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Língua Portuguesa                                 (10 questões)     
                                                                                                                      
                                                                                                                            

Texto para as questões 1 a 10: 
 

Perda de oportunidades no trabalho 
 

As empresas vinculadas ao setor de petróleo no 
Brasil treinaram e formaram mais de 80 mil 
profissionais desde 2007, em um programa de 
qualificação que abrange do nível básico a curso de 
pós-graduação. Mesmo assim, não conseguiram 
atender a toda a demanda de pessoal qualificado 
identificada pelo setor. A exemplo do petróleo, 
vários outros ramos de atividade industrial, da 
construção ou de serviços tem se envolvido 
diretamente na formação e treinamento de 
profissionais que não estão disponíveis no mercado. 

Nem por isso os índices de desemprego se tornaram 
irrelevantes no país. Há muitas pessoas que 
permanecem sem ocupação por serem inabilitadas às 
vagas e aos cargos que o mercado oferece. São 
numerosas oportunidades perdidas que se 
multiplicarão, se a economia brasileira continuar com 
seu impulso de crescimento – e a qualidade da 
educação continuar baixa. Afinal, a dificuldade de se 
formar e qualificar profissionais na velocidade que o 
mercado hoje demanda se deve, em grande parte, a 
deficiências do sistema de ensino brasileiro. 

Um enorme contingente de jovens deixa as escolas 
ainda com falta de capacidade de aprender. O ensino 
técnico profissionalizante, com honrosas exceções, 
passou anos sem sintonia com o mundo real. A 
escassez de profissionais qualificados vem forçando 
uma transformação nesse sistema de ensino, e 
algumas iniciativas inovadoras começam a apresentar 
resultados, o que pode motivar a reprodução dessa 
experiência pelo país inteiro. No caso do Estado do 
Rio, merecem atenção os chamados Centros de 
Vocação Tecnológica, mais voltados para jovens da 
região metropolitana.  

Esses centros se diferem do ensino técnico 
convencional porque ministram cursos de curta 
duração ( de dois meses a um ano, essencialmente) e 
buscam atender a demandas específicas de grupos de 
empresas localizadas em suas proximidades. Os 
planos das autoridades responsáveis por esses centros 
são de ampliar o número de vagas para 54 mil alunos 
ainda este ano. 

O ensino técnico profissionalizante de fato precisa 
hoje correr contra o relógio, pois, se persistir a falta 
de pessoal qualificado, as oportunidades acabam 
definitivamente perdidas pela desistência dos 
potenciais empregadores. 

Mas, simultaneamente a essa premência de curto 
prazo, espera-se que a cadeia de ensino no país, da 
pré-escola à universidade, acelere ou implante 
programas que possibilitem um substancial salto de 
qualidade. Educadores já contam com ferramentas 
pedagógicas e tecnológicas que facilitam essa 
aceleração. O ensino a distância, mais acessível 
graças às telecomunicações e aos recursos da 
informática, pode romper barreiras que antes 
impediam a universalização de um sistema 
educacional de boa qualidade. 

O aproveitamento das oportunidades que estão 
surgindo é valioso porque, além da realização pessoal 
na vida profissional, é um atalho para melhora dos 
níveis de renda e de bem-estar de fatias cada vez 
maiores da população brasileira. 

Ao lado dos indicadores macroeconômicos, 
precisamos acompanhar os referentes ao sistema de 
ensino em geral, e, especificamente, os relativos ao 
ensino profissionalizante. Sem melhorar a educação 
pública, milhões continuarão prisioneiros do 
assistencialismo, e as empresas, desassistidas. 

( O Globo, 28.04.2010) 

1. Infere-se do texto que: 

a) Apenas as empresas vinculadas ao setor de 
petróleo estão primando pelo nível de 
qualificação dos profissionais inseridos no 
mercado. 

b) A preocupação das empresas no ramo de 
atividade industrial com a qualificação de 
profissionais que estão no mercado é fator 
contributivo para que haja uma diminuição no 
número de desempregados no país. 

c) A falta de oportunidade se deve à ausência de 
qualificação do profissional, uma vez que a 
qualidade da educação continua baixa. 

d) Os Centros de Vocação Tecnológica são 
responsáveis pela qualificação de um 
contingente de jovens de várias regiões do país, 
especificamente os das grandes capitais. 

e) O ensino à distância se consolidou como uma 
ferramenta de qualificação que atingirão poucos, 
pois o seu acesso se restringe a quem faz uso 
dos recursos da informática. 
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2. A respeito do que se pode compreender pelas 
idéias apresentadas no texto, analise as afirmativas a 
seguir e julgue-as: 

I. Observa-se uma disparidade entre a qualidade 
da educação brasileira e a economia. 

II.  A escola convencional não vem obtendo êxito e 
precisam obter um salto de qualidade. 

III. O uso de ferramentas pedagógicas e 
tecnológicas impedirá a universalização do 
sistema educacional, pois é um atalho para 
aqueles que possuem um melhor nível de renda.  

