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ASSISTENTE DE ALUNO 1 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 01 
 
Leia o fragmento, retirado do livro de Marilena Chauí: Filosofia. 
 

“Dogmatismo é uma atitude muito natural e muito espontânea que temos, desde muito crianças. É 
nossa crença de que o mundo existe e que é exatamente tal como o percebemos. Temos essa crença 
porque somos seres práticos, isto é, nos relacionamos com a realidade como um conjunto de coisas, fatos e 
pessoas que são úteis ou inúteis para nossa sobrevivência.” 
Fonte: CHAUÍ, Marilena. Filosofia. São Paulo: Ática, 2002, p. 94.  

 
O fragmento dá uma definição inicial de dogmatismo. Sobre a atitude dogmática, podemos afirmar que NÃO 
se trata de: 
 

A) um modo de proceder, segundo o qual a pessoa não aceita discussão a respeito do que ela afirma. 
B) uma posição que temos de questionar acerca de tudo que nos rodeia.  
C) um comportamento daquele que acredita que o ser humano tem meios de alcançar a verdade absoluta. 
D) uma postura intelectual fundamentalista.  
E) uma atitude de conduzir-se não se confrontando com a dúvida e não estando sujeito à crítica. 
 
QUESTÃO 02 
 
Em “Temos essa crença porque somos seres práticos”, a palavra destacada estabelece uma conexão lógica 
entre as orações de um período. A opção cujo conectivo destacado está grafado INCORRETAMENTE é: 
 

A) Ninguém falou mal de ninguém porque ninguém falou bem de ninguém. 
B) Estejas atento porque não caias numa cilada. 
C) As praias por que  passamos são maravilhosas.  
D) Os que vieram à festa estavam bem trajados porque a festa significava muito a eles. 
E) Volte outro dia, porque agora não podemos atendê-lo. 
 
QUESTÃO 03 

 
Leia a tirinha d’As Cobras, de Luís Fernando Veríssimo, para fazer as questões propostas: 

 

 
 

Fonte: Tira retirada do site: https://www.google.com/search?tirinhas+de+zero+hora+as+cobras.Fas-cobras-antologia-definitiva.html, em 
25/09/2013. 

 
Toda tira revela, de modo bem humorado, uma crítica a respeito de fatos variados. Esta tira também 
apresenta uma crítica que está nas opções seguintes, com EXCEÇÃO de uma: 
 
A) A mídia escracha, muitas vezes, através de determinados jornais, por meio de imagens chocantes, fatos 

cotidianos, apenas para obter audiência a qualquer preço. 
B) Certos meios de comunicação de massa têm um apelo emocional tão forte sobre determinadas pessoas, 

que chegam a deixá-las desorientadas. 
C) Todos os dias há notícias alarmantes e sensacionalistas em todos os jornais, pois as gazetas 

precisam vender seus exemplares.  
D) Pessoas mais sensíveis podem sentir pânico diante de notícias mais escandalosas de certos jornais. 
E) Alguns meios de difusão de informação, em geral, usam, muitas vezes, meios sensacionalistas para 

veicular suas notícias. 
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O trecho a seguir é um fragmento de Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos. Leia-o para responder 
às questões 04 a 05.  

 
“Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. Precisava sal, farinha, feijão e rapaduras. Sinhá 
Vitória pedira além disso uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha. Mas o querosene de seu 
Inácio estava misturado com água, e a chita da amostra era cara demais. 
Fabiano percorreu as lojas, escolhendo o pano, regateando um tostão em côvado, receoso de ser 
enganado. Andava irresoluto, uma longa desconfiança dava-lhe gestos oblíquos. À tarde puxou o dinheiro, 
meio tentado, e logo se arrependeu, certo de que todos os caixeiros furtavam no preço e na medida: 
amarrou as notas na ponta do lenço, meteu-as na algibeira, dirigiu-se à bodega de seu Inácio, onde 
guardara os picuás. 
Aí certificou-se novamente de que o querosene estava batizado e decidiu beber uma pinga, pois sentia 
calor. Seu Inácio trouxe a garrafa de aguardente. Fabiano virou o copo de um trago, cuspiu, limpou os 
beiços à manga, contraiu o rosto. Ia jurar que a cachaça tinha água. Porque seria que seu Inácio botava 
água em tudo?” 
Fonte: RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. São Paulo: Martins, 1974, p. 62. 

