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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta e redação.
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 05 - CONHECIMENTOS GERAIS
01. Assinale a alternativa que apresenta uma
informação INCORRETA em relação ao conceito de
desenvolvimento sustentável.
a) A ideia de desenvolvimento sustentável
propõe-se a harmonizar dois objetivos legítimos:
o desenvolvimento econômico e a conservação
ambiental.
b) O desenvolvimento se torna insustentável quando
associado à ideia de prosperidade econômica,
mesmo quando se leva em conta a proteção do
meio ambiente.
c) Para ser atingido, o desenvolvimento sustentável
depende de planejamento e do reconhecimento de
que os recursos naturais são finitos.
d) Trata-se de um desenvolvimento capaz de
suprir as necessidades da geração atual, sem
comprometer a capacidade de atender as
necessidades das futuras gerações.
________________________________________
02. A história do Brasil republicano é caracterizada
por uma série de rupturas políticas, como as
ocorridas em 1889, 1930 e 1964. Assinale a
alternativa que indica, respectivamente, os
acontecimentos históricos ocorridos naqueles anos:
a) Independência do Brasil, Fim da Era Vargas e
Redemocratização.
b) Proclamação da República, Início da Era Vargas
e Instauração do Regime Militar.
c) Independência do Brasil, Início da República
Velha e Fim do Regime Militar.
d) Proclamação da República, Fim da Escravidão e
Redemocratização.
________________________________________
03. ____________________ é uma organização
internacional fundada em 1945, ao fim da Segunda
Guerra Mundial, e conta atualmente com quase
duzentos países-membros. Sua missão envolve
temas globais como paz e segurança, mudança
climática, desenvolvimento sustentável e direitos
humanos. Com base nessa descrição, assinale a
alternativa que preenche corretamente a lacuna:
a) O Banco Mundial (BIRD)
b) A Organização das Nações Unidas (ONU)
c) O Fundo Monetário Internacional (FMI)
d) A Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN)
________________________________________
04. O sistema educacional brasileiro, segundo
o texto constitucional, deve estar pautado em
determinados princípios básicos. Assinale a
alternativa que NÃO indica um desses princípios:
a) Coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino.

b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento.
c) Monopólio estatal em relação ao processo
educacional.
d) Pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas.
________________________________________
05. Assinale a alternativa que contém uma
afirmação INCORRETA em relação ao processo de
globalização.
a) A globalização tem afetado o meio ambiente, a
cultura, os sistemas políticos e o desenvolvimento
econômico mundial.
b) O processo de globalização é compreendido
unanimemente como um movimento positivo,
sem que haja controvérsias sobre os seus efeitos
benéficos para o mundo.
c) Trata-se de um processo histórico de crescente
interação e integração entre povos, empresas e
governos de diferentes países.
d) O desenvolvimento tecnológico foi e tem sido um
importante estímulo à globalização, pois tende a
acelerar o processo de interconexão mundial.
QUESTÕES 06 A 10 - RACIOCÍNIO LÓGICO
06. Qual das sentenças declarativas abaixo é uma
proposição?
a) 2³ > 10
b) O caderno de Maria.
c) “Estude mais.”
d) x + y = 10
________________________________________
07. Qual das proposições a seguir é uma tautologia?
a) (A ⇿ ~B) ∧ (A ∧ B)
b) (A ∧ B) → (A V B)
c) A ⇿ (A ∧ B)
d) nenhuma das anteriores
________________________________________

08. Um conjunto de cláusulas S é uma representação
clausal para uma fórmula P se e somente se?
a) P é satisfazível se e somente se S é não
satisfazível
b) P não é satisfazível se e somente se S é
satisfazível
c) P é satisfazível se e somente se S é satisfazível
d) Nenhuma das anteriores
________________________________________
09. Qual dos casos abaixo é uma das leis de
Morgan?
