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LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Leia o poema a seguir e responda a QUESTÃO 01: 
 
Os Duros  
 
Os únicos que sabiam morrer de verdade eram os soldadinhos  
       de chumbo.  
Não os assaltavam, nem antes nem na hora extrema, pen- 
       samentos espúrios :  
       namoradas, mães, pátria amada idolatrada, nada disso... 
Era a guerra em toda a sua pureza, a pura poesia da ação! 
QUINTANA, Mário. Baú de Espantos. 3. ed. Rio de Janeiro: Globo, 1987. p. 68.  
 
        QUESTÃO 01 
 
No poema, a palavra “espúrios”, negritada no texto, pode ser 
substituída, sem sofrer alteração de sentido, por 
 
(A) duvidosos  
(B) saudosos  
(C) legítimos   
(D) ternos  

  QUESTÃO 02 
  

Em: “[...] ‘Fuleco’ . Por quê? Futebol e ecologia. Nada contra os 
dois, mas ‘fuleco’  é de lascar. [...]”, o processo de formação da 
palavra “Fuleco”, negritada no texto, denomina-se: 
 
(A) justaposição 
(B) aglutinação 
(C) derivação 
(D) sufixação  
 
Leia o poema a seguir e responda a QUESTÃO 03: 
 
    S.O.S.  
 
     não houve sim que eu dissesse  
que não fosse o começo 
    de um esse o esse 
LEMINSK, Paulo. Toda poesia. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 345. 

 
        QUESTÃO 03 
 
O ritmo melódico dos versos, nesse poema, é realçado pela 
presença da   
  
(A) paronomásia  
(B) assonância 
(C) aliteração 
(D) pleonasmo  
 
Leia o poema a seguir e responda as QUESTÕES 04 e 05. 
 
Frutuoso Viana  
 
Era pequeno, era elegante, era discreto. 
Não fez barulho na travessia terrestre. 
Deixou apenas 
um rastro de música apuradíssima.  
DRUMMOND, Carlos. Discurso de primavera e algumas sombras. 5. ed. Rio de Janeiro; São 
Paulo: Editora Record, 2006. p. 67.  
 
 

        QUESTÃO 04 
 
De acordo com a leitura do poema, pode se afirmar que o eu-
lírico:   
 

(A) ironiza a qualidade musical do artista 
(B) reconhece a fraqueza do artista 
(C) polemiza a aparência do artista 
(D) valoriza a trajetória do artista 

 

        QUESTÃO 05 
 
Em: “Era pequeno, era elegante, era discreto.”, no primeiro 
verso, a vírgula 
 
(A) é usada para separar orações.    
(B) é usada para indicar o tempo verbal. 
(C) separa o sujeito do verbo nas três orações. 
(D) separa formas gramaticais com funções diferentes. 

 
 
Leia o fragmento do poema e responda a QUESTÃO 06: 
 
Um nome na vidraça  
 
A guriazinha 
desenha as letras do seu nome na vidraça 
– encantadoramente  mal feitas –  
as letras escorrem... [...]   
QUINTANA, Mário. Baú de Espantos. 3. ed. Rio de Janeiro: Globo, 1987. p. 69. (texto 
adaptado). 
 
 

        QUESTÃO 06 
 

A palavra “encantadoramente”, negritada no texto, apresenta  
derivação: 
 
(A) sufixal 
(B) prefixal  
(C) imprópria  
(D) prefixal e sufixal 

 
 

        QUESTÃO 07 
 
Em: “ Aprisionado ao próprio corpo inerte por uma doença 
degenerativa, o historiador inglês Tony Judt ainda  conseguiu 
ditar uma brilhante autobiografia intelectual.”, a palavra “ainda”, 
negritada, estabelece, predominantemente, uma relação de: 
 
(A) comparação de ideias 
(B) ambiguidade de ideias 
(C) paralelismo de ideias 
(D) oposição de ideias 

 
 
Leia o fragmento a seguir e responda as QUESTÕES 08 e 09: 
 
 
     “Se Brasil, China e Índia decidirem copiar o estilo de vida 
dos desenvolvidos, serão necessários cinco planetas Terra." 
(Sha Zukang, secretário-geral da ONU) 
 
 
 
        QUESTÃO 08 
 
No fragmento, temos a informação implícita de 
 
(A) um elogio ao estilo de vida dos países desenvolvidos. 
(B) uma crítica negativa ao estilo de vida dos países 

desenvolvidos. 
(C) uma descrição favorável ao estilo de vida dos países 

desenvolvidos. 
(D) uma observação neutra sobre o estilo de vida dos países 

desenvolvidos. 
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        QUESTÃO 09 
 
As formas linguísticas “Se” e “e”, negritadas no texto, são 
classificadas, respectivamente, como conjunção: 
 
(A) condicional e aditiva 
(B) comparativa e alternativa 
(C) proporcional e conclusiva 
(D) concessiva e adversativa 

 
 

 
Leia o texto a seguir e responda a QUESTÃO 10. 
 

