
INSPETOR DE ALUNO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do Cartão de Respostas. 
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não 

retornar, será eliminado. 
3 -	 Os	3	(três)	últimos	candidatos	a	terminar	a	prova	deverão	permanecer	na	sala	

até	que	todos	tenham	finalizado	suas	provas	e	somente	poderão	sair	juntos	
do	recinto,	após	aposição	em	ata	de	suas	respectivas	assinaturas.	

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) 
e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem do seu Cartão 
de Respostas	será	disponibilizada	na	página	do	concurso	em	http://concursos.
biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 -	 Confira	 atentamente	 se	 este	 Caderno	 de	 Questões	 (Provas),	 que	 contém	

40 (quarenta) questões objetivas, está completo.
2 -	 Cada	questão	da	Prova	Objetiva	conterá	5 (cinco) opções e somente uma correta.
3 -	 Confira	 se	os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão 

de respostas,	 estão	 corretos.	 Se	 notar	 qualquer	 divergência,	 notifique	
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, 
você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 -	 Confira	 atentamente	 se	 o cargo e o número do caderno que estão no caderno 
de	questões	é	o	mesmo	do	que	consta	em	seu	cartão de respostas e na etiqueta 
com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para sentar. Se notar 
qualquer	divergência,	notifique	imediatamente	ao	Fiscal	de	Sala	ou	ao	Chefe	de	Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 -	 Se	você	marcar	mais	de	uma	alternativa,	sua	resposta	será	considerada	errada	
mesmo	que	uma	das	alternativas	indicadas	seja	a	correta.

7 -	 No	decorrer	da	prova	objetiva	o	fiscal	de	sala	irá	colher	a	sua	digital	no	selo	
que está no seu cartão de respostas.

8 -	 O	fiscal	de	sala	não	poderá	prestar	qualquer	esclarecimento	sobre	o	conteúdo	
da prova.  Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com 
recurso	administrativo	contra	as	questões	na	data	prevista	no	cronograma.

AGENDA 

l 28/11 (tarde) e 29/11/2015 (Manhã 
e Tarde),	Provas	Objetivas.	

l 30/11/2015, Divulgação dos Exemplares 
dos	Cadernos	de	Questões	(Provas)	das	
Provas	Objetivas.

l 30/11/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares	das	Provas	Objetivas.

l 02/12/2015,	 Disponibilização	 das	
Imagens	dos	Cartões	Respostas	das	
Provas	Objetivas.

l 03/12 e 04/12/2015, Interposição 
de	Recursos	contra	as	questões	das	
Provas	Objetivas.

l 14/12/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos	das	Provas	Objetivas.

l 14/12/2015, Relação Final de Notas 
das	Provas	Objetivas.

l 14/12/2015, Convocação para a 
Prova	Prática.

l 14/12/2015, Relação dos Candidatos 
que terão os Títulos avaliados.

l 19/12 e/ou 20/12/2015,	 PROVAS	
PRÁTICAS.

l 21/12/2015,	Disponibilização	das	Notas	
Preliminares	das	Provas	Práticas.

l 21/12 a 22/12/2015, Interposição de 
Recursos	contra	as	Notas	Preliminares	
das	Provas	Práticas.

l 23/12/2015, Relação Final de Notas 
das	Provas	Práticas.

l 18/12/2015, Divulgação da notas da 
Análise de Títulos.

l 21/12 a 22/12/2015, Interposição de 
recurso	Contra	as	Notas	Preliminares	
da Avaliação de Títulos.

l 29/12/2015, Divulgação das notas 
finais	da	Avaliação	de	Títulos.

l 30/12/2015, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES: 

l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet:	http://concursos.biorio.org.br	
l E-mail:	mangaratiba2015@biorio.org.br

CÓDIGO: IAL18

Prefeitura Municipal de Mangaratiba
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PORTUGUÊS

Leia com atenção o texto a seguir, para responder as 
questões de 1 a 10:

Título: Cerca de 800 moradores de 
Bento Rodrigues estão sem casa.