 

Assinale 

a) Se apenas as afirmativas I e III estiverem 
corretas. 

b) Se apenas as afirmativas I e II estiverem 
corretas. 

c) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

d) Se nenhuma afirmativa estiver correta. 

e) Se apenas as afirmativas II e III estiverem 
corretas. 

 

3.  No período: “Afinal, a dificuldade de se formar 
e qualificar profissionais na velocidade que o 
mercado hoje demanda se deve, em grande parte, 
a deficiências do sistema de ensino brasileiro.” O 
complemento do verbo dever presente no período 
encontra-se no item: 

a) “Afinal, a dificuldade de se formar e qualificar 
profissionais...” 

b) “...na velocidade que o mercado hoje 
demanda...” 

c) “...a deficiências do sistema de ensino 
brasileiro.” 

d) “...em grande parte...” 

e) “A dificuldade que o mercado hoje demanda...” 

 

4. “Sem melhorar a educação pública, milhões 
continuarão prisioneiros do assistencialismo, e as 
empresas, desassistidas.  

Observando o período acima, identifique o que for 
correto: 

I. A vírgula localizada após o vocábulo 
assistencialismo é justificada pela necessidade 
de se fazer uma separação entre os sujeitos de 
orações diferentes. 

II.  O vocábulo assistencialismo é formado por 
derivação sufixal. 

III. Após a 3ª vírgula, há uma forma nominal 
implícita. 

 

Assinale 

a) Se apenas as afirmativas I e III estiverem 
corretas. 

b) Se apenas as afirmativas I e II estiverem 
corretas. 

c) Se apenas as afirmativas II e III estiverem 
corretas. 

d) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

e) Se nenhuma afirmativa estiver correta. 

 

5. No período: “As empresas vinculadas ao setor de 
petróleo no Brasil treinaram e formaram mais de 80 
mil profissionais desde 2007, em um programa de 
qualificação que abrange do nível básico a cursos 
de pós-graduação”, a oração em destaque classifica-
se sintaticamente como: 

a) Oração Coordenada Assindética 

b) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva 

c) Oração Subordinada Substantiva Objetiva 
Direta 

d) Oração Subordinada Substantiva Explicativa 

e) Oração Coordenada Sindética Restritiva 

 

6. No trecho: “São numerosas oportunidades 
perdidas que se multiplicarão, se a economia 
brasileira continuar com seu impulso de crescimento 
– e a qualidade da educação continuar baixa.” 

Observando a composição do período acima, este se 
classifica em: 

a) Período Composto por Coordenação 

b) Período Composto por Subordinação 

c) Período Composto por Coordenação 
Assindética 

d) Período Composto por Coordenação e 
Subordinação 

e) Período Composto por Subordinação e 
Adjetivação. 
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7. Observe os trechos abaixo extraídos do texto lido e 
identifique o que apresenta em destaque um elemento 
morfologicamente classificado como artigo: 

a) ”Afinal, a dificuldade de se formar e qualificar 
profissionais na velocidade que o mercado 
hoje demanda se deve, em grande parte, a 
deficiências do sistema de ensino brasileiro.”  

b) “...e algumas iniciativas inovadoras começam 
a apresentar resultados, o que pode motivar a 
reprodução dessa experiência pelo país 
inteiro.” 

c) “...e buscam atender a demandas específicas 
de grupos de empresas localizadas em suas 
proximidades.” 

d) “O ensino técnico profissionalizante de fato 
precisa hoje correr contra o relógio, pois, se 
persistir a falta de pessoal qualificado, as 
oportunidades acabam definitivamente 
perdidas pela desistência dos potenciais 
empregadores.” 

e) “Mesmo assim, não conseguiram atender a 
toda a demanda de pessoal qualificado 
identificada pelo setor.” 
 

8. Identifique a assertiva que apresenta um trecho 
que obedece rigorosamente às regras de concordância 
verbal: 

a) “O ensino à distância pode romper barreiras 
que antes impedia a universalização de um 
sistema educacional de boa qualidade.” 

b) “O aproveitamento das oportunidades que 
estão surgindo são valiosas porque, além da 
realização pessoal na vida profissional...” 

c) “Nem por isso os índices de desemprego se 
tornaram irrelevantes no país.” 

d) “Há muitas pessoas que permanece sem 
ocupação por ser inabilitadas às vagas.” 

e) “Um enorme contingente de jovens deixam as 
escolas ainda com falta de capacidade de 
aprender.” 