a) ~(P ∧ Q) ⇔ [(~P) ∨ (~Q)]
b) (P → Q) ⇔ [(~Q)→(~P)]
c) P ∧ (Q ∨ R) ⇔ (P ∧Q) ∨ (P ∧ R)
d) P ∧ Q ⇔ Q ∧ P
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10. Saulo tem três motos: uma CG 125, uma Twister
250 e uma CB 500. Uma das motos é vermelha, a
outra é amarela, e a outra é laranja. Sabemos que:
1) ou a CG 125 é vermelha, ou a CB 500 é vermelha;
2) ou a CG 125 é amarela, ou a Twister 250 é laranja;
3) ou a CB 500 é laranja, ou a Twister 250 é laranja;
4) ou a Twister 250 é amarela, ou a CB 500 é
amarela.
Então, quais são as cores da CG 125, da Twister
250 e da CB 500, respectivamente?
a) laranja, vermelha, amarela
b) laranja, amarela, vermelha
c) amarela. vermelha, laranja
d) vermelha, laranja, amarela
QUESTÕES 11 A 20 - LÍNGUA PORTUGUESA
Atenção: as questões 11 e 12 referem-se ao
texto abaixo.
A TV ainda é a principal fonte de informação para
o jovem brasileiro, mas ele se tornou multimídia.
Essa é a opinião de Maria Regina Mota, doutora
em comunicação e semiótica pela PUC-SP, após
analisar dados do Datafolha.
A pesquisa revela que 98% dos jovens assistem à
TV 3,4 horas por dia, embora esse veículo venha
caindo na preferência dos jovens e a internet esteja
subindo. “Esse número não me impressiona, pois
não significa que o jovem passe todo esse tempo na
frente da televisão sem fazer outra coisa. Ele pode
deixar a TV ligada enquanto navega na internet.
O que acontece é que, com a disponibilidade dos
meios, o jovem se tornou multimídia”, diz Mota.
A comparação com dados do Datafolha colhidos em
São Paulo em 2000 mostra que, enquanto na época
45% dos jovens disseram ter a TV como veículo de
comunicação preferido para se informarem, hoje
33% afirmaram o mesmo. Já com a internet nota-se
um processo inverso. O número dos que disseram
ter a rede mundial como principal veículo subiu de
11% para 26%. A média de tempo gasto na web
diariamente é de 2,5 horas (...)
Será que com a TV Digital irá mudar o comportamento
desses jovens? Será que irá aumentar o índice de
uso da TV?
Ou será que eles passaram a assistir TV através do
uso de programas para a internet?
Minha opinião é que a convergência irá favorecer
o uso da TV em outros meios como a internet
e o celular, dificilmente os jovens que estão
acostumados a muita informação ao mesmo tempo
e usar vários programas de uma única vez irá ficar
parado em frente a uma TV assistindo um único
programa.
Folha de São Paulo. 27 jul 2008. Caderno especial:
jovem século XXI. [adaptado].

11. De acordo com o texto, pode-se afirmar que:
a) Com a indisponibilidade dos meios de
comunicação, não restou alternativa ao jovem,
senão tornar-se multimídia.
b) Os jovens são muito focados no que estão
fazendo, por isso costumam optar se assistem à TV
ou acessam a internet, raramente fazendo os dois
ao mesmo tempo.
c) Quase todos os jovens assistem à TV mais de 3
horas diariamente.
d) Não se deve assistir à TV e acessar a internet ao
mesmo tempo.
________________________________________
12. Das informações colhidas do texto, deduz-se
que:
a) Os jovens passam mais tempo navegando na
internet do que assistindo à televisão.
b) A televisão deve “desaparecer” nos próximos
anos como meio de comunicação.
c) A própria programação televisiva está em muitos
casos migrando para outros meios de comunicação,
como a internet.
d) A TV digital certamente aumentará o índice de uso
do aparelho de televisão, diminuindo a utilização de
aparelhos como smartphones, tablets e notebooks.