“Provavelmente a mãe e o pai não sabiam de certos golpes que 
aquele filho lhes  aplicava. Haviam lhe  dedicado muito afeto e 
proporcionado boa educação. Por isso o rapaz continuava como 
administrador dos pequenos empreendimentos da família, já que os 
progenitores o tomavam, dentre os herdeiros, como o mais confiável.” 

 
        QUESTÃO 10 
 
O pronome oblíquo “lhe”, nas suas formas plural e singular, 
negritado no texto, relaciona-se, respectivamente:  
 
(A) ao filho, aos pais 
(B) aos pais, ao filho 
(C) aos herdeiros, aos pais 
(D) aos herdeiros, ao filho 

 
 
 
Leia o poema a seguir e responda as QUESTÕES 11 e 12. 
 

Noção de palavra  
 
Toda palavra é enigma. 
Quebra-cabeça de peças invisíveis, 
diáfano e difuso. 
 
Até lá têm muitas pedras 
num caminho de ferro. 
E, depurada , abarca o mundo 
inteiro. 
 
Tem antes a consumação 
de uma ânsia,  
de um prêmio puro 
mas no mundo escuro 
está tão longe. 

BARBOSA FILHO, Hildeberto. Nem morrer é remédio (poesia reunida). João pessoa: Ideia, 
2012. p.53. 

 
        QUESTÃO 11 
 
De acordo com a leitura do poema, escrever é:   
 
(A) um dom que dispensa esforço   
(B) uma atividade de fácil aprendizagem 
(C) um processo automático de fruição de ideias     
(D) um ato que exige reflexão e (re)elaboração de ideias  

 
        QUESTÃO 12 
 
O adjetivo “depurada”, negritado no poema, na segunda 
estrofe, concorda em gênero e número com: 
 
(A) peças invisíveis 
(B) quebra-cabeça 
(C) toda palavra  
(D) muitas pedras  

 
 
 

 
 

MATEMÁTICA 
 
         QUESTÃO 13 
 
Francisco foi ao comércio comprar tela para cercar parte de 
seu terreno, a fim de construir uma horta. A área escolhida 
para fazer a horta tem forma e dimensões conforme a imagem 
a seguir: 
 

 
 
Sabendo que a cerca será construída nos limites da área, que 
a porta de acesso também será feita com tela, e que Francisco 
comprou a quantidade exata de tela necessária para cercar o 
terreno da horta. 
 
É CORRETO afirmar que foram comprados: 
 
(A) 27 metros de tela 
(B) 31 metros de tela 
(C) 32 metros de tela 
(D) 35 metros de tela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 QUESTÃO 14 
 
Observando as figuras a seguir, verifica-se que é possível 
construir um triângulo utilizando 3 palitos de fósforo. 
Acrescentando-se 2 palitos a esse triângulo, passa-se a ter 2 
triângulos construídos com 5 palitos. Com mais 2 palitos, 
passa-se a ter 3 triângulos. 
 

 
 
Dando continuidade a essa sequência, é CORRETO afirmar 
que quando esta construção estiver com 20 triângulos, terão 
sido utilizados exatamente: 
 
(A) 17 palitos 
(B) 20 palitos 
(C) 32 palitos 
(D) 41 palitos 
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 QUESTÃO 15 
 
Numa prestadora de serviços, o lucro diário é dado pela 

função 1920)( 2 −+−= xxxL , onde x é a quantidade diária 

de serviços prestados e )(xL é o valor em Reais (R$) do 

lucro. A tabela a seguir apresenta os lucros diários obtidos em 
relação à quantidade de serviços prestados.  
 

x  R$ 
1 0,00 
2 17,00 
3 32,00 
... ... 