 

9. Identifique a alternativa que apresenta um 
vocábulo acentuado por regra DISTINTA  das 
demais. 

a) Índices 
b) Macroeconômicos 
c) Pedagógicas 
d) Acessível 
e) Específicas 

10.  No trecho “... se a economia brasileira continuar 
com seu impulso de crescimento – e a qualidade da 
educação continuar baixa.” 
A palavra em destaque classifica-se sintaticamente 
como: 

a) adjunto adnominal 
b) adjunto adverbial 
c) predicativo do sujeito 
d) sujeito oculto ou determinado 
e) objeto direto intrínseco 

 
CONHECIMENTO LOCAL                                   (05 questões) 
 
11. Marque a alternativa CORRETA. 

I. O município de Luis Domigues - MA, possui 
esse nome em homenagem a seu fundador, 
ilustre maranhense que pertenceu a academia 
maranhense de letras e durante o império auferiu 
o título de Deputado Federal.  

II.  A formação do Município de Luis Domingues - 
MA, confunde-se com a maioria das histórias 
pela qual foi formado a maioria dos municípios 
brasileiros.  Em 1942 recebeu o nome de Vila de 
Carutapera, título este dado pela Câmara de 
Vereadores. A sua emancipação ocorreu em 26 
de dezembro de 1961.  

III. Localizado no Oeste Maranhense, o município 
de Luis Domingues (MA) de acordo com o 
IBGE(Censo 2010), possui 6510 pessoas.  

IV.  O Município de Luis Domingues – MA, possui 
uma área geográfica de 464 Km quadrados.  

a) Existe apenas um item correto 
b) Existem apenas dois itens errados  
c) Existem apenas três itens corretos 
d) Os itens I e III estão corretos 
e) O item IV está errado 

 
12.  Marque a alternativa correta. 

I. O Município de Luís Domingues Maranhão – 
MA, originou-se do povoado chamado Olho 
d'Água, caracterizado pela existência de uma 
nascente, no local conhecido por Borboletal.  

II.  Em 1822, a Câmara Municipal deu o título de 
Vila de Carutapera ao então povoado.  

III. Elevado a Município em 1961, a Vila foi 
desmembrada de Carutapera, passou a ser 
chamada de  Luís Domingues.  

IV. Em 1938, através da lei estadual 159 de 
16/12/1938, foi criado o distrito com a 
denominação de Domingues, ainda então 
subordinado ao município de Carutapera. 

a) Os itens I e III estão corretos  
b) Apenas o item I está correto 
c) Apenas o item IV está correto 
d) Existem três itens certos 
e) Os itens II e III estão errados. 
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13. Com uma área total de 467 Quilômetros 
quadrados, o município de Luiz Domingues do 
Maranhão, encontra-se localizado na mesorregião do: 

a) Leste maranhense 
b) Centro sul maranhense 
c) Sudeste maranhense 
d) Oeste maranhense  
e) Norte Maranhense 

 
14. Instalado em 1961, através da lei 2176, o 
Município de Luiz Domingues do Maranhão 
encontra-se localizado na microrregião do: 

a) Do Parnaíba 
b) Do centro maranhense 
c) Do Gurupi  
d) Do estreito 
e) Da área metropolitana de São Luiz. 

 
15.  Marque a alternativa correta. 
 

Sagrima ouve produtores da Região do Alto Turi 
O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Pesca do Maranhão, Cláudio Azevedo, e o adjunto, 
Raimundo Coelho de Sousa, estiveram na Região do 
Alto Turi, no fim de semana, para conhecer as 
prioridades do setor produtivo local. 

Em reunião, no auditório da Escola Miranda Braz, 
no município de Zé Doca, os secretários ouviram de 
pequenos produtores e empresários locais as prioridades 
do município para o setor produtivo e as principais 
necessidades para o desenvolvimento agropecuário 
local. "Essa itinerância que estamos fazendo em alguns 
municípios maranhenses tem o objetivo de levantar 
com os próprios produtores as necessidades que 
consideram prioritárias para que possamos adequá-las 
às ações do Plano Plurianual 2012-2015 que estamos 
elaborando", explicou o secretário Cláudio Azevedo. 

Participaram, também, da reunião o secretário de 
Projetos Especiais do Maranhão, Jura Filho; os 
prefeitos dos municípios de Zé Doca, Raimundo 
Nonato Sampaio (Natim) e de Newton Bello, Neuma 
Brandão; o presidente do Núcleo Estadual de Projetos 
Especiais (Nepe), César Viana; o presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Zé Doca, Antônio 
Leal; e o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais 
de Zé Doca, Joaquim Claro; entre outras autoridades 
municipais. 

O secretário-adjunto da Sagrima, Raimundo 
Coelho de Sousa, destacou a importância de reuniões 
com os produtores nos municípios. "A secretaria está 
aberta para boas idéias e projetos e quer desenvolver 
ações que estejam alinhadas com as vocações e 
tradições de cada local. Assim acreditamos que o 
desenvolvimento chegará mais rápido", disse. 