 
QUESTÃO 04 
 
Com uma leitura atenta, pode-se inferir do fragmento do romance, que a personagem Fabiano representa: 

A) o medo de ser enganado pelos outros, uma vez que (para ele) estavam sempre tentando roubá-lo.  
B) a insegurança de homens simples diante do mundo e de suas vicissitudes, encontrando na bebida um 

breve alívio. 
C) a angústia que sentem as pessoas que têm pouca ou nenhuma instrução diante de tarefas tão simples 

como comprar algo sem serem enganadas.  
D) o homem do povo, aquele que na hora de efetuar uma simples compra, percebe amargurado que foi 

enganado, pois os produtos estão adulterados.  
E) a dificuldade do brasileiro de classe média que, muitas vezes, precisa pechinchar para conseguir que 

seu pouco dinheiro compre os produtos de que necessita para sobreviver.  
 
QUESTÃO 05 
 
Observe que o texto é uma narrativa, pois conta uma história de que participam personagens envolvidas 
num enredo num determinado tempo e também num espaço. À fala da personagem denominamos discurso, 
o qual pode ser elaborado de diferentes maneiras. O discurso que aparece no trecho “Porque seria que seu 
Inácio botava água em tudo?”, do romance Vidas Secas é o: 
 
A) discurso direto porque se trata de fala direta, sem precisar de travessão. 
B) discurso indireto, ao retratar o pensamento da personagem Fabiano que reproduz uma frase 

interrogativa. 
C) discurso direto e indireto porque se trata de fala direta, com o uso do ponto de interrogação. 
D) discurso indireto livre pois a fala de personagem e o discurso do narrador se fundem num só. 
E) discurso direto em que o pensamento da personagem Fabiano aparece diretamente. 
 
INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 06 
 

Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto apresentado a seguir. 
No Windows 7, utilizamos o(a)___________, principalmente, para gerenciar ___________, ___________ e 
___________.  
 

A) Painel de Controle; documentos; o ícone Meu Computador; o modo de exibição de janelas.   
B) Windows Explorer; bibliotecas; pastas; arquivos. 
C) WordPad; programas;  contas de usuários; dispositivos de hardware. 
D) Barra de Tarefas; contas de usuários; propriedades gráficas; o modo de exibição de ícones. 
E) Notepad; data do sistema; hora do sistema; documentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



IFPA - Concurso Público Técnico Administrativo – Edital nº 002/2013  
 

ASSISTENTE DE ALUNO 3 

 

QUESTÃO 07 
 

Os programas Mozilla Firefox e Internet Explorer são popularmente utilizados como navegadores da 
internet. Considerando a funcionalidade de download de arquivos nesses dois navegores, qual(is) 
afirmativa(s) a seguir está(ão) CORRETA(s): 
 

I. No Internet Explorer Versão 10, a pasta do computador onde é realizado o download é fixa, mas pode ser 
alterada. 
II. No Mozilla Firefox Versão 23, a pasta do computador onde é realizado o download pode ser fixa ou 
dinamicamente escolhida no momento do download. A abordagem escolhida depende da opção 
selecionada no menu “Opções”, aba “Geral”. 
III. No Mozilla Firefox Versão 23 há o recurso “Pausar” durante o download, assim o usuário não precisa 
esperar o download terminar antes de fechar o navegador ou mesmo desligar o computador. 
 

