ultra-passam, ultrapas-sam   d) ul-trapassam, ultra-passam, ultrapassa-m 
 
10 - Observe as palavras a seguir destacadas do texto e assinale a alternativa que justifica o emprego do acento 
gráfico: depósito, esperávamos, antiética, espírito: 
a) Todas as palavras são proparoxítonas e portanto todas são acentuadas. 
b) Todas as palavras são acentuadas porque são ditongos abertos. 
c) As palavras são acentuadas devido às terminações que receberam. 
d) Nenhuma das alternativas justifica corretamente o emprego do acento gráfico, sendo que cada uma merece 
justificativa diferente. 
 
11 - A aplicação de um capital de R$ 2400,00 à taxa de juros simples, por um período de 10 meses, rendeu R$ 
432,00 de juros. A taxa efetivada nessa transação foi de: 
a) 14% a.a.   c) 18% a.a. 
b) 16,8% a.a.   d) 21,6% a.a. 
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12 - Oito famílias consomem, em 5 dias, 12 mil litros de água. Considerando-se a mesma média de consumo, num 
período de 7 dias, o consumo de 5 famílias seria de: 
a) 8,75 m3 de água.   c) 12 m3 de água. 
b) 10,5 m3 de água.   d) 14 m3 de água. 
 
13 - Em um grupo de amigos, a metade das pessoas usa boné. O número de pessoas que usam boné e relógio é 6, 
e o número de pessoas que usam relógio é 14. Esse grupo é formado por: 
a) 16.    c) 28. 
b) 22.    d) 44. 
 
14 - Branca plantou flores em um canteiro circular de raio medindo 40 m. As orquídeas plantadas por ela nesse 
canteiro, ocupam um setor circular cujo ângulo central mede 60º. A área ocupada por essas orquídeas é de: 
Dado: π = 3 
a) 240 m2.   c) 600 m2. 
b) 400 m2.   d) 800 m2. 
 
15 - Uma caixa de sapatos possui dimensões de 16 cm, 25 cm e 3 dm. O volume ocupado por 15 dessas caixas é 
de: 
a) 0,018 m3.   c) 1,8 m3. 
b) 0,18 m3.   d) 18 m3. 
 
16 - Marta pagou por 5 canetas e 2 cadernos, o valor de R$ 11,35. Se Marta tivesse comprado 3 canetas e 4 
cadernos, teria pago R$ 17,45. O preço de cada caderno é: 
a) R$ 3,20.   c) R$ 3,80. 
b) R$ 3,40.   d) R$ 4,10. 
 
17 - De acordo com o Calendário Eleitoral, qual será o último dia para as pessoas fazerem o título de eleitor para 
quem irá votar pela primeira vez, transferir o título de uma cidade para outra ou para alterar algum dado do 
documento junto à Justiça Eleitoral? 
a) 09 de Maio.   c) 23 de Julho. 
b) 16 de Junho.   d) 30 de Agosto. 
 
18 - Em 11 meses do ano de 2.011, Colombo registrou números positivos na abertura de postos de trabalho com 
carteira assinada, em apenas um mês estes números ficaram no “vermelho” e foram negativos, em que mês? 
a) Agosto.   c) Maio. 
b) Dezembro.   d) Março. 
 
19 - Estudos de um instituto britânico, colocaram o Brasil no final do ano passado como a 6ª maior economia do 
mundo, ultrapassando inclusive a própria Grã-Bretanha, onde foi feita análise dos dados. São países que ocupam 
as 4 primeiras posições deste ranking, EXCETO: 
a) Alemanha.   c) Estados Unidos. 
b) China.   d) França. 
 
20 - O atual Ministro do Turismo do Brasil é: 
a) Paulo Bernardo.  c) Fernando Dorneles. 
b) Carlos Mino.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
21 - O Estado do Paraná, possui atualmente em exercício quantos Senadores? 
a) 2.    c) 1. 
b) 3.    d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
22 - Os brasileiros já estão quase perdendo as contas dos Ministros que “caíram” no Governo Dilma, da relação 
abaixo, quem foi o último a deixar sua pasta devido a irregularidades? 
a) Mário Negromonte – Cidades.   c) Pedro Novais – Turismo. 
b) Orlando Silva – Esportes.   d) Wagner Rossi – Agricultura. 
 