	 Notícia:	 Cerca	 de	 800	 moradores	 de	 Bento	
Rodrigues, o distrito de Mariana onde aconteceu a 
tragédia,	 estão	 sem	 casa	 e	 vivendo	 de	 doações.	 Dos	
26 desaparecidos, um foi encontrado, no domingo 
(dia	 8/11/2015),	 na	 lama	que	desceu	das	barragens.	O	
corpo	de	Sileno	de	Lima	 foi	 identificado	na	madrugada	
na	 segunda-feira	 (dia	 9/11/2015).	 Ele	 era	motorista	 da	
Samarco, e foi reconhecido pela família através de uma 
tatuagem e da aliança.
 Segundo os bombeiros, outras 25 pessoas 
continuam	desaparecidas.	Geovana	Rodrigues	é	mãe	do	
Tiago, de sete anos, uma das cinco crianças que ainda 
não foram encontradas. Ela amanheceu na porta de um 
centro de apoio em busca de informação.
	 Quem	escapou	da	tragédia	tenta	recomeçar	a	vida.	
Uma	força	tarefa	da	Polícia	Civil	foi	montada	para	atender	
as pessoas que precisam da segunda via de documentos. 
Outras	famílias	ainda	fazem	o	cadastro	do	que	perderam:	
das	casas	e	de	bens	pessoais.	O	levantamento	vai	ficar	no	
sistema	da	Defesa	Civil	para	definir	as	ações	de	ajuda.
	 O	Ministério	Público	entregou	uma	carta	com	cinco	
recomendações	à	Samarco	Mineração.	Uma	delas	é	que	a	
empresa pague uma remuneração mensal a cada família. 
Também	foi	pedido	um	plano	de	indenização	às	vítimas.	
A Samarco tem cinco dias para responder ao Ministério 
Público.

 (Fonte:	http://www.jornalmineirinho.com.
br/2015/11/tragedia-em-mariana-e-bento-rodrigues.html)

QUESTÃO 1
Na	leitura	do	título	da	notícia,	entende-se	que:

(A) A tragédia soterrou 800 moradores.
(B)	 800	moradores	ficaram	cercados	pela	lama.
(C)	 800	casas	ficaram	soterradas	com	a	tragédia.
(D) As casas de 800 moradores estão sem cerca.
(E)	 Aproximadamente	 800	 habitantes	 de	 Bento	 Rodrigues	

estão desabrigados.

QUESTÃO 2
De	acordo	com	o	texto	da	notícia,	quem	era	Sileno	de	Lima?

(A) O único encontrado dentre os 26 desaparecidos, até a data 
de	publicação	da	notícia.

(B)	 Um	policial	militar.
(C) Um bombeiro.
(D) Um sobrevivente.
(E)	 Um	Promotor	do	Ministério	Público.

QUESTÃO 3
Na	frase:	“O	levantamento	vai	ficar	no	sistema	da	Defesa	Civil	
para	definir	as	ações	de	ajuda”;	refere-se	ao	levantamento	de	
que?

(A) Dos desaparecidos.
(B)	 Da	quantidade	de	lama	que	desceu	das	barragens.
(C) Dos documentos perdidos pelos moradores.
(D) Das casas e dos bens pessoais dos moradores.
(E)	 Da	indenização	a	ser	recebida	pelos	moradores.

QUESTÃO 4
Na	frase:	“Ela	amanheceu	na	porta	de	um	centro	de	apoio	em	
busca	de	informação”;	quem	é	o	sujeito?

(A) A mãe de Tiago.
(B)	 Uma	das	crianças	desaparecidas.
(C) A Samarco Mineração.
(D)	 A	Polícia	Militar.	
(E) A cidade de Mariana.

QUESTÃO 5
De	acordo	com	o	texto	da	notícia,	é	correto	afirmar	que	Tiago:

(A)	 É	filho	de	Sileno.
(B)	 É	uma	das	25	crianças	desaparecidas.
(C)	 É	uma	criança	de	sete	anos,	moradora	de	Bento	Rodrigues,	

até o acontecimento da tragédia.
(D) Foi encontrado pelos bombeiros sem vida.
(E) Foi encontrado pelos bombeiros com vida.

QUESTÃO 6
As	 palavras	 podem	 ser	 classificadas	 como	 variáveis	 ou	
invariáveis,	 de	 acordo	 com	 a	 existência	 ou	 não	 de	 flexão.	
Assinale	a	alternativa	que	apresenta	uma	palavra	variável	(1)	e	
outra	invariável	(2),	retiradas	do	texto:

(A)	 Onde	(1);	através	(2).
(B)	 Mãe	(1);	filho	(2).
(C)	 Onde	(1);	mãe	(2).
(D)	 Filho	(1);	através	(2).
(E)	 Cidade	(1);	centro	(2).