________________________________________
13. “Reconheci a vendedora Cíntia já na porta da
loja”.
Pode-se afirmar acerca desta oração:
a) O sujeito é: “vendedora Cíntia”, sendo sua
classificação: sujeito simples.
b) O sujeito é: “Cíntia”, sendo sua classificação:
sujeito próprio.
c) O sujeito é: “loja”, pois é o lugar onde ocorre a
ação.
d) O sujeito é: “eu”, pois se trata de sujeito
desinencial.
________________________________________
14. Observe as frases abaixo:
I. Poderias informar o horário que Sua Excelência
chegará?
II. O Doutor trouxe os documentos para mim
assinar?
III. Chegando os papéis, envio eles para ti.
IV. Para mim, foi difícil encontrar o local.
Está rigorosamente de acordo com os padrões da
norma culta:
a) Apenas I
b) I e IV apenas.
c) II e IV apenas.
d) II, III e IV apenas.
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15. Assinale abaixo a oração na qual o advérbio
expressa intensidade:
a) Todos os atletas treinam com intensidade.
b) Diariamente tomamos nosso café da manhã
juntos.
c) Nunca volte aqui!
d) O nível do rio subiu muito depressa!
________________________________________
16. As sentenças abaixo contêm pronomes relativos
em destaque:
I. Não era esta a casa que eu sonhava ...
II. O artista que pintou este quadro é um homem
famoso!
III. A maior solidão é a do ser que não ama!
IV. O anel que tu me deste, era vidro e se quebrou!
O pronome destacado nas frases tem função
sintática de objeto direto em:
a) I e IV apenas.
b) I e II apenas.
c) II e IV apenas.
d) Apenas III.
________________________________________
17. Figura de linguagem é uma forma de expressão
comunicativa que se utiliza das palavras em um
sentido diferente daquele em que comumente são
empregadas. Analise as frases abaixo, que se
utilizam deste recurso linguístico:
I. O amor é como uma velha canção nos teus
ouvidos.
II. Este aluno é um gênio.
III. O silêncio habitava naquela casa.
IV. Adoro ler Cecília Meireles nos finais de semana.
As figuras de linguagem utilizadas em cada frase
são, respectivamente:
a) Hipérbole; metáfora, metonímia; parábola.
b) Metáfora; comparação; metonímia; hipérbole.
c)
Comparação;
metáfora;
personificação;
metonímia.
d) Metáfora; comparação; hipérbole; eufemismo.
________________________________________
ATENÇÃO:
O texto a seguir refere-se às questões 18, 19 e
20.
PLÁSTICA NA ADOLESCÊNCIA
É cada vez mais comum, jovens recorrerem a
plásticas, sobretudo ao implante de silicone e
lipoaspiração.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica (SBCP), dos 629 mil procedimentos
cirúrgicos estéticos realizados no Brasil entre

setembro de 2007 e agosto de 2008, 37.740 (ou
8%) foram feitos em adolescentes. O dado deriva
de um estudo inédito, que avaliou o número e o tipo
de cirurgias registrados nesse período, tendo como
fontes os 3.533 cirurgiões associados. Por falta
de dados anteriores, não se sabe como era esse
panorama. Porém, médicos atestam que jovens
estão recorrendo, cada vez mais cedo, a cirurgias
plásticas que, tradicionalmente, são feitas na idade
adulta.
“Há cinco, dez anos, queriam corrigir pequenos
problemas, como orelha de abano e imperfeições
no nariz. Hoje, os adolescentes, em especial as
meninas, querem se submeter a uma plástica
por outros motivos”, assegura o cirurgião plástico
Sebastião Guerra, de Belo Horizonte, presidente
eleito da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
2010/2011. Segundo ele, assim como ocorre com
as mulheres adultas, a maioria das garotas quer
aumentar os seios ou fazer lipoaspiração. “As
correções de nariz e orelha caíram para terceiro e
quarto lugares na lista de procura.”