 
Com base nas informações apresentadas, para atingir o lucro 
máximo, em um dia, será necessária a prestação de: 
 
(A) 10 serviços 
(B) 19 serviços 
(C) 78 serviços 
(D) 81 serviços 

 
 
 
 QUESTÃO 16 
 
Num determinado estacionamento da cidade de Palmas há 
vagas para carros e motos. Durante uma ronda dos agentes de 
trânsito, foi observado que o número total de rodas nesse 
estacionamento era de 124 (desconsiderando os estepes dos 
veículos). Sabendo que haviam 12 motos no estacionamento 
naquele momento, é CORRETO afirmar que estavam 
estacionados: 

 
(A) 19 carros 
(B) 25 carros 
(C) 38 carros 
(D) 50 carros 

 
 
 
 QUESTÃO 17 
 
A quantia de R$ 3.030,00 foi repartida entre 3 sócios de uma 
empresa. A partilha fora realizada da seguinte forma: Rute 
recebeu 60% da quantia de João e Marcos recebeu 70% da 
quantia de Rute. 
 
Quanto Marcos recebeu? 

  
(A) R$ 630,00 
(B) R$ 900,00 
(C) R$ 1.010,00 
(D) R$ 1.500,00 

 
 
 
 QUESTÃO 18 
 
A média de idade de 40 crianças da educação infantil de uma 
determinada escola é de 4,5 anos. Se considerar apenas a 
idade das 25 meninas, a média é igual a 4,2 anos. 
Qual a média de idade dos meninos? 
 
(A) 4,3 anos 
(B) 4,8 anos 
(C) 5,0 anos 
(D) 5,2 anos 

 
 
 

 QUESTÃO 19 
 
Pretende-se construir um campo de futebol nos padrões 
oficiais, na capital do estado do Tocantins. A área desse campo 
será de 6.400 m2 e o perímetro de 328 m. 
Quais são as dimensões, em metros, desse campo? 
 
(A) 8 e 100 
(B) 10 e 32 
(C) 32 e 64 
(D) 64 e 100 

 
 
 
 QUESTÃO 20 
 
Os anos bissextos são aqueles acrescentados de 1 dia, ficando 
com 366 dias. Para saber se um ano é bissexto, basta verificar 
se o número que representa o ano é múltiplo de 4, exceto os 
múltiplos de 100 que não sejam múltiplos de 400 (os múltiplos 
de 400 serão bissextos). 
Quantos anos bissextos há entre 2005 e 2013? 

  
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
 
 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
        QUESTÃO 21 
 
O modo de exibição “Detalhes”, disponível no Windows 
Explorer do sistema operacional Windows 8, na sua 
configuração padrão, permite ao usuário ordenar os itens de 
uma pasta utilizando critérios como 
 
(A) data de modificação, nome e tamanho. 
(B) tipo de usuário, tipo de item e propriedades.  
(C) tamanho de ícones, tipo de dados e tamanho. 
(D) tipo de usuário, nome e data de instalação. 

 
        QUESTÃO 22 
 
O editor de texto padrão do ambiente KDE indicado 
principalmente para compor pequenos arquivos em texto puro 
é chamado de: 
 
(A) KSpread 
(B) KEdit 
(C) KuickShow 
(D) XMMS 

 
 
        QUESTÃO 23 
 
Com relação às teclas de atalho no Microsoft Word, na sua 
versão em português, relacione a primeira coluna com a 
segunda e, depois, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA. 
 

(1) Ctrl+X (    ) seleciona todo o documento 
(2) Ctrl+Z (    ) recorta um texto selecionado 
(3) Ctrl+T (    ) desfaz a última ação executada 
(4) Ctrl+L (    ) localiza palavra no documento 

 
(A) 1 – 3 – 2 – 4 
(B) 4 – 1 – 3 – 2 
(C) 3 – 1 – 2 – 4 
(D) 3 – 1 – 4 – 2 
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        QUESTÃO 24 
 
Sobre o sistema operacional Windows, associe V para 
verdadeiro e F para falso, julgando as assertivas a seguir: 
 

I. Painel de controle dispõe de opções para alterar 
componentes básicos do computador, tais como 
teclado e data/hora; 

II. Quando um arquivo se encontra na pasta “Lixeira”, 
este não pode mais ser recuperado; 

III. Calculadora, Bloco de Notas e Paint são três 
exemplos de programas nativos. 

 
Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(A) V – V – V   
(B) F – V – F  
(C) V – F – F 
(D) V – F – V 

 
 
 
        QUESTÃO 25 
 
Dada a fórmula =(B3+10)/SOMA(D5:G5) no Microsoft Excel, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Os parênteses da primeira parte da fórmula forçam o 

Excel a calcular B3+10 e a dividir, em seguida, o 
resultado pela soma dos valores D5, E5, F5 e G5.  