QUESTÃO 7
No	último	parágrafo	do	texto,	para	utilizar	um	pronome	átono	
em	substituição	a	“Ministério	Público”,	seria	correto	escrever:

(A) A Samarco tem cinco dias para responder-lhe.
(B)	 A	Samarco	tem	cinco	dias	para	responder-me.
(C) A Samarco tem cinco dias para responder-te.
(D) A Samarco tem cinco dias para respondê-la.
(E) A Samarco tem cinco dias para respondê-las.
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QUESTÃO 8
Qual	das	frases	abaixo,	retiradas	do	texto,	corresponde	a	uma	
oração	de	período	simples?

(A)	 Cerca	 de	 800	moradores	 de	 Bento	 Rodrigues,	 o	 distrito	
de Mariana onde aconteceu a tragédia, estão sem casa e 
vivendo	de	doações.

(B)	 Quem	escapou	da	tragédia	tenta	recomeçar	a	vida.
(C)	 Uma	força	tarefa	da	Polícia	Civil	foi	montada	para	atender	

as pessoas que precisam da segunda via de documentos.
(D)	 O	 Ministério	 Público	 entregou	 uma	 carta	 com	 cinco	

recomendações	à	Samarco	Mineração.
(E) Ele era motorista da Samarco, e foi reconhecido pela 

família através de uma tatuagem e da aliança.

QUESTÃO 9
No	 texto,	 as	 palavras	 “cadastro”	 e	 “levantamento”	 são	
utilizadas	como:

(A) Antônimos
(B)	 Sinônimos
(C) Hipônimos
(D) Hiperônimos
(E)	 Parônimos	

QUESTÃO 10
A	 oração	 “Também	 foi	 pedido	 um	 plano	 de	 indenização	 às	
vítimas”,	corresponde	a	uma	frase:

(A)	 Declarativa
(B)	 Optativa
(C)	 Interrogativa
(D)	 Exclamativa
(E)	 Imperativa

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Qual	das	cinco	figuras	a	seguir	é	menos	parecida	com	as	outras?

(A) 

(B)	

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 12
Trem está para ESTRADA DE FERRO assim como avião está 
para:

(A)	 RODOVIA
(B)	 ROTA
(C) CAMINHO
(D) TRILHA
(E) DESTINO

QUESTÃO 13
Numa	determinada	sala	de	cinema,	existem	23	filas	de	A	até	
Z,	com	50	cadeiras	cada.	Qual	das	cadeiras	a	seguir	fica	mais	
próximo	ao	meio	da	tela	e	à	metade	do	comprimento	da	sala?

(A) R25
(B)	 H13
(C) L45
(D) N12
(E) M25

QUESTÃO 14
Uma	mãe	tem	cinco	filhos,	sendo	que	tinha	23	anos	quando	
o	filho	mais	velho	nasceu.	Os	cinco	filhos	nasceram	com	uma	
diferença	de	3	anos	entre	um	e	outro.	Quantos	anos	tinha	o	
filho	mais		velho	quando	o	filho	do	meio	nasceu?

(A)	 Treze	anos
(B)	 Doze	anos
(C) Nove anos
(D) Sete anos 
(E) Três anos

QUESTÃO 15
Duas amigas, Ana e Júlia, marcaram um encontro para ir ao 
cinema,	 na	 sessão	 das	 19:00h.	 As	 duas	 combinaram	 chegar	
ao	 cinema	meia	 hora	 antes	 do	 filme	 para	 fazer	 um	 lanche.	
Ana	 saiu	 do	 trabalho	 17:40h	 e	 Júlia	 saiu	 de	 casa	 18:05h.	
Quantos	minutos	cada	uma	delas	levou	do	trabalho	e	de	casa,	
respectivamente,	para	chegar	a	tempo	ao	encontro?

(A) 30 e 40
(B)	 40	e	30
(C) 15 e 30
(D) 50 e 25
(E) 25 e 50

QUESTÃO 16
Qual	dos	números	está	 fora	da	 sequência:	 1,	 13,	25,	 37,	50,	
49,	61?	

(A) 61 
(B)	 49
(C) 50
(D) 37
(E) 25
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QUESTÃO 17
Jonas	 tem	 uma	 conta	 vencida	 no	 dia	 09/11/2015,	 que	 caiu	
numa segunda-feira. Ele negociou para pagar a conta na 
segunda	sexta-feira	depois	do	dia	de	vencimento.	Quantos	dias	
úteis	tem	Jonas		para	pagar	a	conta,	no	novo	vencimento?	