Corpo de mulher.
Segundo o cirurgião Sebastião Guerra, enquanto os
meninos são mais ponderados - pensam, planejam,
decidem, desistem -, as meninas estão cada vez
mais seguras do que querem. Muitas vezes, já
chegam ao consultório dizendo que desejam uma
prótese mamária e informando a quantidade de
silicone que vão colocar. “Somos reticentes em
operar uma adolescente de 13 anos, por exemplo.
Mas isso não quer dizer que ela não possa ser
operada”, ressalva.
O que o cirurgião quer dizer é que não há uma
idade mínima para que um jovem se submeta
a uma intervenção estética. Mas deve-se tomar
cuidado com relação à constituição corporal. “Hoje,
uma adolescente de 13, 14 anos já tem o corpo de
mulher. Além da autorização dos pais, é preciso
fazer uma avaliação médica e, quando necessário,
adiar a cirurgia para mais dois anos, no mínimo.”
Fase de mudanças.
Para o médico hebiatra (especialista em
adolescentes) Mauro Fisberg, é preciso saber se a
intervenção pode influenciar de maneira importante
a vida do jovem. “Cirurgia plástica reparadora é
uma intervenção estética e, ao mesmo tempo,
reparadora”, afirma. “Pode melhorar muito a
autoestima da menina, além de corrigir a postura.”
Ainda assim, acrescenta, a indicação é a de que
a paciente tenha chegado ao que os médicos
chamam de “maturação sexual”, com mamas no
estágio 4 - no tamanho das de uma adulta.
O médico lembra que, atualmente, é comum
adolescentes desejarem próteses de silicone como
presente de 15 anos ou de formatura. “É preciso
avaliar se a adolescente tem mamas realmente
pequenas para a sua estrutura e se possui uma
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caixa torácica suficiente para suportar o tamanho
das próteses.” Segundo ele, é fundamental saber
se a intervenção vai trazer benefícios a longo prazo.
“É preciso bom senso dos pais e, principalmente,
do cirurgião, pois essas cirurgias podem mudar o
padrão de equilíbrio corporal.”
O cirurgião plástico José Teixeira Gama é taxativo
quando o assunto é intervenção cirúrgica estética
em jovens com menos de 18: “Só opero adolescente
com a indicação médica, e nunca por estética
simplesmente. São muito novos para decidirem
sobre mudanças no corpo. Além disso, toda cirurgia
traz riscos à saúde e uma cicatriz”.
Fabiana Gonçalves. O Estado de São Paulo. 21 a
27 mar 2010. Suplemento feminino.
________________________________________
18. Segundo o texto, é possível afirmar que:
a) Todos os médicos se recusam a fazer cirurgia
plástica em adolescentes.
b) É pacificado entre os médicos que cirurgias
plásticas são prejudiciais a adolescentes.
c) A idade mínima para fazer qualquer cirurgia
plástica é de 15 anos.
d) De modo geral, os médicos fazem o procedimento
da cirurgia plástica em adolescentes, desde que
observados alguns critérios.
________________________________________
19. “Há cinco, dez anos, queriam corrigir pequenos
problemas, como orelha de abano e imperfeições
no nariz”.
No contexto, o excerto acima se relaciona:
a) Aos cirurgiões.
b) Aos adolescentes.
c) Às cirurgias.
d) Aos adultos.
________________________________________
20. Pode-se
afirmar que o texto
é
predominantemente:
a) Informativo, visto que seu objetivo é trazer dados
relevantes sobre o tema abordado.
b) Instrucional, pois dá instruções de como proceder
quando se deseja fazer uma cirurgia plástica.
c) Descritivo, pois descreve o número crescente
de adolescentes que buscam cirurgia plástica no
Brasil.
d) Narrativo, pois narra a busca dos adolescentes
por cirurgias plásticas.
