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Nome do Candidato:       

Endereço:       

Cidade:      RG.:  
Telefone                                                                                            E-mail: 

 

Instruções 

As páginas deste caderno de questões estão numeradas sequencialmente e contêm 30 questões. 
 
 
ATENÇÃO ! 
 
1 - Verifique se a paginação deste caderno está correta. 

2 - Preencha corretamente com seu Nome, Endereço, Cidade, RG e se o cargo da atividade para o qual concorre estão corretos, inclusive 

no gabarito de respostas. 

3 - Observe as recomendações impressas no gabarito de respostas. 

4 - Leia atentamente cada questão e assinale no gabarito de respostas a opção que a corresponde corretamente, sem rasuras. 

5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do aplicador da prova. 

6 - Você dispõe de 3h (três horas) para fazer a prova, incluindo o preenchimento do gabarito. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu 

tempo. 

7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o gabarito de respostas, juntamente com este caderno, devidamente assinados. 

 
Boa Sorte! 

 
.........................................................................................................................................................................Corte na linha pontilhada 

 
RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS 
 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

RESPOSTAS                

 

QUESTÕES 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

RESPOSTAS                

 
 
 

                       Divulgação do gabarito: 03/02/2015 – a partir das 18h no endereço www.milconsultoria.com.br 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.milconsultoria.com.br/
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CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS. 
 

01. Sobre o Artigo 9 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
n° 8.069/90 é correto afirmar que: 
 
a) é assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o 
atendimento pré e perinatal; 
b) o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão 
condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos 
de mães submetidas à medida privativa de liberdade; 
c) a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade como pessoas humanas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 
sociais garantidos na Constituição e nas leis; 
d) os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 
proporcionar condições para a permanência em tempo integral de 
um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança 
ou adolescente; 
 
02. A Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº. 9394/96, em seu art. 3º 
enfatiza os princípios norteadores do ensino no Brasil. Analise-os: 
 
I. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber. 
II. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
III. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
 
Está (ão) correto(s) apenas o(s) princípio(s): 
 
a) I, II 
b) II 
c) III 
d) I, II, III 
 
03. Visando à formação básica do cidadão, a LDB, Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, dispõe para o Ensino Fundamental que a 
escola deverá promover, EXCETO: 
 
a) O desenvolvimento da capacidade de aprender, a partir do 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 
b) A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar 
com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento superiores. 
c) O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca e, que assenta a 
vida social. 
d) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição de conhecimentos, habilidades e formação de 
valores. 
 
04. O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90, no 
parágrafo único do artigo 4º diz que a garantia de prioridade  

 
compreende: 
 
I. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
II. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública. 
III. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 
IV. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção à infância e à juventude. 
 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) I, II, III e IV estão corretas 

 
05. Assinale a alternativa INCORRETA. Quem assegura a criança, direitos 
previstos na LDB, que tem por finalidade protegê-la e proporcionar uma 
formação consistente? 
 
a) O pleno desenvolvimento da criança nos aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social deve ser garantido até os seis anos de idade. 
b) As funções de educar e cuidar devem estar integradas, para que haja a 
promoção do desenvolvimento da criança. 
c) A avaliação deve visar o aprimoramento da ação educativa. 
d) As habilidades da criança, a observação e o registro do 
desenvolvimento da criança é de responsabilidade do profissional do 
ensino fundamental e não da educação infantil. 
 
06. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), Nº 9.394/96, Título IV, “Da Organização da Educação Nacional”, 
artigo 16, “o sistema federal de ensino compreende”: 
 
20.1- As instituições de ensino mantidas pela união. 
20.2- As instituições de educação superior criadas e mantidas pela 
iniciativa privada. 
20.3- Os órgãos federais de educação. 
20.4- Os órgãos municipais, estaduais e federais de educação. 
 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
 
a) 20.1, 20.2 e 20.3; 
b) 20.1 e 20.2; 
c) 20.1, 20.2, 20.3 e 20.4; 
d) 20.1, 20.3 e 20.4 
 
07. No Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a 
pessoa: 
 
a) Até catorze anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 
catorze e dezesseis anos completos. 
b) Até dez anos de idade completos, pré-adolescente, entre onze e 
dezesseis completos e adolescente, aquela entre dezessete e dezoito 
anos de idade. 
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c) Até doze anos de idade incompletos, e adolescente, aquela 
entre dezesseis e dezoito anos de idade. 
d) Até doze anos de idade incompletos, e adolescente, aquela 
entre doze e dezoito anos de idade. 
 