O presidente do Nepe, César Viana, defendeu o 
desenvolvimento de pesquisa e tecnologia para o 
avanço do setor produtivo local. "O desafio rural, hoje, 
é o desafio da tecnologia. Não podemos mais produzir 

sem fazer o uso de tecnologia para melhorar os 
resultados. Ninguém mais faz agricultura de qualidade 
sem o uso de ciência e tecnologia", garantiu. 

O Prefeito de Zé Doca, Natim, destacou que a 
região tem grande potencial agrícola. "Temos terra boa 
e de qualidade. Só precisamos de orientação e 
tecnologia para desenvolver a nossa produção", 
garantiu. 

Cláudio Azevedo anunciou, durante a reunião, que 
está atuando em parceria com a Embrapa Cocais e 
Planícies Inundáveis para mapear as vocações agrícolas 
de cada área e desenvolver pesquisa para melhoramento 
das produções. "Esse é o momento de conhecer todas as 
vocações de cada região", completou o secretário de 
Estado de Projetos Especiais, Jura Filho. 

A área do Alto Turi e Gurupi abrange uma área de 
27.777 km², onde estão localizados 18 municípios 
maranhenses: Amapá do Maranhão, Araguanã, Boa 
Vista do Gurupi, Cândido Mendes, Carutapera, Centro 
do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, Godofredo 
Viana, Governador Newton Bello, Governador Nunes 
Freire, Junco do Maranhão, Luís Domingues, 
Maracaçumé, Maranhãozinho, Nova Olinda do 
Maranhão, Presidente Médici, Santa Luzia do Paruá e 
Zé Doca. A população total do território é de mais de 
258,5 mil habitantes, dos quais 98,4 mil vivem na área 
rural, o que corresponde a 38,06% do total. 

 

Fonte: Site do Governo do Maranhão 15/02/2011 – 
Agência de Notícias 
(http://www.ma.gov.br/busca/index.php?palavra=Luiz+Do
mingues+do+Maranh%E3o&resultados=10) 
 
Da leitura do texto e analisando os dados apontados 
pelo IBGE no último censo (2010), podemos afirmar 
que: 

a) A população urbana do Município de Luiz 
Domingues não ultrapassa 4.500 habitantes 
(censo 2010).  

b) A população rural de Luiz Domingues, 
conforme censo IBGE 2010, é pouco mais de 
1000 habitantes, ou seja, a maioria da população 
do município concentra-se na área urbana.  

c) Pela leitura do texto pode-se depreender que o 
Município de Luiz Domingues possui ima 
agricultura bem desenvolvida, com a prática de 
plantio avançado com a utilização intensiva de 
máquinas agrícolas e fertilizantes. 

d) Na área limítrofe do Município de Luiz 
Domingues, encontra-se o Município de Zé 
Doca.  

e) Pelos dados apontados pelo IBGE – CENSO 
2010, no Município de Luiz Domingues a 
população de Homens corresponde ao dobro de 
mulheres. 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES   (05 questões) 
 

16. A respeito do filme "Tropa de Elite 2", sucesso 
de público, que tem provocado inúmeros debates, 
assinale o que for correto. 

I. Polêmico, o filme defende abertamente a atuação 
das milícias nos morros do Rio de Janeiro. 

II.  O Batalhão de Operações Policiais Especiais 
(BOPE) é apresentado como uma unidade 
especial que tem no diálogo e no discurso 
conciliatório os eixos centrais de suas ações. 

III. Dirigido por José Padilha, o filme tem como 
tema as ações do Batalhão de Operações 
Policiais Especiais (BOPE) do Rio de Janeiro, 
bem como a vida profissional e pessoal do 
Capitão Nascimento. 

IV.  Antes mesmo de seu lançamento, o filme foi 
objeto de grande repercussão, porque vazou para 
o mercado pirata e, conseqüentemente, para a 
internet. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II. 

b) II, III e IV. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) II e IV 

 

17. A camada submarina do pré-sal, onde foram 
descobertas reservas de petróleo e gás, estende-se 
entre os estados do Espírito Santo e de Santa 
Catarina, podendo estar localizada a mais de 7.000 
metros abaixo do nível do mar. 

Considere as seguintes questões relacionadas à 
exploração dessas reservas. 

1 – distribuição dos royalties entre a União e os 
estados 

2 – definição do marco regulatório para a exploração 

3 – redução dos limites territoriais marítimos do país, 
para menos que as 200 milhas atuais 

Quais tem sido objeto de debate no país?  

a) Apenas 1.  

b) Apenas 2.  

c) Apenas 3.  

d) Apenas 1 e 2.  

e) 1, 2 e 3.  

