
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA 
 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 

Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 5 

Informática Básica 6 a 10 

Conhecimentos Gerais 11 a 15 

Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 

deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 

constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 

substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 

documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 

automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 

Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 

13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 

14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

‘Por que decidi ser uma esposa tradicional e estar submissa a 

meu marido, como nos casamentos dos anos 50’ 

 

Se você pesquisar nas redes sociais a hashtag #tradwife, 

encontrará imagens de pratos preparados em casa e bolos 

recém-assados com legendas como "o lugar de uma mulher é 

em casa" ou "tentar ser como um homem é um desperdício para 

uma mulher". 

Este é o #TradWives (esposas tradicionais, em tradução 

livre), um movimento que cresce rapidamente na internet e é 

composto por mulheres que promovem papéis de gênero 

ultratradicionais. Alena Kate Pettitt é uma delas. Ela mora no 

Reino Unido e diz que quer "estar submissa ao seu marido e 

mimá-lo como se fosse 1959". Ela propaga sua mensagem em 

redes sociais e em seu blog, The Darling Academy. "Lá falo 

sobre etiqueta, estilo de vida feminino, tarefas domésticas e 

como ser uma esposa tradicional", afirma à BBC. 

Os maridos primeiro 

Em seus artigos, Alena defende, por exemplo, que "se 

você quer um casamento feliz, deve sempre colocar seu marido 

em primeiro lugar". "Não quero que meu marido volte para casa 

depois de um longo dia de trabalho e precise cozinhar para mim, 

porque meu papel é estar em casa, meu trabalho é 

essencialmente fazer tarefas domésticas", diz. O termo tradwife 

é controverso, principalmente nos Estados Unidos, porque 

possui associações com a extrema direita. Mas muitas mulheres 

que se descrevem como esposas tradicionais rejeitam essa 

associação. Para Alena, ser uma esposa tradicional é "ser uma 

dona de casa que fica feliz em estar submissa ao marido". 

"Muitas pessoas querem rotular o movimento e muitas vezes 

surgem nomes em que você nunca nem pensou", afirma. 

"Alguém disse uma vez que esse 'é o tipo de esposa que 

promoveu o Terceiro Reich', e eu não fazia ideia disso". 

"Me sentia estranha nos anos 90" 

Alena diz que quando era estudante, nos anos 90, não 

era "muito popular". "Não gostava da cultura da época e 

definitivamente me sentia uma estranha." "As mensagens da 

cultura da época eram 'você tem que brigar com os homens, 

você tem que sair de casa e ser independente, sair de sua zona 

de conforto', mas eu sentia que nasci para ser esposa e mãe", 

diz ela. "Me identificava mesmo com os antigos programas de 

TV das décadas de 1950 e 1960." Alena cresceu em um lar sem 

pai. Sua mãe saía para trabalhar todos os dias e a casa, conta, 

era "um enorme fardo" para ela. "Acho que ali percebi que não 

queria a mesma vida." "Minha vida mudou quando conheci meu 

marido. Ele também era muito tradicional, então se identificou 

com isso. Ele disse: 'Eu sei que você quer que um homem cuide 

de você e faça você se sentir segura' e se ofereceu para ser essa 

pessoa." De acordo com ela, o encontro com o marido foi como 

a realização de um conto de fadas. "Eu disse a mim mesma: 

'Finalmente alguém percebe que posso finalmente ser eu 

mesma e não esconder o que sou.'" 

Aos 20 anos, Alena diz que ela era "a típica mulher de 

carreira". 

"Fui morar em Londres e trabalhei muito porque a 

cultura da época, refletida em séries como Sex and the City, era 

de que isso era fantástico e libertador, que eu tinha que estar em 

contato com a minha sexualidade." Mas ela percebeu que nas 

redes sociais havia um movimento "quase clandestino" de 

mulheres que se sentiam como ela, que sentiam falta de "todos 

os aspectos tradicionais de ser dona de casa". E assim surgiu a 

Darling Academy. Ela rejeita as críticas de feministas, para 

quem mulheres como Alena estão jogando fora tudo o foi 

obtido na luta pela igualdade de gênero. "Minha opinião sobre 

o feminismo é que se trata de escolhas. Se você diz que a mulher 

deve participar do mundo do trabalho e competir com homens, 

mas não pode ficar em casa, está tirando de mim essa opção", 

explica ela. "Acho que ser uma esposa tradicional é investir em 

seu marido, em sua família e inspirá-los a serem as melhores 

pessoas possíveis. É algo totalmente altruísta." "O oposto é ser 

alguém que é inerentemente egoísta e que apenas toma coisas 

dos outros." 
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/salasocial-51183651 

 

1. De acordo com Alena, é possível afirmar que 

a) feministas apoiam a opinião dela, porém dizem que ela 

está jogando fora as conquistas das mulheres até o 

momento. 

b) cada um tem a liberdade de escolher o que quer para si. 

c) todas as mulheres deveriam ser tradwife (esposa 

tradicional). 

d) o marido a obrigou a ser assim. 