QUESTÕES 21 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Acerca do processo de investidura do servidor
público, assinale a alternativa correta de acordo
com o Estatuto do Servidor Público de São José
dos Pinhais (Lei Municipal 525, de 25 de março de
2004):

a) O prazo para o servidor entrar em exercício é de
05 (cinco) dias úteis, contados da data da posse.
b) Os efeitos financeiros serão devidos a partir da
posse.
c) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições
do cargo público, que completa o processo de
investidura.
d) O prazo para o servidor entrar em exercício
é de 03 (três) dias úteis, contados da data da
homologação do resultado do concurso.
________________________________________
22. Sobre vencimento, remuneração e subsídio
estabelecidos no Estatuto do Servidor Público de
São José dos Pinhais (Lei Municipal 525, de 25 de
março de 2004), assinale a alternativa correta.
a) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo
exercício de cargo público, com valor fixado em Lei
e estabelecido em Tabela de Cargos e Vencimentos.
b) O servidor não poderá perceber vantagens que
somem valor superior a 120% (cento e vinte por
cento) do seu vencimento.
c) O servidor não perderá a remuneração do dia
que faltar ao serviço, salvo motivo legal justificado e
previsto nesta Lei.
d) O vencimento do cargo efetivo, acrescido da
vantagem de caráter permanente, pode ser reduzido
por ato administrativo.
________________________________________
23. Acerca do regimento interno da Câmara de
São José dos Pinhais, assinale a alternativa
correta quanto às funções exercidas pela Câmara
Municipal.
a) A função Administrativa consiste em sugerir
e implementar medidas de interesse público do
Executivo.
b) A função de assessoramento é exclusiva à sua
organização interna, à regulamentação de seu
funcionalismo e à estruturação e direção de seus
serviços auxiliares.
c) A Câmara tem funções legislativas e exerce
atribuições de fiscalização financeira e orçamentária,
controle e assessoramento dos atos do Judiciário.
d) A função legislativa consiste em elaborar leis
referentes a todos os assuntos de competência do
Município, respeitadas as reservas constitucionais
da União e do Estado.
________________________________________
24. Acerca da composição da mesa Diretiva da
Câmara Municipal de São José dos Pinhais,
assinale a alternativa correta de acordo com
Regimento Interno da Câmara Municipal de São
José dos Pinhais.
a) O mandato da Mesa Diretiva será de 02 (dois)
anos, não permitida a reeleição de seus membros,
para o mesmo cargo, na eleição imediatamente
subsequente.
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b) Vagando-se qualquer cargo da Mesa, será
realizada a eleição no expediente da primeira sessão
seguinte, para completar o biênio do mandato.
c) Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador
mais velho, assumirá a Presidência.
d) Nenhum dos membros da Mesa em exercício
pode fazer parte de comissões.
________________________________________
25. Acerca das atribuições da Câmara de Vereadores
previstas na Lei Orgânica Municipal de São José
dos Pinhais, assinale a alternativa correta.
a) A Câmara se reunirá em sessões ordinárias,
extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o
seu Regimento Interno.
b) A convocação extraordinária da Câmara Municipal
far-se-á pelo Prefeito para o compromisso e a posse
do Prefeito e do Vice-Prefeito.
c) A convocação extraordinária da Câmara Municipal
far-se-á pelo Diretor do Fórum em caso de urgência
ou interesse público relevante.
d) A legislatura não será interrompida sem a
deliberação sobre o projeto de lei orçamentário
________________________________________
26. A LDB, no Parágrafo Único, do Artigo 61,
preconiza a associação entre teorias e práticas ao
estabelecê-la entre os fundamentos da formação
dos profissionais da educação, para atender às
especificidades do exercício das suas atividades,
bem como aos objetivos das diferentes etapas e
modalidades da Educação Básica. As diretrizes
indicadas no I Plano Nacional de Educação
(2001-2010) deram uma idéia da amplitude das
qualidades esperadas dos professores. Sobre as
qualidades esperadas dos professores, marque a
opção INCORRETA.