(B) Os parênteses da primeira parte da fórmula forçam o 
Excel a calcular B3+10 e a dividir, em seguida, o 
resultado pela soma dos valores D5 e G5. 

(C) Os parênteses da primeira parte da fórmula não 
interferem no resultado e o Excel calculará o resultado 
pela soma dos valores D5 e G5, dividindo-o por B3+10. 

(D) Os parênteses da primeira parte da fórmula forçam o 
Excel a calcular B3+10 e a somar o resultado com a 
divisão entre D5 e G5. 

 
 
 
 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO  
 
        QUESTÃO 26 
 
NÃO é forma de provimento de cargo público: 
 
(A) nomeação 
(B) readaptação 
(C) aproveitamento 
(D) remoção 

 
 
        QUESTÃO 27 
 
Ao servidor em estágio probatório somente poderá ser 
concedida licença para: 
 
(A) tratamento da própria saúde 
(B) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro 
(C) para capacitação 
(D) para tratar de interesses particulares 

 
 
 
 
 
 
 

        QUESTÃO 28 
 
O servidor municipal estável, ocupante de cargo efetivo, 
somente perderá o cargo em virtude de: 
 
(A) sindicância investigatória na qual lhe seja assegurada 

ampla defesa 
(B) sindicância acusatória na qual lhe seja assegurada ampla 

defesa 
(C) sentença judicial transitada em julgado 
(D) sentença judicial proferida em primeira instância sujeita a 

recurso 
 

        QUESTÃO 29 
 
O ingresso na carreira do Profissional de Educação dar-se-á 
 
(A) mediante seleção pública de títulos, por área de atuação, 

correspondente à habilitação do candidato aprovado. 
(B) mediante concurso público de provas ou provas e títulos, 

por área de atuação, correspondente à habilitação do 
candidato aprovado. 

(C) mediante concurso público de títulos, por área de 
atuação, correspondente à habilitação do candidato 
aprovado. 

(D) mediante concurso público de provas ou provas e títulos, 
independentemente da área de atuação e habilitação do 
candidato aprovado. 
 

 
        QUESTÃO 30 
 
Quanto à progressão funcional, pode-se dizer que: 
 
(A) é a movimentação do profissional da Educação Básica, 

dos quadros permanentes e transitórios, dentro do cargo, 
realizada pela progressão horizontal e pela progressão 
vertical  

(B) para efeito do interstício mínimo para a progressão 
funcional, conta-se o tempo em que o profissional da 
Educação Básica estiver de licença por interesse 
particular 

(C) para efeito do interstício mínimo para a progressão 
funcional, conta-se o tempo em que o profissional da 
educação básica estiver em afastamento para exercício 
de mandato eletivo 

(D) é permitida a progressão funcional ao Profissional da 
Educação Básica, que durante o interstício tiver sofrido 
pena administrativa de suspensão 

 
 
CONHECIMENTOS REGIONAIS 
 
        QUESTÃO 31 
 
Sobre a Ilha do Bananal, localizada na extremidade Oeste do 
estado do Tocantins, é CORRETO afirmar. 
 
(A) Compreende uma região formada por 66 municípios, 

sendo 25 no Tocantins, 25 no Pará e 16 no Maranhão. Foi 
palco de conflitos por posse de terra, na década de 1970. 

(B) É uma área desértica, possui baixa densidade 
demográfica, que pode ser explicada pelo isolamento e 
difícil acesso. 

(C) A área é coberta pela mata de babaçuais e encontra-se 
na faixa de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. 
Foi palco de conflitos por posse de terras, na década de 
1970. 

(D) Está localizada entre os rios Araguaia e Javaés e modifica 
suas feições ao longo do ano de acordo com a chuva e a 
estiagem. A ocupação humana da ilha se dá pelas aldeias 
Karajá e Javaé. 
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        QUESTÃO 32 
 
"A criação do Estado do Tocantins, em 1988, legitimou um 
projeto de autonomia que expressava as necessidades 
econômicas e político-administrativas de seu próprio tempo, 
mas trazia também as falas de outras gerações e seus projetos 
inclusos." 
CAVALCANTE, Maria do Espírito Santo Rosa. O discurso autonomista do Tocantins. Goiânia: 
UCG, 2003. p. 13 

 
Sobre a criação do estado do Tocantins é CORRETO afirmar: 
 
(A) O discurso autonomista do Tocantins teve como primeira 

referência histórica, a Proclamação de 1821, de Teotônio 
Segurado. 