(A) 14 dias 
(B)	 15	dias
(C) 16 dias 
(D) 19 dias
(E) 20 dias

QUESTÃO 18
Celeste criou uma senha para sua conta de e-mail baseada 
em	uma	sequência	de	doze	dígitos,	usando	uma	combinação	
padrão	de	6	letras	e	6	números.	Qual	seria	a	senha	criada	por	
Celeste?

(A)	 A6B5C4D3E2F1
(B)	 24ABC6810DEF
(C)	 F654321ABCDE
(D)	 AF65BC34D2E1
(E)	 ABC123456FDE

QUESTÃO 19
Qual	 das	 cinco	 alternativas	 agrupa	 animais	 de	 um	 mesmo	
conjunto?

(A)	 Cachorro;	gato;	pardal;	tigre;	peixe.
(B)	 Cobra;	onça;	lobo;	borboleta;	urubu.
(C)	 Gaivota;	peixe;	gato;	cobra;	carneiro.
(D)	 Abelha;	mosca;	leão;	elefante;	girafa.
(E)	 Pardal;	borboleta;	urubu;	gaivota;	mosca.

QUESTÃO 20
Se	 Pedro	 compartilha	 no	mesmo	plano	 de	 telefonia	 de	 uma	
determinada operadora, a franquia de 600 minutos para 
ligações	de	seu	celular	e	de	seu	fixo,	e	a	partir	do	telefone	fixo	
as	 ligações	 para	 outros	 telefones	 fixos	 locais	 são	 ilimitadas,	
quantos minutos da franquia ele terá disponível para falar 
de	seu	celular,	 se	só	utilizar	o	seu	fixo	para	 ligar	para	outros	
telefones	fixos	da	mesma	localidade?	

(A) 600 minutos
(B)	 500	minutos
(C) 400 minutos
(D) Minutos ilimitados
(E) Nenhum minuto

HISTÓRIA ECONÔMICA E SOCIAL DE 
MANGARATIBA

QUESTÃO 21
Qual	 tribo	 dominava	 o	 litoral	 de	 Mangaratiba	 na	 época	 do	
descobrimento	do	Brasil?

(A) Tupinambás 
(B)	 Uaiuais
(C) Tupiniquins 
(D) Jumas
(E) Galibis

QUESTÃO 22
Quando	é	comemorado	o	aniversário	de	Mangaratiba?

(A) 20 de Outubro
(B)	 9	de	Janeiro
(C) 15 de fevereiro
(D) 11 de novembro
(E) 8 de agosto

QUESTÃO 23
Qual	o	ano	em	que	Mangaratiba	teve	sua	emancipação	política?

(A) 1735
(B)	 1955
(C) 1980
(D) 1831
(E) 2000

QUESTÃO 24
Assim	 que	 Mangaratiba	 se	 elevou	 a	 categoria	 de	 vila,	 seus	
limites	 foram	 demarcados.	 Assinale	 a	 opção	 que	 traz	 uma	
afirmação	verdadeira	sobre	esse	fato:

(A) Um grupo de moradores de Itacuruçá se opôs ao fato da 
mesma	estar	anexada	à	vila	de	Mangaratiba	e	protestaram	
afirmando	que	deveriam	fazer	parte	da	vila	de	Itaguaí.

(B)	 Um	 grupo	 de	 moradores	 de	 Itacuruçá	 realizou	 um	
protesto para que a mesma se tornasse parte da vila de 
Mangaratiba.

(C)	 Moradores	 de	 Itaguaí	 realizaram	 um	 protesto	 para	 que	
Mangaratiba	voltasse	a	estar	anexada	à	vila	de	Itaguaí.	

(D)	 Moradores	de	Mangaratiba	 realizaram	um	protesto	para	
que	Itaguaí	voltasse	a	estar	anexada	à	vila	de	Mangaratiba.

(E)	 Nenhuma	das	alternativas	anteriores.
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QUESTÃO 25
Em	 relação	 à	 organização	 urbana	 e	 social	 de	 Mangaratiba,	
assinale	alternativa	correta:

(A)	 A	preservação	e	o	 investimento	em	 infraestrutura	nunca	
foram importantes para as autoridades locais. 

(B)	 Durante	todo	o	século	XIX	havia	uma	enorme	preocupação	
com a conservação e a aparência do município, inclusive 
criando	proibições	que	reafirmavam	essa	conduta.	

(C) Apenas foram feitas estradas que ligavam o centro de 
Mangaratiba	com	as	localidades	vizinhas	no	século	XXI.