a) Compreensão dos fundamentos científicotecnológicos dos processos produtivos, relacionando
a teoria com a prática.
b) Contato com realidade escolar desde o início
até o final do curso, integrando a teoria à prática
pedagógica.
c) Inclusão das questões de gênero e da etnia nos
programas de formação.
d) Sólida formação teórica nos conteúdos específicos
a serem ensinados no Ensino Técnico, bem como
nos conteúdos especificamente pedagógicos.
________________________________________
27. Analise as afirmativas sobre a diversidade.
I – A diversidade é um componente do
desenvolvimento biológico e cultural da humanidade.
II – A diversidade se faz presente na produção de
práticas, saberes, valores, linguagens, técnicas
artísticas, científicas, representações do mundo,
experiências de sociabilidade e de aprendizagem.
III – Por mais que a diversidade seja um elemento
constitutivo do processo de humanização, há uma

tendência nas culturas, de um modo geral, de
ressaltar como positivos e melhores os valores que
lhe são próprios, gerando certo estranhamento e,
até mesmo, uma rejeição em relação ao diferente.
É o que chamamos de relativismo.
Estão corretas:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.
________________________________________
28. As fronteiras são demarcadas quando se
admite tão somente a idéia de currículo formal.
Mas as reflexões teóricas sobre currículo têm como
referência os princípios educacionais garantidos
à educação formal. Estes estão orientados pela
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
a cultura, o pensamento, a arte e o conhecimento
científico, além do pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas, assim como a valorização
da experiência extra-escolar, e a vinculação entre a
educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
Assim, e tendo como base o teor do Artigo 27 da
LDB, pode-se entender que o processo didático em
que se realizam as aprendizagens fundamenta-se
na diretriz que assim delimita o conhecimento para
o conjunto de atividades. Os conteúdos curriculares
da Educação Básica observarão, ainda, as
seguintes diretrizes, EXCETO:
a) A consideração das condições de escolaridade
dos estudantes em cada estabelecimento.
b) A difusão de valores fundamentais ao interesse
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de
respeito ao bem comum e à ordem democrática.
c) A orientação para o trabalho.
d) A promoção da satisfação educacional valorizando
as práticas artísticas formais.
________________________________________
29. Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a
diversidade na escola:
a) As diversidades culturais e socioeconômicas
compreendem diferentes formas de cooperação do
adolescente e níveis de responsabilidades.
b) Na escola, onde a diversidade está presente
diretamente naqueles que constituem a comunidade,
essa presença tem sido apresentada, divulgada e
combatida.
c) Os aspectos históricos e geográficos expõem uma
diversidade regional marcada pela desigualdade,
do ponto de vista do atendimento pleno dos direitos
de cidadania.
d) Uma proposta curricular voltada para a cidadania
deve preocupar-se necessariamente com as
diversidades existentes na sociedade, uma das
bases concretas em que se praticam os preceitos
éticos.
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30. O Artigo 79 da LDB define como competência da
União, apoiar técnica e financeiramente os sistemas
de ensino no provimento da Educação Escolar
Indígena, por meio de programas integrados de
ensino e pesquisa, visando:
I – Desenvolver currículos e programas
específicos, neles incutindo os conteúdos culturais
correspondentes às respectivas comunidades.
II – Elaborar e publicar fortuitamente material
didático específico e diferenciado.
III – Fortalecer as práticas sócio-educativas ou
sócio-econômicas e a língua materna de cada
comunidade indígena.
IV – Manter programas de formação de pessoal
especializado, destinado à educação escolar nas
comunidades indígenas.
Assinale a alternativa correta, entre as metas
indicadas acima:
a) Apenas uma meta está correta.
b) Duas metas estão corretas.
c) Três metas estão corretas.
d) Todas as metas estão corretas.