A) Apenas a afirmativa I 
B) Apenas a afirmativa II 
C) Apenas as afirmativas I e III 
D) Apenas as afirmativas II e III 
E) Todas as afirmativas 
 

QUESTÃO 08 
 

Manter um computador pessoal seguro diminui as chances desse computador ser indevidamente utilizado 
para atividades maliciosas, além de prevenir o dono dos riscos envolvidos com o compartilhamento e troca 
de dados e informações. Assim, assinale a afirmativa INCORRETA relacionada aos mecanismos de 
prevenção de programas maliciosos em seu computador: 
 

A) É fundamental manter todos os programas do computador atualizados.  
B) Admite-se manter programas não originais quando os mesmos são instalados por técnicos ou 

empresas de manutenção especializadas. 
C) Remover programas que não são mais utilizados, pois com essa medida, o usuário não corre o risco de 

manter em seu computador uma versão desatualizada de um programa. 
D) Permanecer alerta mesmo ao receber mensagens de e-mail de contatos conhecidos, pois o campo do 

remetente pode ter sido falsificado. 
E) Desabilitar no programa leitor de e-mail a auto-execução de arquivos anexados. 
 

QUESTÃO 09 
 

Quanto aos conhecimentos básicos de computação e microinformática, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Não é recomendado ejetar o pendrive de um computador, quando do término do seu uso, visto que esse 
procedimento leva à perda dos dados armazenados no pendrive. 

B) Uma das desvantagens das impressoras multifuncionais é que elas não possuem modelos que permitem 
impressão a laser. 

C) Na descrição de computador “Processador Intel I3, 500GB de HD e 4GB de RAM”, podemos afirmar que 
esse computador possui 500 GB de memória principal. 

D) A Unidade Central de Processamento (CPU) está contida no gabinete do computador e sua velocidade é 
medida em Megabytes. 

E) As portas USB dos notebooks podem ser utilizadas para conectar dispositivos como mouse e 
câmeras fotográficas. 
 

QUESTÃO 10 
 

O Windows 7 é um sistema operacional criado pela Microsoft. Assumindo que a expressão “Tecla Windows” 
refere-se ao botão do teclado com o símbolo do Windows, assinale abaixo a afirmativa INCORRETA 
relacionada às teclas de atalho sobre o gerenciamento de tarefas e o gerenciamento de janelas: 
 

A) As teclas Ctrl+Shift+Esc são um atalho para abrir o gerenciador de tarefas, semelhante ao atalho 
Ctrl+Alt+Delete. 

B) As teclas “Tecla Windows”+L são um atalho para bloquear o computador ou alternar usuários, pois 
bloqueia seu computador e exibe instantaneamente a tela de logon. 

C) Quando uma janela estiver maximizada as teclas “Tecla Windows”+“Seta Para Baixo” são um 
atalho para minimizar a referida janela. 

D) As teclas “Tecla Windows”+D são um atalho para minimizar as várias janelas abertas de uma vez e 
mostrar a área de trabalho. 

E) As teclas Alt+Tab são um atalho para alternar entre as janelas. 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

QUESTÃO 11 
 
Antônio, servidor público, lotado em Belém, escalado para realizar uma viagem a serviço de sua instituição, 
teve problemas de saúde no dia de seu embarque. Como ele já havia recebido diárias terá de restituí-las 
integralmente no prazo de: 
 
A) 48 (quarenta e oito) horas 
B) 02 (dois) dias. 
C) 05 (cinco) dias. 
D) 10 (dez) dias. 
E) 12 (doze) dias 

 
QUESTÃO 12 

 
As enchentes que assolaram as encostas dos rios atingiram muitas casas de ribeirinhos, levantando a 
urgência na construção de obras públicas, ficando dispensada a licitação. Estas obras deverão ser 
concluídas contando a partir da ocorrência da calamidade ininterruptamente, no prazo máximo de: 
 
A) 30 (trinta) dias. 
B) 180 (cento e oitenta) dias. 
C) 60 (sessenta) dias. 
D) 45 (quarenta e cinco) dias. 
E) 90 (noventa) dias. 
 