(B) Sem demanda espontânea, a criação do estado do 
Tocantins e a ruptura com o estado de Goiás foram 
articuladas por Onofre Quinam. 

(C) As declarações Pró-Estado do Tocantins quando 
chegaram ao conhecimento do governador Juca Ludovico 
receberam manifestos de apoio. 

(D) A semente do discurso autonomista do estado do 
Tocantins foi plantada por Bernardo Élis quando 
coordenava a Junta Provisória da Comarca do Norte. 

 
 
 
        QUESTÃO 33 
 
Embora Palmas seja uma cidade planejada, com pouco mais 
de duas décadas de existência, a capital tocantinense possui 
vários problemas típicos de cidades mais antigas e que 
surgiram de modo espontâneo. É CORRETO afirmar que um 
problema ambiental recorrente observado em Palmas refere-se 
a: 
 
(A) acidentes nucleares 
(B) deslizamentos de encostas 
(C) ocupação irregular de áreas verdes 
(D) contaminação radioativa do lençol freático 

 
 
 
        QUESTÃO 34 
 
"Os antigos povoadores de Goiás-Tocantins deixaram rico 
acervo de arte rupestre. Muitas pinturas, petroglifos em 
variedades de estilos. O acervo também é farto em distribuição 
e quantidade de sítios." 
GOMES, Horieste; BARBOSA, Altair Sales; TEIXEIRA NETO, Antônio. Goiás-Tocantins. 2 ed. 
Goiânia: UFG, 2005. (Adaptado) 

 
Foram identificadas oito principais áreas com arte rupestre 
entre os estados de Goiás e Tocantins. É CORRETO afirmar 
que a área identificada no estado do Tocantins com arte 
rupestre corresponde a: 
 
(A) Corrente, que contém grandes abrigos com pinturas 

predominantemente de formas geométricas bem 
elaboradas e definidas. 

(B) Chapada dos Veadeiros, uma região com grutas e 
lajeados com petroglifos de várias formas e dimensões, 
algumas com pinturas realistas de animais. 

(C) Monte do Carmo, que possui um abrigo com grandes 
dimensões. As paredes contém gravuras simples, 
preenchidas com pinturas de formas variadas. 

(D) Caiapônia, que possui cerca de quarenta e cinco abrigos, 
a maioria de pequenas dimensões, mas com grande 
quantidade de pinturas que retratam a vida cotidiana. 

 
 
 
 
 

        QUESTÃO 35 
 
"Grandiosa e deserta, a região do Jalapão é uma das mais 
isoladas do país, (...) grande parte da população é de 
pequenos proprietários rurais. A roça ainda é de exploração do 
solo, por meio de destoca e queimada. Devido a seu 
isolamento, o modus vivendi da população rural é bastante 
tradicional." 
IPHAN/14a Superintendência Regional. Vivências e sentidos: o patrimônio cultural do 
Tocantins. Goiânia: Iphan, 2008. p. 60 (Adaptado) 

 
Sobre as características das atividades econômicas dos 
municípios que formam o Jalapão é CORRETO afirmar que 
são: 
 
(A) oriundas do cultivo do milho, arroz, e a pecuária é 

realizada com pequenos rebanhos soltos no campo, 
suficientes apenas para a subsistência local. 

(B) provenientes basicamente do artesanato de capim-
dourado e da lavoura de algodão que empregam a maior 
parte da população local.  

(C) predominantes o cultivo da soja em grandes fazendas e o 
turismo de aventura que empregam a maior parte da 
população local. 

(D) formadas por grandes áreas de pastagem mecanizadas 
para o gado de corte e leiteiro,  o cultivo variado de 
leguminosas ocorre em pequenas propriedades. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
As questões de 36 a 41 devem ser respondidas segundo a 
Lei nº 8.069 de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) 
 
        QUESTÃO 36 
Leia as assertivas a seguir: 
 
I. O Conselho Tutelar é órgão jurisdicional.  
II. Cada município deverá ter, no mínimo, dois Conselhos 

Tutelares. 
III. A sentença conferirá ao adotante o nome do adotado e, a 

pedido de qualquer deles, determinará a modificação do 
prenome.  