(D)	 Durante	 o	 século	 XIX	 houve	 diversas	 medidas	 que	
incentivavam	folias	nas	ruas	da	vila.	

(E)	 Assim	que	Mangaratiba	se	tornou	uma	vila,	os	problemas	
estruturais que as novas cidades sofriam como, por 
exemplo,	 falta	 de	 hospitais,	 prédios	 administrativos,	
carência em aspectos sanitários em geral e entre outros, 
não foram um problema para mesma. 

LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 26
O	 Estatuto	 do	 Servidor	 do	Município	 de	Mangaratiba	 prevê	
um	prazo	para	a	estabilidade	do	concursado,	entretanto	este	
prazo	foi	alterado	pela		Emenda	Constitucional	n°	19,	de	1998.	
Assinale	a	alternativa	que	corresponde	ao	prazo	atual:

(A) Um ano
(B)	 Dois	anos
(C) Três anos
(D) 4 anos
(E)	 Nenhuma	das	alternativas	anteriores

QUESTÃO 27
De acordo com o disposto no Estatuto do Servidor do 
Município	 de	 Mangaratiba,	 assinale	 a	 alternativa	 que	 NÃO	
representa um dos fatores a serem observados na avaliação 
para	o	desempenho	do	cargo	durante	o	estágio	probatório:

(A) Assiduidade
(B)	 Disciplina
(C)	 Produtividade
(D)	 Orientações	políticas	e	religiosas
(E) Responsabilidade

QUESTÃO 28
De acordo com o disposto na Lei Orgânica do Município de 
Mangaratiba,	incluem-se	entre	os	bens	do	Município:

(A) Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a 
ser atribuídos.

(B)	 As	terras	devolutas	indispensáveis	à	defesa	das	fronteiras,	
das	fortificações	e	construções	militares.

(C)	 Os	recursos	naturais	da	plataforma	continental	e	da	zona	
econômica exclusiva.

(D) Os potenciais de energia hidráulica.
(E) Os recursos minerais, inclusive os do subsolo.

QUESTÃO 29
Assinale	 a	 alternativa	 que	 representa	 uma	 competência	 do	
Município:

(A)	 Manter	relações	com	Estados	estrangeiros	e	participar	de	
organizações	internacionais.

(B)	 Permitir	que	forças	estrangeiras	 transitem	pelo	território	
nacional ou nele permaneçam temporariamente.

(C) Legislar sobre assuntos de interesse local.
(D)	 Decretar	 o	 estado	 de	 sítio,	 o	 estado	 de	 defesa	 e	 a	

intervenção federal.
(E)	 Executar	os	serviços	de	polícia	marítima,	aeroportuária	e	

de fronteiras.

QUESTÃO 30
Assinale	a	alternativa	que	representa	corretamente	um	direito	
assegurado	aos	servidores	públicos	municipais:

(A) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados.
(B)	 Proteção	 do	 mercado	 de	 trabalho	 da	 mulher,	 mediante	

incentivos	específicos,	nos	termos	da	lei.
(C)	 Gozo	de	férias	anuais	remuneradas	com,	pelo	menos,	dois	

terços a mais do que o salário normal.
(D)	 Permissão	de	diferença	de	salários,	de	exercício	de	funções	

e	de	critério	de	admissão	por	motivo	de	sexo,	idade,	etnia	
ou estado civil.

(E)	 Todas	as	afirmativas	estão	incorretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31
De acordo com a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe	 sobre	 o	 Estatuto	 da	 Criança	 e	 do	 Adolescente	 e	 dá	
outras providências, em seu Art. 2º, considera-se criança, para 
os	efeitos	desta	Lei,	a	pessoa	em	que	faixa	etária?

(A) Zero a cinco anos incompletos.
(B)	 Três	a	sete	anos	incompletos.
(C) Zero a sete anos incompletos.
(D)	 Cinco	a	doze	anos	incompletos.
(E)	 Zero	a	doze	anos	incompletos.

QUESTÃO 32
No mesmo estatuto, Art. 5º, determina-se punição na forma da 
lei a qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais da Criança e do Adolescente, relacionados nas 
alternativas	a	seguir,	EXCETO:

(A) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência.

(B)	 Nenhuma	criança	ou	adolescente	será	objeto	de	qualquer	
forma de discriminação.

(C) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de exploração.

(D) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de violência,

(E) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma	de	responsabilização	por	seus	próprios	atos.
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QUESTÃO 33
De	acordo	com	seu	Artigo	13,	ainda	a	mesma	Lei	determina	
que	os	casos	de	suspeita	ou	confirmação	de	maus-tratos	contra	
criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados a 
que	instância?