________________________________________
31. Marque a opção INCORRETA sobre o Parágrafo
4º, do Artigo 79, da LDB, o qual diz que a educação
a distância gozará de tratamento diferenciado, que
incluirá :
a) Concessão de canais com finalidades
exclusivamente educativas.
b) Custos de transmissão reduzidos em canais
comerciais de radiodifusão sonora e de sons e
imagens e em outros meios de comunicação que
sejam explorados mediante autorização, concessão
ou permissão do poder público.
c) Publicar sistematicamente material didático
específico e diferenciado.
d) Reserva de tempo mínimo, sem ônus para o
poder público, pelos concessionários de canais
comerciais.
________________________________________
32. O Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB) é uma avaliação externa em larga escala
aplicada a cada dois anos. Sobre os objetivos do
Sistema de Avaliação da Educação Básica, analise
as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:
I – Desenvolver competência técnica e científica
na área de avaliação educacional, ativando o
intercâmbio entre instituições educacionais de
ensino e pesquisa.
II – Identificar os problemas e as paridades regionais
do ensino.
III – Oferecer subsídios à formulação, reformulação
e monitoramento de políticas públicas e programas
de intervenção ajustados às necessidades
diagnosticadas nas áreas e etapas de ensino
avaliadas.

IV – Produzir informações sobre os fatores do
contexto político, cultural e escolar que influenciam
o desempenho dos alunos.
V – Proporcionar aos agentes educacionais e à
sociedade uma visão clara dos resultados dos
processos de ensino e aprendizagem e das
condições em que são desenvolvidos.
a) Apenas I, III e V estão incorretas quanto aos
objetivos do SAEB.
b) Apenas II e IV estão incorretas quanto aos
objetivos do SAEB.
c) Todas estão corretas quanto aos objetivos do
SAEB.
d) Todas estão incorretas quanto aos objetivos do
SAEB.
________________________________________
33. Reconhecendo o currículo como coração
que faz pulsar o trabalho pedagógico na sua
multidimensionalidade e dinamicidade, o Projeto
Político-Pedagógico deve se constituir, EXCETO:
a) Da definição de qualidade das aprendizagens
e, por consequência, da escola, no contexto das
desigualdades que nela se refletem.
b) Da explicitação das bases que norteiam a
organização do trabalho pedagógico tendo como
foco os fundamentos da gestão democrática,
compartilhada e participativa (órgãos colegiados,
de representação estudantil e dos pais).
c) Da desvinculação entre a educação escolar, o
trabalho e as práticas sociais.
d) Do diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos
do processo educativo, contextualizado no espaço
e no tempo.
________________________________________
34. Respectivamente, serão consideradas para
inscrição e realização dos exames supletivos de
conclusão do ensino fundamental e médio, as
idades mínimas de:
a) 14 anos para inscrição e 15 anos para a
realização dos exames para o ensino fundamental;
17 anos para inscrição e 18 anos para a realização
dos exames no ensino médio.
b) 14 anos para inscrição e 15 anos para a
realização dos exames para o ensino fundamental;
18 anos para inscrição e 19 anos para a realização
dos exames no ensino médio.
c) 15 anos para inscrição e 16 anos para a
realização dos exames para o ensino fundamental;
17 anos para inscrição e 18 anos para a realização
dos exames no ensino médio.
d) 15 anos para inscrição e realização dos exames
para o ensino fundamental e 18 anos para inscrição
e realização dos exames no ensino médio.