 

2. O termo “sexualidade” tem 11 letras e 

a) 12 fonemas. 

b) 13 fonemas. 

c) 10 fonemas. 

d) 11 fonemas. 

 

3. O termo “alguém” leva acento, pois 

a) é uma oxítona terminada em –m. 

b) é uma paroxítona terminada em –m. 

c) é uma proparoxítona. 

d) apresenta dígrafo. 

 

4. Analise: “Sua mãe saía para trabalhar todos os dias” 

e assinale a alternativa que faz a análise sintática 

correta. 

a) É uma oração simples, com sujeito oculto, o verbo é 

transitivo indireto. 

b) É uma oração coordenada, com a explicação do porquê 

a mãe saía todos os dias. 

c) É uma oração subordinada, que tem relação com o 

período anterior que está no texto. 

d) É uma oração simples, cujo sujeito é simples, o verbo é 

intransitivo. 

 

5. “Tradicional” é grafado com –c, bem como 

a) ancioso. 

b) ância. 

c) anciã. 

d) anceio. 

 

Informática Básica 
 

6. O uso das teclas de atalho no Windows 10, instalação 

padrão, português do Brasil, ajuda no trabalho 

diário dos seus usuários. Sobre esse tema, assinale a 

incorreta. (Obs.: o sinal de + não faz parte do 

comando, significa que as teclas devem ser 

pressionadas simultaneamente). 

a) SHIFT+CTRL + N: cria uma pasta no Windows 

Explorer. 

b) SHIFT+DELETE: apaga arquivos, enviando para a 

Lixeira. 

c) CTRL+SHIFT + ESC: abre o Gerenciador de Tarefas. 

d) Alt+F4 Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo. 
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7. Ao trabalhar com MS-Word 2016 (em português e 

em sua configuração padrão), se desejar usar a 

ferramenta para comparar dois documentos para 

ver as diferenças entre eles, o usuário deverá usar a 

seguinte opção da barra de menus. 

a) Design. 

b) Referência. 

c) Correspondência. 

d) Revisão. 

 

8. A comissão organizadora de um Concurso publicou 

o resultado do certame, conforme critério 

estabelecido no Edital de Abertura, o qual 

considerava o candidato como aprovado se acertasse 

30 (trinta) ou mais questões do total de 60 (sessenta) 

questões da prova. Para facilitar o trabalho, uma 

planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-

Excel 2016, (versão em português e em sua 

configuração padrão) foi usada para computar o 

resultado. Analise a alternativa que representa 

corretamente a fórmula que deverá ser usada na 

célula C6. 

 
a) =SE(B6>=30;"Aprovado";"Reprovado") 

b) =case(B6>=30;"Aprovado";"Reprovado") 

c) =Atrib(B6>=30;"Aprovado";"Reprovado") 

d) =IF(B6>=30;"Aprovado";"Reprovado") 

 

9. Analise a alternativa que melhor define o seguinte 

conceito: “É uma rede de computadores privada que 

assenta sobre a suíte de protocolos da Internet, 

porém, de uso exclusivo de um determinado local, 

como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só 

poderá ser acessada pelos seus utilizadores ou 

colaboradores internos.  

a) Internet. 

b) Extranet. 

c) Intranet. 

d) Rede Pública. 

 

10. Ao usar a ferramenta de pesquisa na internet Google, 

é possível usar símbolos ou palavras na pesquisa 

para tornar os resultados mais precisos. Analise a 

alternativa que define corretamente uma forma de 

pesquisa que trará somente as correspondências 

exatas da frase: Concurso da Prefeitura Municipal 

de Sertaneja. 

a) #concurso da prefeitura municipal de Sertaneja# 

b) concurso + da + prefeitura + municipal + de + Sertaneja  

c) &concurso da prefeitura municipal de Sertaneja& 

d) "concurso da prefeitura municipal de Sertaneja" 

 

Conhecimentos Gerais 
 

11. Os símbolos do Município de Sertaneja são 

a) a Bandeira, o Brasão e o selo. 

b) a Bandeira, o selo e o Hino Municipal.  

c) a Bandeira e o Brasão. 

d) a Bandeira, o Brasão e o Hino Municipal.  