 
Marque a alternativa correta. 
 
(A) As assertivas I, II e III são verdadeiras.  
(B) As assertivas I, II e III são falsas.  
(C) Somente as assertivas I e II são verdadeiras. 
(D) Somente as assertivas I e III são verdadeiras. 

 
        QUESTÃO 37 
 
O prazo máximo e improrrogável para conclusão do 
procedimento de apuração de ato infracional, estando o 
adolescente internado provisoriamente, será de ........ dias. 
 
(A) 30  
(B) 45  
(C) 60 
(D) 80 

 
        QUESTÃO 38 
 
As atribuições do Conselho Tutelar, quando este não for 
instalado, serão exercidas: 
 
(A) pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 
(B) por qualquer pessoa 
(C) pelo Ministério Público 
(D) por Equipes Multidisciplinares 
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        QUESTÃO 39 
 
Leia as assertivas 
 
I. O poder público censurará as diversões e os espetáculos 

públicos com vistas ao atendimento aos princípios do 
ECA.  

II. Considera-se criança a pessoa de até dez anos de idade. 
III. A igualdade de direitos entre filhos naturais e adotivos é 

relativa para fins sucessórios. 
 
São verdadeiras as assertivas: 
 
(A) I e II  
(B) II e III  
(C) I, II e III 
(D) Nenhuma das assertivas 

 
        QUESTÃO 40 
 
É correto afirmar, EXCETO. 
 
(A) A guarda obriga a prestação de assistência material, 

moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo 
a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, menos aos 
pais.  

(B) A colocação em família substituta estrangeira constitui 
medida excepcional, somente admissível na modalidade 
de adoção. 

(C) O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da 
perda ou suspensão do poder familiar e implica 
necessariamente o dever de guarda.  

(D) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à 
data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela 
dos adotantes.  
  

 
        QUESTÃO 41 
 
Sobre a prevenção especial é CORRETO afirmar. 
 
(A) Menores de doze anos somente poderão ingressar e 

permanecer nos locais de apresentação ou exibição 
quando acompanhados dos pais ou responsável. 

(B) É proibida a venda de armas, munições e explosivos, 
bebidas alcoólicas, assim como de todo e qualquer tipo de 
fogos de estampido e de artifício. 

(C) É permitida a venda de bilhetes lotéricos e equivalentes.  
(D) É permitido a criança  viajar desacompanhada para fora 

da comarca onde reside desde que com expressa 
autorização judicial.  

 
As questões de 42 a 48 devem ser respondidas  a partir de  
interpretação da Lei 9.394 de 1996 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Brasileira  e suas atualizações 
posteriores  
 
        QUESTÃO 42 
 
Sobre Educação, é correto afirmar, EXCETO. 

(A) A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa. 

(B) A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais. 

(C) Esta Lei disciplina a educação em todas as suas formas e 
em instituições de qualquer natureza. 

(D) A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 
trabalho e à prática social. 

        QUESTÃO 43 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, 
EXCETO. 

(A) Igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola.  

(B) Valorização a concepções pedagógicas críticas.  
(C) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
(D) Respeito à liberdade e apreço à tolerância.  

        QUESTÃO 44 

O artigo 9º incumbe à União de estabelecer, “ ... competências 
e diretrizes que nortearão os currículos e seus conteúdos 
mínimos de modo a assegurar formação básica comum”.  

Como este aspecto foi atendido?  

(A) Pela proposição dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
como padrões de referência. 

(B) Pela plena autonomia dada às unidades de ensino, 
cabendo-lhe a livre escolha do seu conteúdo mínimo. 

(C) Pelo estabelecimento do currículo mínimo nacional. 
(D) Não foi atendido. 

        QUESTÃO 45 
 
Os docentes incumbir-se-ão de: 
 
(A) participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino juntamente com o Conselho 
Municipal de Educação. 

(B) elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino aprovada pelo 
Conselho Escolar. 

(C) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento. 

(D) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além 
de participar sempre que possível dos períodos dedicados 
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional. 

 
        QUESTÃO 46 
A educação escolar compõe-se de: 
 
(A) Educação infantil, ensino fundamental, médio e superior. 
(B) Educação infantil, educação básica e educação superior. 
(C) Educação básica, formada pelo ensino fundamental, 

médio, profissional e educação superior. 
(D) Educação básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e médio e educação superior. 
 