23 - Quantos prédios desabaram simultaneamente no Rio de Janeiro no final do mês passado? 
a) 2 (dois).    c) 4 (quatro). 
b) 3 (três).    d) 5 (cinco). 
 
24 - Que outro evento ocorreu paralelamente a 49ª Festa da Uva e do Vinho no município de Colombo? 
a) 1ª Feira de Doação de Filhotes de Cães e Gatos. 
b) 11ª Mostra dos Produtores de Uva. 
c) 22ª Exposição de Uvas e Hortaliças. 
d) 25º Encontro dos Produtores Rurais de Colombo. 



 5

25 - Nos termos do artigo 38 da Constituição Federal, os secretários municipais: 
a) Serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. 
b) Serão pagos por remuneração fixada até o percentual de 120% da paga aos cargos e empregos dos servidores 
organizados em carreira. 
c) Poderão ser remunerados por subsídio, com acréscimo de valores relativos a gratificações, abonos ou adicionais. 
d) Não podem ser remunerados por subsídio. 
 
26 - Segundo o artigo 40 da Constituição Federal, os servidores públicos municipais: 
a) Não terão direito a aposentadoria por invalidez antes de completarem pelo menos 10 anos de serviço. 
b) Serão aposentados, compulsoriamente, aos setenta cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 
c) Serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e desde que tenha sessenta cinco anos de idade e 
trinta cinco anos de contribuição, se homem, e sessenta anos de idade e trinta anos de contribuição, se mulher. 
d) Serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e desde que tenha sessenta cinco anos de idade, se 
homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 
27 - Para os fins da lei de licitações, o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa de 
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT é denominado 
de: 
a) Serviço.    c) Projeto Executivo. 
b) Projeto Básico.   d) Empreitada Integral. 
 
28 - Segundo a lei de licitações, são modalidades de licitação, exceto: 
a) Concorrência.    c) Tomada de preços. 
b) Venda e execução direta.  d) Leilão. 
 
29 - Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, o agente público que frustar a licitude de processo licitatório 
ou dispensá-lo indevidamente comete ato de improbidade administrativa que: 
a) Importa enriquecimento ilícito. 
b) Causa prejuízo ao erário. 
c) Atenta contra os princípios da Administração Pública. 
d) Atenta contra o princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 
 
30 - As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta Lei podem ser propostas até: 
a) 05 anos, após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 
b) 08 anos, após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 
c) 10 anos, após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 
d) 15 anos, após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 
31 - Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Colombo, assinale a alternativa incorreta: 
a) Maracanã, Roça Grande e Santa Rita são distritos do Município de Colombo. 
b) Cabe à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, estabelecer o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e 
orçamento anual do Município de Colombo. 
c) A concessão de serviços públicos do Município de Colombo depende de voto favorável de 2/3 (dois terços) dos 
membros da Câmara Municipal. 
d) A Lei Orgânica do Município de Colombo poderá ser emendada mediante a proposta de 2/3 (dois terços), no mínimo, 
dos Vereadores ou proposta do Prefeito ou por 10% (dez por cento), no mínimo, do eleitorado municipal. 
 
32 - Considerando o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Colombo, assinale a 
alternativa correta sobre empregos públicos: 
a) Devem ser preenchidos mediante contrato por prazo indeterminado. 
b) São preenchidos mediante contrato por prazo determinado. 
c) Seus ocupantes são denominados funcionários públicos. 
d) As divergências relativas ao contrato de trabalho dos seus ocupantes devem ser regidas pela lei complementar que 
institui o regime de previdência dos servidores públicos municipais. 
 