 

 

12. Com relação aos aspectos geográficos do Brasil, 

analise as assertivas e assinale a alternativa que 

corresponde a principais bacias hidrográficas 

brasileiras.  

I. Bacia Amazônica. 

II. Bacia do Prata ou Platina. 

III. Bacia do São Francisco. 

IV. Bacia Tocantins-Araguaia.  

a) Apenas l, ll e lll estão corretas.  

b) Todas estão corretas.  

c) Apenas l, lll e IV estão corretas.   

d) Apenas ll, lll e IV estão corretas. 

 

13. Sobre a Lei Orgânica do Município de Sertaneja, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se 

afirma e assinale a alternativa com a sequência 

correta.  

(  ) O Município de Sertaneja terá como símbolos a 

Bandeira, o Brasão, de Armas e o Hino, estabelecidos 

em Lei Municipal.  

(  ) São poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 

(  ) Constituem bens do Município todas as coisas móveis 

e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 

pertençam.  

(  ) Nos procedimentos administrativos, qualquer que 

seja o objeto, obedecer-se-á aos princípios a 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

igualdade entre os administradores e ao devido 

processo legal que comtemplará sempre o 

contraditório, a ampla defesa e o despacho ou decisão 

motivados.  

a) V – F – F – V. 

b) V – V – F – F. 

c) F – F – V – F. 

d) F – V – F – V.  

 

14. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a Lei 

Orgânica do Município de Sertaneja, o Município 

tem como competência privativa, legislar sobre 

assuntos de interesses local, cabendo-lhe, entre 

outras as seguintes contribuições. 

a) Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias 

e os orçamentos anuais. 

b) Organizar e prestar os serviços públicos de forma 

centralizada ou descentralizada, sendo neste caso: por 

outorga, às suas autarquias ou entidades; por delegação, 

a particulares, mediante concessão, permissão ou 

autorização. 

c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 

como ampliar suas redes, com prejuízos da 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 

nos prazos fixados em lei. 

d) Criar, organizar e suprir distritos, observada a legislação 

estadual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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15. A Política do Brasil funciona sob o modelo 

de república federativa presidencialista, formada 

pela União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, o exercício do poder é atribuído 

a órgãos distintos e independentes, submetidos a um 

sistema de controle para garantir o cumprimento das 

Leis e da Constituição. De acordo com os tipos de 

poderes dentro dos aspectos políticos do Brasil, 

relacione as colunas e assinale a alternativa que 

apresenta a ordem correta. 

1. Poder Executivo 

2. Poder Legislativo 

3. Poder Judiciário 

(  ) É o árbitro que julga os conflitos de interesse 

existentes na sociedade, uma vez que cabe ao Estado 

decidir quem tem razão nos casos em que tais 

conflitos não sejam superados por negociações e 

acordos diretos entre as partes envolvidas. 

(  ) É composto por Ministérios, por Secretarias 

Especiais e pelas Forças Armadas. 

(  ) Vigora no país o pluripartidarismo, com um Poder 

Legislativo bicameral, composto pelo Senado, com 81 

membros, e pela Câmara dos Deputados, com 513 

membros. 

a) 2 – 3 – 1.   

b) 2 – 1 – 3.  

c) 3 – 2 – 1. 

d) 3 – 1 – 2. 
 

Conhecimentos Específicos 
 

16. Vygotsky (1977) defendeu   com   veemência   a 

educação   escolar   e   as   mediações   por   meio   dela 

realizadas como meios para a promoção das funções 

psicológicas superiores. A aprendizagem é a fonte 

propulsora do desenvolvimento e o bom ensino é 

aquele que a ele se adianta, ou seja, é  dirigido  às  

funções  psicológicas  em  vias  de  se  desenvolverem.  

Assinale a alternativa que condiz com a afirmação do 

autor. 

a) A mediação é dispensável para aprendizagem, pois o ser 

humano às vezes precisa do outro para aprender e trocar 

conhecimento. 

b) O que determina o desenvolvimento da criança é sua 

própria condição de vida. Com isso adquire a 

aprendizagem apenas por meio da interação social e sem 

a mediação de outro indivíduo.  

c) Os conhecimentos prévios do educando fazem parte do 

nível de desenvolvimento atual, no qual o aluno atua 

com autonomia, portanto a aprendizagem do educando 

inicia-se somente quando começa a frequentar a escola. 

d) A Zona de Desenvolvimento Proximal é a distância 

entre o nível de real, desenvolvimento representado pelo 

que a criança consegue fazer de forma independente e o 

nível de desenvolvimento potencial, relativo ao que a 

criança consegue fazer com a ajuda de um adulto ou de 

outro parceiro mais experiente. 