(A)	 Conselho	Tutelar	da	respectiva	localidade
(B)	 Delegacia	mais	próxima
(C) Direção da escola onde a criança ou adolescente estuda
(D) Aos pais ou à família da criança ou do adolescente
(E)	 Ao	Ministério	Público	Estadual

QUESTÃO 34
Nos	termos	da	Lei	nº	9.394/96	-	de	20	de	dezembro	de	1996,	
que	 Estabelece	 as	 Diretrizes	 e	 Bases	 da	 Educação	 Nacional,	
NÃO FAZ PARTE	da	educação	básica:

(A) O ensino pré-escolar
(B)	 A	educação	infantil
(C) O ensino fundamental
(D) O ensino médio 
(E) O ensino superior

QUESTÃO 35
A venda de determinados produtos à criança ou adolescente é 
proibida por lei. Entre os produtos a seguir, todos são proibidos, 
menos:

(A) Alimentos balanceados.
(B)	 Cola	de	sapateiro.
(C)	 Fogos	 de	 estampido	 e	 de	 artifício	 que	 possam	 provocar	

danos	físicos.
(D)	 Revistas,	publicações	e	DVDs	inadequados	ou	impróprios	à	

faixa etária da criança ou adolescente.
(E)	 Bebidas	alcoólicas.

QUESTÃO 36
6)	A	gestão	democrática	na	educação	básica	te	como	requisitos	
as	seguintes	atividades,	exceto:

(A) Elaboração do projeto pedagógico da escola com a 
participação	dos	profissionais	da	educação.	

(B)	 Formação	de	Conselhos	de	Classe	com	a	participação	dos	
alunos.

(C)	 Formação	de	Conselhos	Escolares	 com	a	participação	da	
comunidade local .

(D)	 Formação	de	Conselhos	Escolares	 com	a	participação	da	
comunidade escolar.

(E) Indicação do Diretor dos membros da comunidade escolar 
para	participação	no	Colegiado.

QUESTÃO 37
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 
da	criança	e	adolescente,	no	que	diz	respeito	á	sua	condição:

(A) Física, corporal e social. 
(B)	 Física,	psíquica	e	moral.
(C) Social, moral e formal.
(D) Moral, psicossocial e racial.
(E) Mental, formal e social.

QUESTÃO 38
A	 diretoria	 das	 insituitções	 de	 Ensino	 Fundamental	 devem	
comunicar ao Conselho Tutelar os casos
de:

(A) Elevados níveis de repetência.
(B)	 Faltas	por	problemas	de	saúde.
(C)	 Recorrência	 de	 faltas	 injustificadas	 e	 de	 evasão	 escolar,	

esgotados os recursos escolares.
(D)	 Permanência	na	escola	em	horários	fora	de	aulas.
(E) Deslocamento da escola para casa com acompanhamento 

de familiares.

QUESTÃO 39
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
respeito	dos	princípios	da	formação	técnico-profissional,	qual	
das	alternativas	é	a	CORRETA?

(A)	 Garantia	de	acesso	e	frequência	não	obrigatória	ao	ensino	
regular.

(B)	 Atividade	 compatível	 com	 o	 desenvolvimento	 do	
adolescente.

(C)	 Exercício	das	atividades	no	horário	do	curso	regular.
(D)	 Exigência	de	conhecimento	prévio	da	atividade	profissional,	

objeto de formação.
(E)	 Presença	 em	 50%	 das	 aulas	 como	 exigência	 para	

certificação	do	aluno.		

QUESTÃO 40
O	Inspetor	de	alunos,	entre	suas	atribuições,	deve	acompanhar	
o	 comportamento	dos	alunos	no	ambiente	escolar.	Qual	das	
alternativas	corresponde	a	uma	atitude	inadmissível	no	Inpetor	
Escolar?

(A)	 Identificar	 alunos	 portando	 objetos	 perigosos	 e	 retirar	
esses objetos dos alunos.

(B)	 Comunicar	a	seus	superiores	sobre	atitudes	agressivas	dos	
alunos.

(C)	 Prevenir,	desestimular	e	inibir	ações	de	intimidação	entre	
alunos.

(D) Desapartar brigas entre alunos sem tomar a defesa 
daquele que causou a briga.

(E)	 Estimular	 distinção	 social,	 religiosa	 ou	 política	 entre	
alunos. 