33 - Dentre as tendências pedagógicas, uma delas destaca que o papel da escola é o de: preparar o indivíduo para 
desempenhar papéis sociais; promover o auto-desenvolvimento e realização pessoal; Tem o enfoque na formação 
individual; Prioriza os problemas psicológicos em detrimento dos pedagógicos; Privi1ia situações problemáticas 
correspondentes aos interesses do aluno. Em análise as tendências pedagógicas escolares, qual das tendências á 
baixo melhor se enquadra com o disposto acima?  
a) Escola Nova.    c) Escola Tradicional. 
b) Escola Tecnicista.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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34 - De acordo com as tendências pedagógicas descritas abaixo, qual delas se encaixa melhor na descrição, feita 
as seguir, quando falamos da relação professor/aluno? “O Professor é o centro do processo; Professor autoritário 
que transmite o conhecimento; Baseada em regras e disciplina rígida; Aluno é passivo, submisso, receptivo e 
sujeito ao castigo”: 
a) Escola Nova.    c) Escola Tradicional. 
b) Escola Tecnicista.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
35 - De acordo com a LDB, consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela atuam em efetivo 
exercício e tenham sido formados em cursos reconhecidos. Portanto o profissional da educação para exercer sua 
função nos estabelecimento de ensinos deverão apresentar-se devidamente habilitado para tal função. O que a 
LDB considera como profissionais da educação? 
I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio. 
II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, 
planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado 
nas mesmas áreas. 
III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou 
afim. 
IV - trabalhadores em agronegócios em área ambiental. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e III.   c) Somente I, III e IV. 
b) Somente II e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
36 - Sabemos que nos dias de hoje os pais vivem em constante correria para trabalhar e dar aos filhos o conforto 
merecido. Com isso lhes sobra pouco tempo para acompanhar a vivencia escolar de seus filhos, junto à escola. 
Mas a LDB institui normas para que os pais sejam informados sobre o que acontece na escola. O que dispõe a 
LDB em relação a manter a família informada sobre rendimentos e freqüência dos alunos na escola? 
a) informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a freqüência e 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. 
b) manter informado somente o responsável que fez a matricula do aluno no inicio do ano letivo, sobre os programas da 
escola. 
c) não há necessidade de informar sempre a família sobre os rendimentos dos alunos. 
d) comunicando somente o aluno sobre seus rendimentos e freqüências na escola, pedindo que o mesmo comunique a 
seus familiares é suficiente. 
 
37 - O professor ao elaborar seu plano de trabalho e ao preparar suas aulas a serem ministradas, deverá levar 
em consideração o disposto na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional de nosso País. Segundo a LDB o 
ensino deverá ser ministrado com base em alguns princípios. Que princípios são esses? 
I - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
II - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. 
III - valorização da experiência extra-escolar. 
IV - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e III.   c) Somente I, III e IV. 
b) Somente II e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
38 - Os Municípios, assim como o Estado e a União têm seus deveres a cumprir com a educação, e assim compor 
o nosso sistema nacional de ensino. Mas para isso cada órgão governamental deve executar o que lhes cabe para 
que a educação vá para frente. Sendo assim, quais são as incumbências de responsabilidade dos municípios para 
que a educação seja aplicada conforme previsto em lei? 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às 
políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 
II - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 
III- oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a 
atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área 
de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
IV - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e III.   c) Somente I, III e IV. 
b) Somente II e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
39 - Das afirmativas abaixo quais são de incumbência dos docentes no exercício de sua função? 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
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III - responsabilizar-se pela aprendizagem de toda a família dos alunos. 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e III.   c) Somente I, II e IV. 
b) Somente II e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
40 - Se um aluno apresenta capacidades superiores para a fase em que esta cursando, este pode ser classificado 
para outra série ou etapa seguinte, desde que sejam tomadas as devidas providencias conforme previsto em lei. 
De acordo com a LDB como poderá ser feita essa classificação? 
I - por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola. 
II - por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas. 
III - independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de 
desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme 
regulamentação do respectivo sistema de ensino. 
IV - somente poderá ocorrer promoção para alunos que estudam em escolas particulares. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e III.   c) Somente I, III e IV. 
b) Somente II e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
41 - O professor necessita avaliar seus alunos para analisar os rendimentos escolares dos mesmos, bem como 
também avaliar se sua prática pedagógica esta conivente com o aprendizado dos alunos. Segundo o disposto na 
LDB quais são as formas de avaliar os alunos? 
I - avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. 
II - possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. 
III - possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. 
IV - aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e III.   c) Somente I, III e IV. 
b) Somente II e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
42 - Conforme disposto no regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino o docente deverá 
acompanhar atentamente a freqüência de seus alunos e encaminhar a coordenação pedagógica os alunos faltosos, 
para que as mesmas entrem em contato com os familiares, para que se possa combater a evasão escolar. Na 
prática educativa, qual é o percentual mínimo de freqüência exigido no final do ano para que o aluno seja 
aprovado para a etapa seguinte? 
a) no mínimo 75%.   c) no mínimo 40%. 
b) no mínimo 90%.   d) no mínimo 50%. 
 