 

17. Em relação aos fatores importantes da teoria de 

Vygotsky, relacione as colunas em seguida assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

a) Mediação  

b) Linguagem 

c) Cultura  

d) Processo de interiorização 

(  ) universo de significações que permite construir a 

interpretação do mundo real. 

(  ) que envolve um componente interno e outro externo 

e que sendo interpessoal se torna intrapessoal. 

(  ) o conhecimento é adquirido através da interação com 

vários interlocutores, numa relação em que todos os 

envolvidos são ativos. 

(  ) sistema simbólico de significados e significantes dos 

grupos humanos que favorece o intercâmbio social e 

o fenômeno do pensamento. 

a) A – B – C – D. 

b) C – D – A – B. 

c) D – C – B – A. 

d) A – B – D – C. 

 

18. A escolarização da criança é essencial; com 

deficiência ou não, toda criança precisa de e tem 

direito a uma escola que cumpra sua função básica 

de promover    a    socialização    do    conhecimento 

produzido pela humanidade. Nesse sentido é correto 

afirmar que: 

a) Possui garantido o direito à educação, apenas as crianças 

que não apresentem deficiência. 

b) A lei assegura a todas as crianças o direito à 

escolarização, desde que não apresente deficiência 

alguma. 

c) É essencial a escolarização para o desenvolvimento da 

criança, esse direto proporcionou a  inclusão      de      

pessoas      com      padrões      muito diferenciados de 

aprendizagem e o acesso à escola com sua garantias 

legais. 

d) É fundamental a escolarização desde que a criança não 

tenha nenhum tipo de deficiência, para não causar 

desordem no ambiente escolar. 

 

19. A escolarização promove o avanço para além das 

características inatas, por meio da apropriação da 

cultura material e intelectual presente na atividade 

humana. O homem não nasce ou se faz naturalmente 

homem, como explica Saviani (2005), para saber 

pensar e sentir, para saber querer, agir ou avaliar é 

preciso aprender, o que implica o trabalho educativo. 

Nesse sentido não é correto afirmar que:  

 

a) O trabalho educativo é árduo, mas o homem como 

apresenta características natas, aprende com mais 

facilidade e sem mediação do outro. 

b) A educação humaniza o homem. 

c) O saber que importa à educação é aquele que resulta do 

processo de aprendizagem. 

d) O homem não aprende nada naturalmente. 
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20. O trabalho educativo é definido por Saviani como a 

produção direta e ____________, em cada indivíduo, 

da humanidade produzida____________e 

coletivamente pelos homens.  A escola é o lugar 

privilegiado para que esse processo se realize; por 

meio do ato educativo, os conteúdos      produzidos      

pela      coletividade      são apropriados pelo indivíduo 

____________.  Portanto, uma escola vazia de 

conteúdos resulta no esvaziamento do ser humano, 

do saber pensar e____________o mundo em que 

vive.  Preencha as lacunas e assinale a alternativa 

correta em relação à ideia do autor. 

a) Funcional / histórica / plural / fabricar 

b) Funcional / histórica / plural / significar 

c) Multifuncional / presente / plural / fabricar 

d) Intencional / histórica / singular / significar 

 

21.  Quando o educador coloca as crianças em situações 

que são renovadas constantemente “o jogo as obriga 

a diversificar de forma ilimitada a coordenação 

social de seus movimentos e lhes ensina flexibilidade, 

plasticidade e aptidão criativa como nenhum outro 

âmbito da educação” (VIGOTSKI, 2003).  Com isso 

a criança aprende como 

a) jogar com mais facilidade e vencer sempre. 

b) conviver em sociedade e respeitar as regras nela 

existentes. 

c) conviver em sociedade sem respeitar as regras 

estipuladas. 

d) jogar sem se importar com as regras. 

  

22. O jogo com regras oferece ao educando a 

socialização, a expressão do prazer, a forma natural 

de trabalho, além de ser uma preparação para a vida. 

É correto afirmar que: 
a) O processo de letramento não ocorre por intermédio de 

jogos. 

b) Os jogos não podem ser utilizados com práticas 

pedagógicas. 

c) O processo de letramento ocorre de modo lúdico, por 

meio dos jogos. 

d) Os jogos e materiais destinados ao letramento não 

permeiam as práticas pedagógicas. 