18. Um dos grandes desafios do século XXI para 
tornar o mundo melhor é o de aprender a conviver 
com os outros, aceitar e respeitar os que são 
diferentes na cultura, na religião, nos costumes, na 
sexualidade etc. A intolerância, os preconceitos, as 
discriminações e o racismo, no entanto, vêm 
crescendo. Sobre esse assunto, é CORRETO 
afirmar: 

a) O princípio de que todos os seres humanos são 
iguais, independentemente de sexo, cor da pele, 
orientação sexual, local de nascimento, valores 
culturais, existe de direito e de fato nas 
sociedades democráticas. 

b) O racismo consiste numa tendência a 
desvalorizar certos grupos étnicos, sociais ou 
culturais, atribuindo-lhes características 
inferiores e manifesta-se na segregação e 
rejeição de valores culturais. 

c) Os neonazistas, os carecas, os arianos, entre 
outros, são grupos organizados que visam 
combater os preconceitos, sobretudo contra 
migrantes pobres. 

d) A xenofobia e a homofobia atingem em maior 
grau os indígenas, os negros e a mulher, 
considerados inferiores em determinadas 
sociedades. 

e) O racismo não faz parte da história do povo 
africano. 
 

 

19. O segundo semestre do ano de 2010 no Brasil foi 
marcado pela eleição da primeira presidente mulher, 
a então ex – ministra da casa civil Dilma Rousseff. 
São fatos que marcaram o segundo semestre de 2010 
no Brasil, EXCETO: 

a) A visita do presidente Lula a Moçambique, onde 
inaugurou uma fábrica de medicamentos 
antirretrovirais genéricos para o tratamento do 
vírus HIV. 

b) Os erros primários que tumultuaram a aplicação 
do exame do Enem, que foi criado para ser o 
vestibular nacional.  

c) A absolvição do médico Roger Abdelmassih, 
que era acusado de 56 crimes sexuais as suas 
pacientes. 

d) A Ordem dos advogados do Brasil de Minas 
Gerais  que pediu a suspensão preventiva de 
Ércio Quaresma, advogado que declarou em 
entrevista à TV Alterosa, de Belo Horizonte, ser 
viciado em crack. Quaresma defendia o jogador 
Bruno, ex – goleiro do Flamengo.  

e) Os seis tanques de guerra, do mesmo modelo 
usado no Iraque, e os dois veículos anfíbios que 
abriram caminho para a entrada de homens do 
Bope na Vila Cruzeiro, o principal bunker do 
Comando Vermelho, maior facção criminosa do 
Estado do Rio de Janeiro. 
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20.  No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), realiza o recenseamento da 
população a cada dez anos, desde 1940. Assim, as 
informações nos permitem realizar análises com base 
em séries históricas e apontar certas tendências. 

Se considerarmos os dados a serem coletados e 
divulgados após o censo de 2010, é razoável 
afirmarmos que, provavelmente, teremos 

I. Uma continuidade do processo de queda da taxa 
de fecundidade e um aumento do percentual da 
população jovem em decorrência disso. 

II.  A confirmação de que a violência urbana é um 
fenômeno preocupante e que explica, por si só, a 
contínua redução da expectativa de vida 
verificada nas últimas quatro décadas. 

III. A manutenção do processo de redução dos índices 
de natalidade, que tem ocorrido desde o fim da 
década de 1970, e que resulta, entre outros 
fatores, no aumento do acesso a métodos 
contraceptivos, mesmo entre as camadas mais 
pobres da população. 

IV.  A elevação da proporção de idosos em 
decorrência da ampliação do acesso a serviços de 
saúde e saneamento, que tem determinado o 
aumento da longevidade. 

Estão corretas, apenas, 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e III. 

e) II e IV. 

 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO E LEGISLAÇÃO                    
(20 questões) 
 
21.  Responda. 

I. A educação abrange os processos formativos que 
se desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 
da sociedade civil e nas manifestações culturais.  

II.  A educação escolar  não deverá vincular-se ao 
mundo do trabalho e à prática social.  

III. A educação, dever da família e  não do Estado, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 
de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho.  

IV.  O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; pluralismo de idéias 
e de concepções pedagógicas; desrespeito à 
liberdade e apreço à tolerância; coexistência de 
instituições públicas e privadas de 
ensino;gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais;valorização do 
profissional da educação escolar;gestão 
democrática do ensino público, na forma desta 
Lei e da legislação dos sistemas de 
ensino;garantia de padrão de 
qualidade;desvalorização da experiência extra-
escolar;vinculação entre a educação escolar, o 
trabalho e as práticas sociais. 

a) Os itens II e III estão corretos 
b) Apenas o item I está errado 
c) Existem dois itens corretos 
d) Existem três itens errados  
e) O item IV está correto. 

22. Responda. 
I. O dever do Estado com educação escolar pública 

será efetivado mediante a garantia de:ensino 
fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para 
os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria;universalização do ensino médio gratuito; 
atendimento educacional especializado gratuito 
aos educandos com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de 
ensino;atendimento gratuito em creches e pré-
escolas às crianças de zero a seis anos de 
idade;acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um;oferta de ensino noturno 
irregular, adequado às condições do educando; 
oferta de educação escolar regular para jovens e 
adultos, com características e modalidades 
adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem 
trabalhadores as condições de acesso e 
permanência na escola; atendimento ao educando, 
no ensino fundamental público, por meio de 
programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde;padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos como a variedade e quantidade 
mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-
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aprendizagem.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 4 (quatro) anos de idade. 