QUESTÃO 13 
 
O funcionário deve ter bastante atenção no manuseio com documentos de acesso restrito, com documentos 
sigilosos, que venham trazer prejuízo à administração e ao alcance de seus resultados. De outra forma esse 
manuseio irregular virá de encontro a um dos princípios fundamentais da administração pública: 
 
a) Eficiência. 
b) Legalidade. 
c) Publicidade. 
d) Impessoalidade. 
e) Moralidade. 
 
QUESTÃO 14 
 
Você realizou um trabalho em um órgão que chamamos pessoas jurídicas de direito público. Não exercendo 
atividade comercial ou industrial, mas apenas aquelas relacionadas ao interesse da sociedade. O local em 
que você atua, é, portanto: 
 
A) Fundação. 
B) Empresa pública. 
C) Sociedade de economia mista. 
D) Autarquia. 
E) Associação pública. 
 
QUESTÃO 15 
 

O servidor público em seu ambiente de trabalho deverá estar atento às informações que lhe são 
demandadas, não podendo recusar nem deixar de prestar informações úteis que confundam, nem levantem 
dúvidas sobre a veracidade de seu conteúdo, visando, portanto: 
 

A) Objetividade no atendimento do interesse público. 
B) Observância das formalidades essenciais. 
C) Adequação entre meios e fins. 
D) Atuação segundo normas administrativas. 
E) Adoção de formas simples das normas administrativas. 
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QUESTÃO 16 
 
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio 
probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do 
cargo. O período deste estágio probatório será de: 
 
A) 06 (seis) meses. 
B) 12 (doze) meses. 
C) 90 (noventa) dias. 
D) 36 (trinta e seis) meses. 
E) 24 (vinte e quatro) meses. 
 
QUESTÃO 17 
 
Administração Pública é: 
 
A) O conjunto de órgãos e serviços do Estado para atender interesses públicos e privados. 
B) O sistema pelo qual todos têm assegurada a garantia de seus direitos. 
C) A pessoa jurídica de direito público do Estado e da Nação. 
D) O sistema de gestão dos bens e serviços públicos que permite beneficiar os políticos e seus partidos 

visando ao bem de seus correligionários. 
E) A gestão de bens e interesses da comunidade, visando ao bem comum da coletividade. 
 
QUESTÃO 18 
 
O Processo Administrativo é regulado no âmbito da Administração Pública Federal pela: 
 
A) Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
B) Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. 
C) Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2012. 
D) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1980. 
E) Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2011. 
 
QUESTÃO 19 
 
Instituições que compõem a Administração Indireta: 
 
A) Governo Federal, Estados e Municípios. 
B) Presidência da República e Ministérios. 
C) Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
D) Governo do Estado e Assembleia Legislativa. 
E) Estados e Municípios. 
 
QUESTÃO 20 
 
O art. 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que a educação escolar compõe-se dos 
seguintes níveis: 
 
A) Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
B) Educação básica, média e superior. 
C) Educação fundamental, média e superior. 
D) Educação básica e educação superior. 
E) Educação fundamental, básica, média, profissional e superior. 
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ESPECÍFICO 
 

QUESTÃO  21 
 

O Art. 5º., Título II, Capítulo I da Constituição Federal de 1988 afirma 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:”.  Com base neste artigo é CORRETO afirmar que: 
 

A) Conforme o Inciso VI “é inviolável a liberdade de consciência e de crença (...)”, devendo o Estado 
garantir a segurança dos locais de cultos religiosos não cristãos, para que não sejam alvo da intolerância 
religiosa. 

B) Conforme o Inciso II e considerando o direito à liberdade, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa (...)”, nem mesmo em virtude de lei. 

C) Conforme o Inciso XLII “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito 
à pena de reclusão, nos termos da lei;” 

D) Conforme o Inciso LXXIII “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 
ato lesivo ao patrimônio público (...)”, ficando o autor, devido à iniciativa cidadã, isento de arcar com as 
custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

E) Conforme o Inciso XXXIII “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral (...)”, pois não deve haver nenhum sigilo nos órgãos públicos. 