 

23. A valorização do contato da criança com a música já 

era existente há tempos, Platão dizia que “a música é 

um instrumento educacional mais potente do que 

qualquer outro”. Na aprendizagem, não é diferente: 

sons e melodias levam a impulsos que contribuem 

com a percepção, a memória, o raciocínio. No tocante 

à música como instrumento de aprendizagem está 

correto, exceto. 

a) A música na educação das crianças possui um papel 

importante, pois contribui para o desenvolvimento 

psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico, além 

de ser apontada como facilitadora do processo de 

aprendizagem. 

b) A música na educação das crianças está relacionada a 

uma motivação além do ensinar, a socialização e o 

desenvolvimento do famoso “ouvido musical”. 

c) A inicialização musical na Educação Infantil e nas séries 

iniciais do Fundamental estimula áreas do cérebro da 

criança que vão beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens como: corporal, linguística e o aprendizado 

de novos idiomas. 

d) A musicalização é um processo de construção do 

conhecimento, não favorecendo fatores como: o 

desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso 

rítmico do prazer de ouvir música e da afetividade. E 

também não contribui para uma efetiva consciência 

corporal e de movimentação. 

 

24. A educação_______________ é uma modalidade de 

ensino destinada a educandos portadores de 

necessidades educativas especiais no campo da 

aprendizagem, originadas quer de deficiência física, 

sensorial, mental ou múltipla, quer de características 

como altas habilidades, superdotação. Assinale a 

alternativa que preenche corretamente  a lacuna. 

a) inclusiva 

b) especial 

c) técnica 

d) superior 

 

25. Nos termos do Art. 3º da LDB/96, o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: 

I. igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola; 

II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV. respeito à liberdade, preço e tolerância. 

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que não 

condiz com a Lei. 

a) Apenas IV não condiz. 

b) Apenas I e II não condiz. 

c) Apenas II não condiz. 

d) Apenas II e III não condiz. 

 

26. Nos termos do Art. 21º da LDB/96, compõem a 

educação básica 

a) apenas o ensino fundamental e médio. 

b) a educação infantil, a educação fundamental, o ensino 

médio e o ensino superior. 

c) a educação infantil, a educação fundamental e o ensino 

médio. 

d) a creche, a educação infantil e o ensino fundamental II. 

 

27.  De acordo com o Art. 260, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), os contribuintes poderão 

efetuar doações aos Fundos dos Direitos da Criança 

e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou 

municipais, devidamente comprovadas, sendo essas 

integralmente deduzidas do imposto de renda. Para 

tanto devem obedecer aos seguintes limites 

a) 3% do imposto sobre a renda devido apurado pelas 

pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real e 6%  

do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas 

na Declaração de Ajuste Anual. 

b) 1%  do imposto sobre a renda devido apurado pelas 

pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real e  6%  

do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas 

na Declaração de Ajuste Anual. 

c) 7%  do imposto sobre a renda devido apurado pelas 

pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real e  

15%  do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas 

físicas na Declaração de Ajuste Anual. 

d) 10%  do imposto sobre a renda devido apurado pelas 

pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real e  

50%  do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas 

físicas na Declaração de Ajuste Anual. 
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28. Segundo o Art. 3º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a criança e o adolescente gozam de 

todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por Lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a 

fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade 

e de dignidade. Estes direitos estão reunidos em três  

dimensões, que são 

a) Individuais, civis e políticos; sociais, econômicos e 

culturais; difusos e coletivos.  

b) Individuais e políticos; econômicos e sociais; confusos 

e coletivos. 

c) Civis e sociais: econômicos e culturais; difusos e 

coletivos. 

d) Civis e políticos; sociais e culturais; confusos e 

coletivos. 

 

29. A educação básica como direito, aprofundou-se no 

Brasil com a aprovação da Lei n. 11.274/06, pela qual 

o ensino fundamental obrigatório passou a 

durar_________, iniciando-se aos 6 anos de idade. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acordo com a Lei acima. 

a) 7 anos 

b) 8 anos 

c) 9 anos 

d) 10 anos 

 

30. Nos termos do art. Art. 11, da Lei nº 11.494/2007, a 

apropriação dos recursos em função das matrículas 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, nos 

termos da alínea c do inciso III do caput do art. 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - 

ADCT, observará, em cada Estado e no Distrito 

Federal, percentual de 

a) menos de 15% (quinze por cento) dos recursos do Fundo 

respectivo. 

b) igual a 15% (quinze por cento) dos recursos do Fundo 

respectivo. 

c) mais de 15% (quinze por cento) dos recursos do Fundo 

respectivo. 

d) até 15% (quinze por cento) dos recursos do Fundo 

respectivo. 

 