II.  O acesso ao ensino fundamental é direito público 
objetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 
cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical, entidade de classe ou outra legalmente 
constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar 
o Poder Público para exigi-lo.  

III. Compete aos Estados e aos Municípios, em 
regime de colaboração, e com a assistência da 
União:recensear a população em idade escolar 
para o ensino fundamental, e os jovens e adultos 
que a ele não tiveram acesso;fazer-lhes a chamada 
pública;zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 
ausência à escola.  

IV.  Em todas as esferas administrativas, o Poder 
Público assegurará em segundo lugar o acesso ao 
ensino obrigatório, nos termos deste artigo, 
contemplando em seguida os demais níveis e 
modalidades de ensino, conforme as prioridades 
constitucionais e legais. 

a) Os itens I e III estão corretos 
b) Os itens II e IV estão corretos 
c) O item I está  errado  
d) Apenas o item IV está errado 
e) Todos os itens estão corretos 

 
23. Responda 
I. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão, em regime de 
colaboração, os respectivos sistemas de 
ensino.Caberá à União a coordenação da política 
nacional de educação, articulando os diferentes 
níveis e sistemas e exercendo função normativa, 
redistributiva e supletiva em relação às demais 
instâncias educacionais.  

II.  Os Estados incumbir-se-ão de:organizar, manter e 
desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos 
seus sistemas de ensino;definir, com os 
Municípios, formas de colaboração na oferta do 
ensino fundamental, as quais devem assegurar a 
distribuição proporcional das responsabilidades, 
de acordo com a população a ser atendida e os 
recursos financeiros disponíveis em cada uma 
dessas esferas do Poder Público; elaborar e 
executar políticas e planos educacionais, em 
consonância com as diretrizes e planos nacionais 
de educação, integrando e coordenando as suas 
ações e as dos seus Municípios;autorizar, 
reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de 
educação superior e os estabelecimentos do seu 
sistema de ensino;baixar normas complementares 
para o seu sistema de ensino; assegurar o ensino 

fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino 
médio a todos que o demandarem, respeitado o 
disposto no art. 38 desta Lei;assumir o transporte 
escolar dos alunos da rede estadual. 

III. Os Municípios incumbir-se-ão de: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;exercer ação redistributiva em 
relação às suas escolas; levantar normas 
complementares para o seu sistema de 
ensino;autorizar, descredenciar e supervisionar os 
estabelecimentos do seu sistema de 
ensino;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.assumir o transporte escolar dos alunos da 
rede municipal.  

a) Os itens I e III estão corretos 
b) Apenas o item III está correto 
c) Os itens I e II estão corretos  
d) Todos os itens estão corretos 
e) Todos os itens estão errados 

 

24. Os sistemas de ensino definirão as normas da 
gestão democrática do ensino público na educação 
básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os princípios, definidos na lei 9394/96. 

a) Participação dos alunos da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola; 

b) Participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes na 
elaboração do projeto pedagógico. 

c) Participação dos professores na elaboração do 
projeto pedagógico da escola.  

d) Os definem o planejamento educacional dos 
conteúdos a serem ministrados pelos 
professores. 

e) A gestão da escola passou a ser tripartite, ou 
seja, professores, alunos e órgão de classe dos 
professores (sindicato). 
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25. Responda. 

I. O sistema federal de ensino compreende: as 
instituições de ensino mantidas pela União; as 
instituições de educação superior criadas e 
mantidas pela iniciativa privada;os órgãos 
federais de educação.  

II.  Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito 
Federal compreendem: as instituições de ensino 
mantidas, respectivamente, pelo Poder Público 
estadual, pelo Distrito Federal e municipal; as 
instituições de educação superior mantidas pelo 
Poder Público municipal;as instituições de ensino 
fundamental e médio criadas e mantidas pela 
iniciativa privada;os órgãos de educação estaduais 
e do Distrito Federal, respectivamente.  

III. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
as instituições do ensino fundamental, médio e de 
educação infantil mantidas pelo Poder Público 
municipal; as instituições de educação infantil 
criadas e mantidas pela iniciativa privada;os 
órgãos estaduais de educação.  

a) Todos os itens estão corretos 
b) Existe apenas um item errado 
c) Existem dois itens errados  
d) Existem dois itens certos 
e) O item I está errado 

 

26.  Responda. 
I - Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de 
ensino médio, públicos e privados, torna-se 
obrigatório o estudo da história e cultura afro-
brasileira, indígena e quilombola.  
II - Os conteúdos curriculares da educação básica 
observarão, ainda, as seguintes diretrizes: a infusão 
de valores fundamentais ao interesse social, aos 
direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 
comum e à ordem democrática; consideração das 
condições de escolaridade dos alunos em cada 
estabelecimento; orientação para o trabalho; 
promoção do desporto educacional e apoio às 
práticas desportivas não-formais.  
III - Na oferta de educação básica para a população 
rural, os sistemas de ensino promoverão as 
adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente: conteúdos curriculares e 
metodologias apropriadas às reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona rural; organização 

escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas; adequação à natureza do trabalho na zona 
rural.  

a) O item II está errado.  
b) Apenas o item III está errado. 
c) Existem dois itens corretos. 
d) Os itens II e III estão corretos 
e) Os itens I e II estão corretos. 