 

QUESTÃO  22 
 

Ainda com base no Art. 5º. da Constituição Federal de 1988, é ERRADO afirmar que: 
 

A) Em tempos de paz, qualquer pessoa pode, nos termos da lei, entrar e sair do País, a qualquer momento, 
levando consigo os seus bens. 

B) “(...) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de 
autorização (...)”. (Inciso XVI) 

C) Toda e qualquer pessoa internada nas entidades civis e militares têm assegurado por lei o direito a 
receber assistência religiosa. 

D) Considerando que homens e mulheres são iguais perante a lei, não deve haver condições 
diferenciadas para ambos os sexos. 

E) Independente do crime que foi praticado, ninguém poderá ser punido com tortura ou qualquer outro “(...) 
tratamento desunamo ou degradante”. 

 

QUESTÃO  23 
 

Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, marque a alternativa CORRETA. 
 

A) Pessoas que cometem crimes hediondos podem ser privadas, arbitrariamente, da sua nacionalidade. 
B) Considerando que a instrução elementar é obrigatória, não cabe aos pais dos alunos a escolha do tipo 

de instrução que seus filhos receberão nas escolas.  
C) A sociedade e o Estado tem o dever de proteger as famílias, cujos membros nunca praticaram 

nenhum crime. 
D) O casamento entre homens e mulheres, independente da raça, nacionalidade e da idade, terá validade 

jurídica, se for realizado por algum líder religioso.  
E) Considerando o Art. XVIII da Declaração, “(...) toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, 

consciência e religião (...)”, é livre a manifestação da fé e religião nos espaços públicos e privados, 
incluindo as escolas. 

 
QUESTÃO  24 
 

Marque a alternativa ERRADA, que não condiz com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
 

A) Foi proclamada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU, realizada em Paris 
no dia 10 de dezembro de 1948. 

B) “Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outras. Ninguém pode ser, 
arbitrariamente, privado de sua propriedade.” (Art. XVII). 

C) A lei deve proteger toda pessoa contra interferências na vida privada, na família, no seu lar e na sua 
correspondência. (Art. XII). 

D) A instrução, pelo menos nos graus elementares e fundamentais será gratuita, sendo a instrução 
elementar obrigatória. (Art. XXVI). 

E) “Regem-se pelas disposições desta Declaração as ações de responsabilidade por ofensa aos 
direitos assegurados (...).” (Art. XXXI). 
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QUESTÃO  25 
 
Em acordo com o Art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devem ser assegurados às crianças e 
adolescentes os direitos listados abaixo, EXCETO: 
 
A) Igualdade de acesso e permanência nas escolas. 
B) Serem respeitados por seus educadores. 
C) Acesso à escola pública mais próxima de sua casa. 
D) Participar em grêmios estudantis, sem autorização de pais ou professores, a depender do 

desempenho escolar. 
E) Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 

 
 QUESTÃO  26 
 

O Art. 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente descreve as situações que os dirigentes de 
estabelecimento de ensino fundamental devem, obrigatoriamente, comunicar ao Conselho Tutelar. Em 
acordo com esse artigo, marque abaixo a alternativa CORRETA: 
 
A) Casos de maus-tratos envolvendo os alunos. 
B) Frequência mensal de seus alunos e demais componentes da comunidade escolar. 
C) Alteração dos serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial, disponibilizados a 
seus alunos.  
D) Reiteração de faltas injustificadas de seus professores. 
E) Relação de crianças que foram aprovadas no estágio de convivência. 

 
QUESTÃO  27 
 

Todas as alternativas abaixo estão em acordo com o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
EXCETO: 
 
A) Crianças e adolescentes que venham praticar ato infracional, poderão cumprir medidas sócio-

educativas em período não superior a doze meses e, prioritariamente em órgãos governamentais. 
(Art. 117). 

B) O adolescente privado de liberdade tem o direito de “(...) receber escolarização e profissionalização.” 
(Art. 124, Inciso XI). 