08. Considere os enunciados: 
 
I - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o 
ensino médio. 
II – oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com 
prioridade, o ensino fundamental. 
III – assegurar processo nacional de avaliação do rendimento 
escolar no ensino fundamental, médio e superior. 
 
De acordo com a LDB, os enunciados I, II e III identificam, 
respectivamente, responsabilidades: 
 
a) da União, dos Municípios e dos Estados. 
b) dos Estados, da União e dos Municípios. 
c) dos Estados, dos Municípios e da União. 
d) dos Municípios, dos Estados e da União. 
 
09. A Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 em seu artigo 1º 
apresenta os conceitos de educação e ensino. Nesta conformidade 
os conceitos de educação e ensino diferem quanto à sua amplitude 
e abrangência, a saber: 
 
a) O conceito de educação envolve todas as influências que o 
indivíduo recebe em sua vida, e o conceito de ensino é mais 
restrito atendo-se à educação escolar. Todo o ensino é educação, 
mas nem toda educação é ensino. 
b) Os conceitos de educação e de ensino são coincidentes e 
envolvem a educação formal, desenvolvida nas escolas, e a 
educação não formal desenvolvida em outras instituições e 
circunstâncias diversas da vida em sociedade. 
c) Toda educação é ensino, pois é sempre uma atividade 
intencional, sistemática, sequencial e orientada por fins e objetivos 
previamente estabelecidos. 
d) A adoção abrangente da educação, englobando a plenitude da 
vida cultural, reforça o necessário isolamento da escola em relação 
ao mundo exterior. 
 
10. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à Lei Federal 
8069 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
a) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino 
fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria. 
b) Os pais ou responsável tem a obrigação de matricular seus 
filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 
c) O não oferecimento de ensino obrigatório pelo Poder Público ou 
sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade  

 
competente. 
d) O acesso ao ensino fundamental é direito público objetivo. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO. 
 

Rusia: al menos 28 muertos al explotar una mina de carbón 
 
En el momento de la tragedia había 217 personas trabajando en el 
interior. 
Otros once mineros están desaparecidos. El yacimiento, ubicado en la 
región siberiana de Kémerovo, es considerado de alto riesgo por sus 
niveles de concentración de metano. 
 Al menos 28 trabajadores murieron hoy a consecuencia de una 
explosión de metano en la mina de carbón "Yubiléinaya", en la región 
siberiana de Kémerovo, informó el ministro de Rusia para Situaciones 
de Emergencia, Serguéi Shoigú. 
El funcionario dijo que sigue sin conocerse la suerte que corrieron otros 
once mineros, que son buscados por lós equipos de rescate en que 
trabajan en la explotación hullera siniestrada. 
En el momento de la explosión había un total de 217 personas en la 
mina, perteneciente a la compañía Yuzhkuzbasugol, que opera en la 
cuenca hullera de Kuznetsk. 
De acuerdo con las informaciones oficiales, 180 personas, cuatro de 
ellas heridas, fueron evacuadas a la superficie. 
 El primer ministro de Rusia, Mijaíl Fradkov, exigió una investigación 
exhaustiva de accidente en una reunión plenaria Del Gobierno. El 
gobernador de Kémerevo, Almán Tuléyev, se desplazó al lugar del 
accidente, donde ya comenzó a trabajar um comisión investigadora 
para establecer las causas del siniestro, declaró el duelo en la región 
en memoria de los mineros muertos. 
La mina "Yubiléinaya", considerada de alto riesgo por sus niveles de 
concentración de metano, comenzó a ser explotada en 1966 y fue 
sometida a una reconstrucción en 1988 y sus galerías llegan a una 
profundidad de 580 metros. 
 En poco más dos meses esta es la segunda tragedia minera que 
sacude la región de Kémerovo: el 19 de marzo pasado una explosión 
de metano causó la muerte de 110 personas en la mina 
"Ulianóvskaya", también perteneciente a 
Yuzhkuzbasugol. 
Fuentes del Servicio Federal de Supervisión Técnica citadas por la 
agencia Interfax no descartaron que la compañía  minera sea privada 
de sus licencias de explotación. 
(El Clarín de Buenos Aires, 24 de mayo de 2007) 
 
11. Cuál es la idea principal del texto? 
 
a) La explosión de la mina Ulianóvskaya. 
b) Las muertes de 180 personas en una explosión. 
c) Un siniestro en una hullera de Yuzhkuzbasugol. 
d) Los peligros de una cuenca en Rusia 
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12. El gobernador Almán Tuléyev... 
 
a) Declaró duelo a las hulleras. 
b) Fue al local del accidente con investigadores. 
c) Declaró duelo al primer ministro Mijaíl Fradkov. 
d) Miró las personas muertas y rezó por ellas. 
 