43 - A partir de 2010 o sistema de ensino passa a vigorar de 8 anos de duração para 9 anos de duração. De 
acordo com as normas estabelecidas para a ampliação do Ensino Fundamental, qual a faixa etária de crianças 
que deverão ser atendidas pelo Ensino fundamental de 9 anos?  
a) crianças dos 6 aos 14 anos de idade.  c) crianças de 0 aos 14 anos de idade. 
b) crianças dos 5 aos 13 anos de idade.  d) crianças de 6 aos 18 anos de idade. 
 
44 - 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 alguns pressupostos. De 
acordo com a LDB que pressupostos são esses? 
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. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e III.   c) Somente I, III e IV. 
b) Somente II e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
45 - As pessoas portadoras de necessidades especiais vêm conquistando cada vez mais o seu tão merecido espaço 
na sociedade, bem como os pais de alunos que necessitam de atendimento, hoje, já conseguem ter amparo na Lei 
para que seu filho (a) seja atendido nas escolas regulares desde a Educação infantil. Diante do disposto como 
deverá ser o atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais nas escolas? 
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I - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades 
da clientela de educação especial. 
II - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função 
das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 
III - Não se admitira alunos portadores de necessidades especiais na educação infantil. 
IV - A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, 
durante a educação infantil. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente II e IV.   c) Somente I, III e IV. 
b) Somente I, II e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
46 - O professor deverá aprender a trabalhar com a diversidade de alunos a ser atendida em sua classe, bem 
como se atentar as necessidades individuais de cada aluno. Para isso o sistema de ensino assegura aos educando 
com necessidades especiais direitos que deverão ser respeitos por todos no âmbito escolar. Tendo em vista o 
direito a educação de todos os cidadãos, quais são os direitos dos alunos portadores de necessidades especiais nas 
escolas? 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas 
necessidades. 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 
fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 
para os superdotados. 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem 
como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 
condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas 
áreas artística, intelectual ou psicomotora. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e III.   c) Somente I, III e IV. 
b) Somente II e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
47 - Os sistemas de ensino deverão definir normas de gestão democrática de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme alguns princípios. De acordo com as alternativas abaixo são princípios norteadores da gestão 
democrática dentro da instituição de ensino, Exceto: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 
II - participação obrigatoria dos alunos no registro de matriculas. 
III - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
IV - participação dos alunos no cumprimento das horas-atividades dos docentes. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I e II.    c) Somente I e III.  
b) Somente II e IV.   d) Somente II e III. 
 
48 - A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade.  Em consonância com a lei, em que lugar deverá ser ofertado a educação infantil? 
a) em escolas de ensino fundamental para crianças de quatro a dez anos de idade. 
b) em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade e nas pré-escolas, para as crianças de 
quatro a seis anos de idade. 
c) somente em pré-escolas para crianças de zero a sete anos de idade. 
d) nenhuma das alternativas acima. 
 
49 - O Artigo 15 do ECA  relata que: A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 

garantidos na Constituição e nas leis. Diante do disposto no Estatuto da criança e do adolescente, quais sãos os 
aspectos que compreendem o direito a liberdade? 
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 
II - opinião e expressão. 
III - crença e culto religioso. 
IV - brincar e praticar esportes somente em locais públicos e divertir-se com restrições. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e IV. 
b) Somente I, III e IV. 
c) Somente I, II e III. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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50 - Qual é a lei, Decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da Republica, onde estabelece 
que as diretrizes e bases da educação nacional, deverão incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira"? 
a) Lei nº 8.069/90. 
b) Lei nº 10.639/2003. 
c) Lei nº 9424/1996. 
d) Lei nº 11738/2008. 
 

  
 