C) Pais ou responsável têm a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento 
especializado. (Art. 129, Inciso V).  

D) “(...) Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável 
(...)”, o agressor poderá ser retirado da moradia comum. (Art. 130). 

E) Idade superior a vinte e um anos é um dos requisitos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar. 
(Art. 133, Inciso II). 

 
QUESTÃO  28 
 
O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal estabelece ao servidor 
público, dentre outros, os seguintes deveres, EXCETO: 
 
A) resistir e denunciar toda e qualquer pressão que porventura sejam feitas por superiores hierárquicos, 

contratantes e outros, a fim de se obter favores e vantagens indevidas. (Art. XIV, letra i). 
B) Manter seu local de trabalho limpo e organizado e, também, “apresentar-se ao trabalho com vestimentas 

adequadas ao exercício de sua função.” (Art. XIV, letras n; e p). 
C) Divulgar o Código de Ética em questão, entre os “(...) integrantes da sua classe estimulando o seu 

integral cumprimento”. (Art. XIV, letra v). 
D) Comunicar imediatamente e exigir de seus superiores a adoção de providências cabíveis visando à 

correção de “(...) ato ou fato contrário ao interesse público (...).” (Art. XIV, letra m). 
E) “Fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os 

registros sobre sua conduta ética, para efeito de instruir e fundamentar promoções.” ((Art. XIV, 
letra x). 
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QUESTÃO  29 

 
O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, instituído pela Lei 12.594, de 18 de janeiro 
de 2012, prevê a elaboração de um Plano Individual de Atendimento – PIA, sobre o qual é CORRETO 
afirmar que:  
 
A) A equipe técnica do programa de atendimento é a responsável pela elaboração do PIA, não devendo 

participar outras pessoas para não comprometer a qualidade do trabalho.  
B) Não devem constar no PIA as medidas específicas de atenção à saúde, em respeito ao sigilo do 

prontuário médico, que assegura o direito à privacidade.  
C) A participação dos pais ou responsáveis nos processos de ressocialização das crianças e adolescentes 

será facultativa, já que muitos pais trabalham no mercado informal e não podem se ausentar de seus 
trabalhos para essa finalidade.  

D) Devem constar no PIA a descrição de atividades de integração e apoio à família, bem como as 
metas fixadas para o desenvolvimento das atividades.  

E) No PIA não poderá conter as anotações sobre os resultados da avaliação interdisciplinar e do 
comportamento do adolescente, para não expô-lo a situação vexatória.  

 
QUESTÃO  30 
 
Considerando as competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios na operacionalização do 
SINASE, marque a alternativa CORRETA: 
 
I. Não compete à União desenvolver e ofertar programas e serviços próprios de atendimento no âmbito do 

SINASE. 
II. A garantia de “(...) defesa técnica do adolescente a quem se atribua prática de ato infracional (...)” é 

competência apenas de Estados e do Distrito Federal. (Art.4º, Inciso VIII) 
III. Em respeito à autonomia dos municípios, não compete aos Estados editar normas, ainda que 

complementares, para o funcionamento dos sistemas municipais. 
IV. Compete à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República realizar as funções 

executivas do SINASE em âmbito nacional, bem como fazer a sua gestão. 
V. Compete à União arcar com todos os custos de execução de programas e serviços do SINASE nos 

Estados, municípios e Distrito Federal.  
 
A) Os itens I, II e V estão corretos. 
B) Os itens I, II e IV estão corretos. 
C) Os itens II, III e V estão incorretos. 
D) Os itens I, III e IV estão corretos. 
E) Os itens II, IV e V estão incorretos. 

 
QUESTÃO  31 
 
A Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, ao estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, 
também estabeleceu os seus princípios e fins. Sendo assim, com base no Art. 3º desta Lei, que institui 
esses princípios e fins, marque a alternativa CORRETA:  
 
I. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
II. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 
III. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 
IV. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. 
V. Valorização da experiência extra-escolar. 
 