13. Según la prensa, Yuzhkuzbasugol... 
 
a) Tiene una profundidad de 580 metros. 
b) Fue sometida a una reconstrución en 1988. 
c) Tiene dos hulleras: Yubiléinaya y Ulianóvskaya. 
d) Explotó 138 personas en pocos días. 
 
14. En la sentecia: al profesor daremos un buen estudio, como 
sería ésta si en lugar de las palabras subrayadas estuvieran 
sólo pronombres? 
 
a) Él darémolo. 
b) Se lo daremos. 
c) Darémosle lo. 
d) Le lo daremos. 
 
15. El verbo Cantar en el tiempo Pretérito Indefinido queda: 
 
a) Cantaba, cantabas, cantaba, cantábamos, cantabais, 
cantaan. 
b) Cantaría cantarías, cantaría, cantaríamos, cantaríais, 
cantarían. 
c) Cantase, cantases, cantase, cantásemos, cantáseis, 
cantasen. 
d) Canté, cantaste, cantó, cantamos, cantastes, cantaron. 
 
16. El verbo Caber en Pretérito de Subjuntivo: 
 
a) Coubiese, coubieses, coubiese, coubiésemos, coubiesen, 
coubiesen. 
b) Cupiese, cupieses, cupiese, cupiésemos, cupieseis, 
cupiesen. 
c) Coubera, couberas, coubera, coubéramos, coubérais, 
couberan. 
d) Quepase, quepases, quepase, quepásemos, quepáseis, 
quepasen. 
 

17. Use el pronombre adecuado 
 
Éste es _________ bolso lo compré ayer en una tienda. 
 

a) Yo. 
b) Me. 

 
c) Mio. 
d) Mi 
 

18. Clasifica las formas verbales regulares: 
 
Trabajara - viviera - esperava - fueras - vinieram - probaram - dijera - 
comieram - abre - hago - puedes - pongo - subas - batais - comais. 
 
a) viviera - fueras - probaram- pongo- abre 
b) trabajara - esperava - probaram - comieram - abre- subas - comais - 
batais . 
c) trabaja - dijera - comieram - puedes - subas - batais. 
d) fueras - probaram - dijera - hago - puedes. 
 
19. Escribe los números: 
 
 1352 - 600 - 20 - 2.813 – 18 
 
a) Mil Trezientos cinquenta dos - Ceisientos - viente - dos mil 
oichosientos y trece - deisiocho. 
b) Mil tresientos cincuenta y dos - sescientos - veinte dos mil 
ochosientos y trece - diesiocho. 
c) Mil trescientos cinquenta y dos - seiscientos- veinte - dos mil 
ochocientos y trece- dieciocho. 
d) Mil trescientos cinquenta dos - ceiscientos - beinte - dos y mil 
ochocientos y trese- diesiochos. 
 

20. Escribe la forma adecuada del verbo. 
 
qué ___________ de segundo plato? 
__________traernos la carta, por favor? 
Hoy_________venir esta tarde a mi casa? 
No __________nada de postre, gracias. 
Los fines de semana_______________la compra. 
 
a) puede – queremos – puedes – quieren – haces. 
b) Haces – puede – queremos- quierem –puedes. 
c) Queremos- puede – haces- hago- puede. 
d) Quieren – puede – puedes – queremos – hago 
 
21. Sobre os Objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais é 
correto afirmar: 
 

I - Concretizam as intenções educativas em termos de capacidades 
que devem ser desenvolvidas pelos alunos ao longo da escolaridade. 
II – Definem-se em termos de capacidades de ordem exclusivamente 
cognitiva, tendo em vista uma formação ampla. 
III - Apresentam inicialmente os Objetivos Gerais do ensino 
fundamental, que são as grandes metas educacionais que orientam a 
estruturação curricular. A partir deles são definidos os Objetivos Gerais  
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de Área e os dos Temas Transversais. 
 