 

27. Responda. 
I. A educação escolar compõe-se de: educação 

básica, formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio; educação superior.  

II.  A educação básica tem por finalidades resolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum 
dispensável para o exercício da cidadania e 
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 
em estudos posteriores.  

III. A educação básica poderá organizar-se em séries 
anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância 
regular de períodos de estudos, grupos não-
seriados, com base na idade, na competência e em 
outros critérios, ou por forma diversa de 
organização, sempre que o interesse do processo 
de aprendizagem assim o recomendar.  

a) O item I está errado 
b) O item II está errado  
c) O item III está errado 
d) Existem dois itens errados 
e) Os itens II e III estão corretos. 

 
28.  Responda 
I - Será objetivo permanente das autoridades 
responsáveis alcançar relação adequada entre o 
número de alunos e o professor, a carga horária e as 
condições materiais do estabelecimento. 
II - Os currículos do ensino fundamental e médio 
devem ter uma base regional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela.  
III - O ensino da arte, especialmente em suas 
expressões nacionais, constituirá componente 
curricular obrigatório nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos.  

a) Apenas o item II está errado  
b) O item III encontra-se correto 
c) O item I está errado 
d) Existem dois itens corretos 
e) Existe apenas um item errado. 
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29. Responda. 
I. A educação infantil, primeira etapa da educação 

básica, tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até oito anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da 
comunidade.  

II.  A educação infantil será oferecida em: creches, ou 
entidades equivalentes, para crianças de até três 
anos de idade; pré-escolas, para as crianças de 
quatro a seis anos de idade. 

III. Na educação infantil a avaliação far-se-á 
mediante acompanhamento e registro do seu 
desenvolvimento, com o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 
a) Todos os itens estão corretos 
b) Existem dois itens corretos 
c) O item III está errado.  
d) Os itens I e II estão corretos 
e) Os itens II e III estão errados. 

 
 

30. Responda. 

Ao contrário do significado da expressão que nomeia 
o período inicial da história humana, a Pré-História 
não se trata de um período anterior à História. Este 
termo foi cunhado por historiadores do século XIX, 
que acreditavam ser impossível julgar o passado por 
documentos que não fossem escritos. No entanto, o 
período pré-histórico, conta com um riquíssimo 
aparato documental que relata as descobertas e 
costumes do homem. Além disso, nos traz à tona 
uma série de questões de interesse atual, como a que 
se refere à relação do homem com a natureza.  

Em atendimento aos estudos Históricos relativo a 
pré-história, podemos afirmar que: 

a) O período paleolítico é conhecido de período da 
pedra lascada. 

b) A revolução neolítica, nada mais foi que a 
descoberta do fogo pelo homem. 

c) A economia e a forma de vida do homem do 
período paleolítico caracterizaram-se pela caça e 
pesca.  

d) Durante o período Neolítico da História antiga, o 
homem caracterizava-se por ser nômade. 

e) A tecelagem surgiu no período neolítico da 
História antiga. 
 

31. O surgimento das sociedades sedentárias – 
mesopotâmica e egípcia – ocorreu pela organização 
dos homens em comunidades, em regiões dotadas de 
condições naturais favoráveis. A mesopotâmia e o 
Egito formaram-se às margens dos rios, 
respectivamente. 

a) Jordão e Ganges 

b) Ganges e Tigre 

c) Jordão e tigre 

d) Tigre-Eufrates e Nilo  

e) Nilo e Ganges 

 

32.  Define o surgimento do Cisma do Oriente: 

a) A destruição da basílica de Santa Sofia. 

b) O Cisma do Oriente nasceu da revolta do 
patriarca de Constantinopla contra a autoridade 
do papa.  

c) Ocorreu da batalha travada por Justiniano contra 
os Egípcios. 

d) Surgiu com a divisão do império Romano em: 
Império Romano Baixo e Império Romano Alto. 

e) O Cisma do Oriente surgiu da bravura do povo 
mesopotâmico em defender suas terras da 
eminente invasão pelo povo Persa.  