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35. Sabe-se que a formação inicial e continuada do
professor tem de ser assumida como compromisso
integrante do projeto social, político e ético, local
e nacional, que contribui para a consolidação
de uma nação soberana, democrática, justa,
inclusiva e capaz de promover a emancipação
dos indivíduos e grupos sociais. Nesse sentido, os
sistemas educativos devem instituir orientações a
partir das quais se introduza, obrigatoriamente, no
Projeto Político-Pedagógico, previsão de todas as
orientações abaixo, EXCETO:
a) Compreensão dos fundamentos científicos
e
tecnológicos
presentes
na
sociedade
contemporânea.
b) Consolidação da identidade dos profissionais
da educação, nas suas relações com a instituição
escolar e com o estudante.
c) Criação de incentivos ao resgate da imagem
social do professor, assim como da autonomia
docente, tanto individual quanto coletiva.
d) Definição de indicadores de qualidade social
da educação escolar, a fim de que as agências
formadoras de profissionais da educação revejam os
projetos dos cursos de formação inicial e continuada
de docentes, de modo que correspondam às
exigências de um projeto de Nação.
________________________________________
36. São princípios da Educação Ambiental,
EXCETO:
a) A independência entre a ética, a educação, o
trabalho e as práticas sociais e humanas na garantia
de continuidade dos estudos e da qualidade social
da educação.
b) A interdependência entre o meio natural, o
socioeconômico e o cultural, sob o enfoque
humanista, democrático e participativo.
c) A totalidade como categoria de análise
fundamental em formação, análises, estudos e
produção de conhecimento sobre o meio ambiente.
d) O pluralismo de idéias e concepções pedagógicas,
na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade.
________________________________________
37. Segundo o Artigo 5º, do Plano Nacional de
Educação (PNE), a execução e o cumprimento
de suas metas serão objeto de monitoramento
contínuo e de avaliações periódicas, realizados
pelas seguintes instâncias:
I – Comissão de Educação do Senado Federal
e Comissão de Educação, Cultura e Esporte da
Câmara dos Deputados.
II – Conselho Nacional de Educação – CNE.
III – Fórum Nacional de Educação – FNE.
IV – Ministério da Educação – MEC.

Estão corretas as instâncias:
a) I, II e IV apenas.
b) I, II, III e IV.
c) I, III e IV apenas.
d) II, III e IV apenas.
________________________________________
38. Sobre a gestão democrática da escola e a
participação da comunidade neste processo é
INCORRETO afirmar:
a) A gestão democrática implica a efetivação de
novos processos de organização e gestão baseados
em uma dinâmica que favoreça os processos
individuais e participativos de decisão.
b) A participação constitui uma das bandeiras
fundamentais a serem implementadas pelos
diferentes atores que constroem o cotidiano escolar.
c) A participação não tem o mesmo significado para
todos, tratando-se, portanto, de uma palavra que
tem vários significados neste contexto.
d) Os processos de participação constituem,
eles próprios, processos de aprendizagem e
de mudanças culturais a serem construídos
cotidianamente.
________________________________________
39. Existem diferenças básicas entre a organização
escolar e a organização empresarial, assinale a
alternativa que NÃO apresenta uma função e/ou
objetivo da organização escolar.
a) A formação humana é o principal objetivo da
construção da identidade escolar, segundo seus
atores sociais.
b) Devido a sua função social (atender a todos) e ao
fato de seu objeto de trabalho ser o próprio homem,
não pode escolher a matéria-prima com a qual vai
trabalhar.
c) O aluno é sujeito e objeto no processo de produção
e socialização do conhecimento historicamente
produzido.
d) Tem como principal objetivo a produção de bens
materiais, a reprodução do capital e a alienação do
trabalhador.
________________________________________
40. Todas as afirmativas a seguir sobre o
planejamento escolar estão corretas, EXCETO:
a) O planejamento articula o que acontece dentro
da escola com o contexto em que ela se insere.
b) O planejamento é um processo de reflexão
crítica a respeito das ações e opções ao alcance
do professor.
c) O planejamento escolar é um processo de
racionalização, organização e coordenação da
atividade do professor,
d) Planejar é um ato conjunto que envolve a troca de
informações apenas entre professores e a direção
da escola.
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