A) Os itens I, II e III estão corretos. 
B) Os itens I, III e IV estão incorretos. 
C) Os itens II, III e V estão corretos. 
D) Os itens I, III e V estão corretos. 
E) Os itens II, IV e V estão incorretos. 
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QUESTÃO  32 
 

Marque abaixo a alternativa CORRETA, que representa uma das diretrizes da política de atendimento, 
conforme estabelecido no Art. 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

A) Preservação da identidade dos adolescentes e oferta de ambiente adequado. 
B) Preservação dos vínculos familiares.  
C) Observação dos direitos das crianças e adolescentes sem restrição na decisão de internação.  
D) Articulação dos órgãos públicos no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da 

sociedade. 
E) Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, 

órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação 
popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e 
municipais.  

 

QUESTÃO  33 
 

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária resulta da participação e empenho de inúmeros atores. Seus objetivos, diretrizes e 
estratégias se fundamentam, dentre outros, na preservação dos vínculos familiares. Especificamente, com 
relação aos objetivos deste Plano, marque a alternativa CORRETA. 
 

A) Fomentar a implementação de programas para a promoção da autonomia do adolescente e/ou 
jovem egressos de programas de acolhimento, desenvolvendo parâmetros para a sua 
organização, monitoramento e avaliação.  

B) Ampliar, articular e integrar no referido Plano Nacional, as políticas da Seguridade Social, que garantem 
a proteção das famílias.  

C) Elaborar mecanismos de controle social e de fortalecimento do convívio familiar e comunitário, 
envolvendo igrejas, associações de bairro e outras organizações não-governamentais.  

D) Aprimorar as formas de captação de recursos e de integração dos mecanismos de monitoramento das 
ações do Plano, previstas para serem realizadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

E) Difundir nas escolas das redes pública, privada e conveniada a cultura da paz, da convivência e da 
aceitação da diferença.   

 

QUESTÃO  34 
 

 

O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil teve sua primeira versão aprovada 
em 2000. Tem como referência para o seu conteúdo o Estatuto da Criança e do Adolescente e reafirma os 
princípios da proteção integral. Sobre seus objetivos é CORRETO afirmar que esse Plano visa: 
 

A) Promover a mobilização e articulação de jovens, adolescentes e crianças a fim de divulgar o 
posicionamento do Brasil em relação ao turismo sexual e à violência intra-familiar. 

B) Fortalecer o protagonismo juvenil. 
C) Promover a defesa, mas também a responsabilização de crianças e jovens vítimas de violência sexual, 

estimulando-os a adotar procedimentos de segurança, como não permanecer fora de suas residências 
nos períodos noturnos, se desacompanhados de adultos. 

D) Instalar sistemas de vigilância nas escolas, shopping centers e parques de diversão visando a monitorar 
potenciais suspeitos de praticar violências contra crianças e adolescentes. 

E) Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas. 
 

QUESTÃO  35 
 

Marque abaixo a alternativa que NÃO CONDIZ com as diretrizes da Política Nacional Antidrogas – PNAD, 
direcionadas para a prevenção ao uso indevido de drogas. 
 

A) Incluir no currículo de todos os cursos de Ensino Superior e Magistério disciplina sobre prevenção ao uso 
indevido de drogas, visando à capacitação do corpo docente. 

B) Privilegiar ações preventivas e educativas visando à prevenção ao uso indevido de drogas nos 
ambientes de trabalho. 

C) Adaptar o esforço especial às características específicas dos públicos-alvo como crianças e 
adolescentes, pessoas em situação de rua, gestantes e indígenas.  

D) Proporcionar capacitação sobre prevenção do uso indevido de drogas aos pais ou responsáveis, aos 
professores, religiosos e líderes comunitários. 