 

33. O que definiu a supremacia de Portugal sobre a 
Espanha no advento das grandes navegações foi: 

a) A tecnologia utilizada pelos navios portugueses. 

b) A grande quantidade de moeda em estoque, ou 
seja, Portugal tinha muito dinheiro e precisava 
gastar. Já a Espanha encontrava mergulhada em 
uma crise financeira sem precedentes. 

c) A centralização política precoce, Localização 
geográfica privilegiada, aperfeiçoamento técnico 
– cientifico e comércio de especiarias.  

d) A Espanha encontrava-se durante este período 
com grande turbulência interna, ou seja, guerra 
civil. 

e) Portugal foi o pioneiro das Grandes Navegações 
em decorrência de possuir recursos adquiridos 
com a guerra da reconquista. 
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34. O autor da obra A Divina Comédia, Decameron e 
o Cancioneiro, foram respectivamente: 

a) Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni 
Bocácio. 

b) Giovanni Bocácio, Francesco Petrarca e Dante 
Alighieri. 

c) Dante Alighieri, Giovanni Bocácio e Francesco 
Petrarca.  

d) O Lajadinho, Dante Alighieri e Francesco 
Petrarca. 

e) Francesco Petrarca, Dante Alighieri e Giovanni 
Bocácio. 

 
35. Uma das principais causas do movimento geral 
de exteriorização da Europa medieval, a partir do 
século XI, foi: 

a) A política mercantilista da Inglaterra. 
b) O movimento das cruzadas, como contra-

ofensiva à guerra Santa Islâmica.  
c) A reconquista comercial dos mares asiáticos por 

parte dos Espanhóis. 
d) A crise econômica causada pelo derrubada de 

Constantinopla. 
e) As invasões bárbaras na antiga Espanha. 

 

36. Criada com o objetivo de combater a expansão da 
reforma protestante, a Companhia de Jesus teve 
como fundador. 

a) Dante Alighieri. 
b) Desidério Erasmo 
c) Santo Ignácio de Loyola  
d) Juan Huss 
e) John Wyclif 

 

37. Processando-se na Inglaterra, “A revolta 
Gloriosa” teve como conseqüência. 

a) O enfraquecimento do poder da burguesia. 
b) Neutralização do comércio 
c) O fortalecimento do poder real 
d) Aliança entre burguesia e nobreza 
e) O fim da monarquia absolutista.  

 

38. É característica do populismo no Brasil. 
a) Política do café com Leite. 
b) Clientelismo, o coronel monopolizava as 

lideranças políticas. 
c) Política de massas que objetivava a condução da 

população, manipulando suas aspirações.  
d)  O único poder político existente durante este 

período era o legislativo representado pelo 
primeiro ministro. 

e) O populismo jamais foi promovido no Brasil, 
haja vista que em nosso país só tivemos 
governos militares e democráticos. 

39. Responda. 

Foram os espanhóis os primeiros europeus a 
chegarem, em 1500, à região onde hoje se encontra o 
estado do Maranhão. Em 1535, no entanto, verificou-
se por parte dos portugueses uma primeira tentativa 
fracassada de ocupação do território. Foram os 
franceses que realizaram a ocupação efetiva iniciada 
em 1612, quando 500 deles chegaram em três navios 
e fundaram a França Equinocial. Seguiram-se lutas e 
tréguas entre portugueses e franceses até 1615, 
quando os primeiros retomaram definitivamente a 
colônia. Em 1621, foi instituído o estado do 
Maranhão e Grão-Pará, com o objetivo de melhorar 
as defesas da costa e os contatos com a metrópole, 
uma vez que as relações com a capital da colônia, 
Salvador, localizada na costa leste do oceano 
Atlântico, eram dificultadas devido às correntes 
marítimas. Em 1641, os holandeses invadiram a 
região e ocuparam a ilha de São Luis, nomeando o 
povoado em homenagem ao rei Luiz XIII. Três anos 
depois, foram expulsos pelos portugueses. A 
separação do Maranhão e Pará veio a ocorrer em 
1774, após a consolidação do domínio português na 
região.  

Diante do relato anterior e buscando consolidar a 
independência do Brasil, reconhecendo a forte 
influência portuguesa no Maranhão, quando este 
Estado passou a reconhecer a independência do 
Brasil. 

a) 1888 

b) 1922 

c) 1823  

d) 1844 

e) 1890 

 

40.  Durante certo período da História do Maranhão, 
o mesmo foi dividido em quatro capitanias, ou seja, 
com a nomeação do Marquês de Pombal como 
Primeiro-Ministro português, o estado maranhense 
foi subdividido nas seguintes capitanias:  
 

a) Maranhão de baixo, Maranhão décima, 
Maranhão, e Piauí. 

b) São José do Rio Negro, Grão-Pará, ceará e 
Piauí. 

c) Maranhão, e Piauí, São José do Rio Negro e 
Grão-Pará.  

d)  Piauí, São José do Rio Preto, Paraíba e Grão-
Pará. 

e) Maranhão e Piauí, Pernambuco e Paraíba. 
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