        QUESTÃO 47 
Na Educação Básica, a verificação do rendimento escolar 
deverá observar os seguintes critérios, EXCETO. 
 
(A) Avaliação contínua, cumulativa e cooperativa do 

desempenho do aluno, com equilíbrio dos aspectos 
quantitativos e qualitativos e das provas finais sobre os 
resultados ao longo do período. 

(B) Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com 
atraso escolar. 

(C) Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, 
mediante verificação do aprendizado. 

(D) Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 
preferência paralelos ao período letivo, para os casos de 
baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 
instituições de ensino em seus regimentos. 
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        QUESTÃO 48 
 
Sobre a organização curricular, é correto afirmar, EXCETO. 
 
(A) Devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 

portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo 
físico e natural e da realidade social e política, 
especialmente a do Brasil. 

(B) A educação física é componente curricular obrigatório da 
Educação Básica e Superior, sendo sua prática facultativa 
ao aluno. 

(C) O ensino da História do Brasil levará em conta as 
contribuições das diferentes culturas e etnias para a 
formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígena, africana e europeia. 

(D) Os currículos do ensino fundamental e médio devem 
incluir os princípios da proteção e defesa civil e a 
educação ambiental de forma integrada aos conteúdos 
obrigatórios. 

        QUESTÃO 49 
 
A educação infantil será oferecida em: 
 

I. creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 
até três anos de idade. 

II. creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 
zero a dois anos. 

III. pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de 
idade. 

IV. pré-escolas, para as crianças de quatro a cinco anos de 
idade. 

 
Marque a alternativa CORRETA. 
 
(A) Todas as assertivas são verdadeiras. 
(B) Estão corretas as assertivas I e II. 
(C) Estão corretas as assertivas II e IV. 
(D) Estão corretas as assertivas I e IV. 

 
 
 
As questões 50, 51 e 52 tratam do tema alfabetização e 
letramento. 
 
        QUESTÃO 50 
 
Leia as assertivas abaixo. 
 
I. Alfabetizar corresponde à ação de ensinar a ler e 

escrever. 
II. Alfabetizar corresponde ao ensino de habilidades de 

“codificação” e “decodificação”. 
III. Letramento é a versão para o português da palavra 

literacy de origem inglesa, que significa o estado ou 
condição que assume aquele que aprende a ler e a 
escrever. 

IV. Letramento, no dicionário, significa “um conjunto de 
práticas que denotam a capacidade de uso de diferentes 
tipos de material escrito”. 

 
São verdadeiras as assertivas: 
(A) somente I e II 
(B) somente I, II e IV 
(C) somente I, II e III 
(D)  I, II, III e IV estão corretas 

 
 
 
 
 
 

        QUESTÃO 51 
 
É correto afirmar, EXCETO. 
 
(A) “Analfabetismo funcional” é o conceito que caracteriza 

aquelas pessoas que, tendo se apropriado das 
habilidades de “codificação” e “decodificação”, não 
conseguem fazer uso da escrita em diferentes contextos 
sociais. 

(B) O fenômeno do analfabetismo envolve somente aqueles 
que não dominam o sistema de escrita alfabética. 

(C) Nos dias atuais, ainda temos um alto índice de 
analfabetos, mas não de iletrados. 

(D) Um sujeito que não domina a escrita alfabética envolve-se 
com práticas de leitura e escrita através de pessoas 
alfabetizadas e, neste contexto, desenvolve 
conhecimentos, letrando-se. 

 
 
        QUESTÃO 52 
 
Marque a assertiva CORRETA sobre o tema na prática escolar. 
 
(A) Para a formação de pessoas letradas, não importa a 

produção de diferentes textos. 
(B) A finalidade da leitura e da escrita é aprender a ler e 

escrever. 
(C) O trabalho sistemático de reflexão pode ser feito apenas 

através da leitura e produção de textos. 
(D) É preciso o desenvolvimento no nível da palavra, que leve 

o aluno a perceber que o que a escrita representa (nota 
no papel) é sua pauta sonora, e não o seu significado. 

 
 
        QUESTÃO 53 
 
Marque a assertiva que NÃO completa corretamente a frase. 
 

Na educação infantil, a organização e estruturação do currículo  
 
(A) existe somente nas experiências das crianças. 
(B) incluiu somente o conteúdo a ser aprendido.  
(C) é um ambiente especializado de aprendizagem. 
(D) visa também à melhoria da vida do indivíduo e da 

comunidade. 
 