a) Apenas I 
b) I e II apenas 
c) I, II e III 
d) Apenas I e III 
 
22. Sobre a concepção de Avaliação, presente nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, é correto afirmar: 
 
I - A avaliação das aprendizagens só podem acontecer se forem 
relacionadas com as oportunidades oferecidas, isto é, 
analisando a adequação das situações didáticas propostas aos 
conhecimentos prévios dos alunos e aos desafios que estão em 
condições de enfrentar. 
II - A avaliação subsidia o professor com elementos para uma 
reflexão contínua sobre a sua prática, sobre a criação de novos 
instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que devem 
ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o 
processo de aprendizagem individual ou de todo grupo. 
III – A Avaliação deve ocorrer sistematicamente durante todo o 
processo de ensino e aprendizagem e não somente após o 
fechamento de etapas do trabalho, como é o habitual. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I e III 
c) Apenas II 
d) I, II e III 
 
23. Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem que os 
professores de ensino fundamental organizem coletivamente 
situações que envolvam atividades como seminários, exposição 
de trabalhos, organização de campanhas, monitoria de grupos 
de estudos, eleição e desenvolvimento de projetos etc.” que 
favorecem determinada aprendizagem. A que aprendizagem o 
documento citado se refere? 
 
a) Às diferentes áreas do conhecimento. 
b) Aos conteúdos atitudinais. 
c) Aos temas transversais. 
d) Aos conteúdos procedimentais. 
 
24. De acordo com o Artigo 3º. da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, o ensino será ministrado com base em 
princípios. 
 
I. Valorização do profissional da educação escolar. 
II. Gratuidade do ensino em todos os estabelecimentos  

 

escolares. 
III. Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino. 
IV. Autonomia administrativa e pedagógica da Unidade Escolar. 
V. Valorização da experiência extraescolar. 
 
Assinale a alternativa que aponta, corretamente, quais princípios estão 
de acordo com a LDB: 
 
a) I, II e III apenas. 
b) II, III e IV apenas. 
c) I, III e V apenas. 
d) II, III e V apenas. 
 
25. O Art. 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que “Os 
dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de”: 
 
I. Maus-tratos envolvendo seus alunos. 
II. Ausência dos pais ou responsáveis nas reuniões com pais. 
III. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados 
os recursos escolares. 
IV. Elevados níveis de repetência. 
V. Casos de indisciplina de seus alunos. 
 
Quais das alternativas acima estão corretas? 
 
a) I, II e III apenas. 
b) III, IV e V apenas. 
c) I, III e IV apenas. 
d) I, III e V apenas. 
 
26. Assinale a alternativa incorreta. Pela LDB, o dever do Estado com 
educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 
 
a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria. 
b) Acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da 
criação segundo a média geral da população. 
c) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio. 
d) Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino.  
 
27. Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do 
ensino fundamental que os alunos sejam capazes de, exceto: 
 
a) Compreender a cidadania como participação social e política, assim 
como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, 
adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e  
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repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o 
mesmo respeito. 
b) Posicionar-se de maneira acrítica, responsável e construtiva 
nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como 
forma de mediar conflitos e de tomar decisões individuais. 
c) Conhecer características fundamentais do Brasil nas 
dimensões sociais, materiais e culturais como meio para 
construir progressivamente a noção de identidade nacional e 
pessoal e o sentimento de pertinência ao país. 
d) Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e 
nações, posicionando-se contra qualquer discriminação 
baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, 
de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais.  
 
28. Los Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs tratam de la 
naturaleza social e interacional del lenguaje. Según este 
abordaje, se puede afirmar que: 
 
a) el lenguaje verbal y no verbal son influenciados por factores 
sociales. 
b) la construcción del significado tiene origen en la lengua 
formal. 
c) los hablantes de una lengua pertenecen a comunidades 
discursivas homogéneas. 
d) el conocimiento sistémico de la lengua garantiza gran parte 
del aprendizaje. 
 
29. “Los últomos 20 año produjeron una revolución”. La forma 
verbal subrayada está en el pretérito: 
 
a) perfecto de indicativo 
b) imperfecto de indicativo 
c) indefinido de indicativo 
d) perfecto de subjuntivo 
 
30. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - 
Adaptações Curriculares, em relação às adaptações metodológicas 
e didáticas, assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) Deixar o aluno trabalhar apenas individualmente. 
b) Contrapor os métodos e as técnicas de ensino e de 
aprendizagem específicas para o aluno.  
c) Inutilizar técnicas, procedimentos e instrumentos de avaliação 
distintos da classe.  
d) Introduzir atividades complementares específicas para o aluno, 
individualmente ou em grupo. 
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