E) Dirigir a prevenção para os diferentes aspectos do processo do uso indevido de drogas lícitas ou ilícitas, 
buscando desencorajar o uso inicial. 
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QUESTÃO  36 
 

O uso indevido de drogas se constitui uma ameaça à humanidade, afetando indivíduos de ambos os sexos, 
de diferentes classes sociais, grupos étnicos e faixas etárias. Visando ao enfrentamento do uso indevido de 
drogas, o Governo Federal implementou a Política Nacional Antidrogas – PNAD. Esta Política tem como 
pressuposto básico, além de outros, priorizar a prevenção, sobre a qual é CORRETO afirmar que: 
 

A) A filosofia da “Prevenção Compartilhada” é uma das estratégias utilizadas para efetivar a prevenção e, 
assim, coibir o uso de drogas ilícitas. 

B) As mensagens utilizadas nas campanhas e programas educacionais devem ter conteúdo claro e 
impactante, sem os quais os resultados poderão não ser alcançados. 

C) As ações preventivas devem buscar a valorização do ser humano e da vida; o incentivo à 
educação para a vida saudável e o desenvolvimento pleno abstraído do consumo de drogas, 
dentre outros.  

D) Devem ser definidas normas para o regulamento do funcionamento de instituições dedicadas ao 
tratamento e à recuperação. 
E) A recuperação, se inevitável, deve ser orientada, também, para a promoção da integração 
socioeconômica e do aperfeiçoamento do sistema familiar 
 

QUESTÃO  37 
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê uma série de direitos civis, políticos e socioeconômicos 
que devem ser protegidos e respeitados pelos Estados-Membros da Organização das Nações Unidas. 
Sobre esses direitos, marque abaixo a alternativa CORRETA.   
 

A) Direito a receber, dos tribunais nacionais e internacionais, assistência jurídica de um defensor público 
quando não se tratar de homicídios ou de demais crimes hediondos.  

B) Aos cidadãos dos Estados-Membros da ONU será assegurado o direito de ir e vir nos territórios desses 
Estados, em tempo de paz, independente de autorização. 

C) Direito ao trabalho, formal ou informal, e ao recebimento do salário desemprego, se nenhum membro da 
família for beneficiário de programa governamental. 

D) Direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família, saúde e bem estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. 

E) Toda pessoa humana tem o direito de adotar crianças ou adolescentes, se houver o desejo e anuência 
das partes.  

 

QUESTÃO  38 
 

Em conformidade com o Art. 71º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não constituem 
despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, EXCETO: 
 

A) Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos 
deste artigo. 

B) Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. 
C) Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. 
D) Pagamento de pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou 

em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. 
E) Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive 

diplomáticos. 
 

QUESTÃO  39 
 

Em conformidade com o Art. 79º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a União apoiará 
técnica e cientificamente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades 
indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Marque abaixo a alternativa que 
CONDIZ com os objetivos desses programas. 
 

A) Contratar professores universitários, capacitados para o desenvolvimento de práticas socioculturais e 
para o ensino das línguas maternas em todas as aldeias indígenas. 

B) Manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas 
comunidades indígenas. 

C) Adaptar currículos e programas específicos visando atender aos interesses de todas as comunidades, 
neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes.  

D) Elaborar e publicar, anualmente, ou sempre que se fizer necessário, material didático destinado ao 
ensino de crianças e adolescentes indígenas. 

E) Implementar a educação à distância, organizada com abertura e regimes especiais, a ser  oferecida por 
instituições especificamente credenciadas pela União para atuar em terras indígenas.   
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QUESTÃO  40 
 
O Art. 12 da Lei 9394/1996 define a incumbência dos estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino. Com base neste artigo, marque a alternativa CORRETA: 
 

I. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 
escola. 

II. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 
III. Fazer a chamada pública de seus alunos e recenseá-los, quando for o caso.  
IV. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. 
V. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. 
 

A) Os itens I, III e IV estão incorretos. 
B) Os itens II, III e V estão incorretos. 
C) Os itens I, II e IV estão corretos. 
D) Os itens II, IV e V estão corretos. 
E) Os itens III, IV e V estão incorretos. 
 
 

 

 