 

        QUESTÃO 54 
 

Qual alternativa NÃO corresponde a possível relação entre a 
filosofia e educação? 
 
(A) A filosofia oferece à educação uma reflexão sobre a 

sociedade, o educando, o educador e possíveis 
caminhos. 

(B) A educação estabelece pressupostos à reflexão filosófica. 
(C) Se a reflexão filosófica não for realizada conscientemente, 

a ação educacional se dará sob a forma do “senso 
comum”. 

(D) Ambas estão vinculadas no tempo e no espaço. 
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As questões 55, 56 e 57 tratam do tema aspectos teóricos e 
metodológicos da prática escolar: diversidade e inclusão. 
 
      QUESTÃO 55 
 
As teorias psicológicas têm constituído o fundamento científico 
da Psicologia Educacional e passaram a constituir formas de 
abordagem dos problemas psicológicos ligados à educação. 
  
Identifique qual abordagem NÃO corresponde a esta 
afirmativa. 
(A) A Psicologia experimental e psicometria 
(B) O comportamentalismo 
(C) O materialismo histórico-dialético 
(D) O não-diretivismo 

 
        QUESTÃO 56 
 
É correto afirmar, EXCETO. 
 
(A) O termo exclusão, de origem filosófica, tem sido muito 

utilizado na formulação de políticas educacionais que 
buscam constituir mecanismos que permitam a superação 
do fracasso escolar. 

(B) A existência dos excluídos segue a história da 
humanidade motivada por problemas relacionados à 
religião, etnia, sexo, política, entre outros. 

(C) Na atualidade, o bloco dos excluídos é constituído 
principalmente pelos desempregados, em consequência 
da reestruturação produtiva da globalização. 

(D) Inclusão é um conceito funcional e adequado para 
justificar políticas compensatórias. 

 
 

        QUESTÃO 57 
 
Sobre o tema diversidade, é correto afirmar, EXCETO.  
 
(A) Na escola, está diretamente relacionado à inclusão. 
(B) Cabe ao Estado promover e incentivar políticas de 

reparação. 
(C) A obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e africanas é uma prática afirmativa de direito.  
(D) Incentivar o sistema meritocrático constituiu-se como uma 

das  estratégias de enfrentamento mais eficiente. 
 
        QUESTÃO 58 
 
O planejamento em educação pode ocorrer em vários níveis e 
atribuições. Para responder a questão, leia as duas colunas 
 
Coluna 1 - nível 
1. União 
2. Estados e Municípios 
3. Estabelecimentos de Ensino 
4. Docentes 
 
Coluna 2 - atribuição 

I. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 
II. Participar da elaboração da proposta pedagógica.  
III. Elaborar o Plano Nacional de Educação – PNE. 
IV. Elaborar e executar políticas e planos educacionais. 

 
Relacione a coluna 1 com a coluna 2 e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
(A) 1 III, 2 IV, 3 I, 4 II 
(B) 1 II, 2 IV, 3 I, 4 III 
(C) 1 III, 2 I, 3 IV, 4 II 
(D) 1 IV, 2 I, 3 III, 4II 

 

        QUESTÃO 59 
 
Responda corretamente a pergunta: O que é o projeto político-
pedagógico? 
 
I. É uma proposta política.  
II. É um documento teórico. 

III. É elaborado coletivamente. 
IV. É ação intencional. 

 
Marque a resposta correta. 
 
(A) Todas as assertivas são verdadeiras. 
(B) Todas as assertivas são erradas. 
(C) Somente três assertivas são verdadeiras. 
(D) Somente duas assertivas são verdadeiras. 

 
 
        QUESTÃO 60 
 
O projeto político-pedagógico (PPP) tem a ver com: 
 
I. O trabalho pedagógico em dois níveis: com a  

organização da escola e organização da sala de aula. 
II. A possibilidade de construção do PPP passa pela relativa 

autonomia da escola. 
III.  A necessidade de um referencial que fundamente a sua 

construção. 
IV. A luta da escola para a descentralização em busca de sua 

autonomia e qualidade. 
 

(A) I, II, III e IV são verdadeiras. 
(B) I, II, III e IV são falsas. 
(C) Somente I,  II e III são verdadeiras. 
(D) Somente  III e IV são verdadeiras. 

 
 

 




