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ASSISTENTE DE ALUNOS

Cronograma Previsto - Prova Objetiva

Leia com atenção as Instruções

1. Você recebeu do fiscal um cartão de respostas da 
prova objetiva e este caderno de questões que contém 
60 (sessenta) questões objetivas.

2. É sua responsabilidade verificar se o nome do cargo 
informado neste caderno de questões corresponde ao 
nome do cargo informado em seu cartão de respostas.

3. Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova, 
incluindo o preenchimento do cartão de respostas. 

4. Somente depois de decorrida uma hora do início da prova, 
o candidato poderá retirar-se da sala de prova em caráter 
definitivo, obrigatoriamente entregando ao fiscal de sala todo 
o material de prova recebido.

5. Somente será permitido ao candidato levar seu caderno 
de questões quando faltar uma hora para o término do 
tempo estabelecido para a prova.

6. É terminantemente vedado copiar respostas, em 
qualquer fase do concurso público.

7. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente 
poderão ser liberados juntos.

8. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o 
fiscal.

Somente após autorização para o início da prova:

1. Verifique, neste caderno de questões, se a numeração 
das questões e a paginação estão corretas.

2. Verifique, no cartão de respostas, se existem espaços 
suficientes para a marcação das respostas de todas as 
questões objetivas existentes neste caderno de questões. 

3. Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no 
espaço reservado no seu cartão de respostas.

"Não é necessário ver todos os degraus. Apenas dê o primeiro passo." Martin Luther King Jr.

Atividade Início Término

Divulgação das provas - Todos os cargos - Internet 

18/08/2014
Divulgação dos gabaritos preliminares das provas - Todos os cargos - Internet 

Disponibilização das imagens do material de prova - Todos os cargos - Internet 

Divulgação do resultado preliminar das provas - Todos os cargos - Internet

Consulte o cronograma completo em http://concursos.pr4.ufrj.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir: 

 O VERDE DA MODA 
Muita gente acha que clorofila faz bem à saúde. 

Os estudiosos dizem que é bobagem. 

Todo mundo aprende na escola que a clorofila, aquele 
pigmento que dá cor verde às plantas, está na base da fo-
tossíntese – o processo pelo qual os vegetais, na presen-
ça de luz solar, absorvem o gás carbônico da atmosfera 
e liberam oxigênio. Fundamental na natureza, a clorofila 
desde há muito tem o papel de coadjuvante nos produ-
tos de higiene pessoal. É adicionada a pastas de dentes 
e desodorantes, por causa da sensação de frescor que 
propicia. De uns tempos para cá, no entanto, os naturebas 
começaram a divulgar que a substância é capaz de operar 
verdadeiros milagres também nos corpinhos que não têm 
caule, folhas e frutos. Ela limparia a corrente sanguínea, 
fortaleceria o sistema imunológico, revitalizaria o cérebro, 
diminuiria a depressão, retardaria o envelhecimento, evi-
taria a ressaca e – pasme – até ajudaria no tratamento de 
doenças como o câncer e a Aids. Como há quem acredi-
te em tudo (e também quem ganhe dinheiro com tudo), o 
consumo de clorofila não tardou a virar moda. Ela passou 
a ser vendida na forma de sucos, sorvetes e cremes e lo-
ções para o corpo. A última novidade vem do Havaí. Uma 
empresa daquele Estado americano lançou o primeiro de-
sodorante em comprimido à base de clorofila. Uma pasti-
lha pela manhã, outra à noite e tchan, tchan, tchan: em no 
máximo quatro dias, o usuário já sentiria uma mudança 
incrível. Qual seria ela? “Todos os odores do organismo 
desaparecem”, diz Eddie Onouye, um dos donos do labo-
ratório que fabrica o tal desodorante. 

Essa história de clorofila está deixando verdes de raiva 
os estudiosos mais sérios. Eles afirmam que tudo não pas-
sa de mais uma bobagem destinada a enganar quem tem 
QI de pterodófita. “O consumo de clorofila não serve para 
nada”, esclarece a professora Ursula Lanfer Marquez, da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 
São Paulo. O motivo é simples: as moléculas da substân-
cia não são absorvidas pelo organismo. Os defensores do 
modismo argumentam que, uma vez ingerida, a molécula 
de clorofila se quebra e libera magnésio, mineral importan-
te para os ossos, dentes, músculos e para a transmissão 
de impulsos nervosos. “Nem sempre há essa liberação de 
magnésio e, quando há, as suas quantidades são tão pe-
quenas que não têm nenhum efeito”, explica Ursula. Para 
ingerir magnésio, basta comer bem. O mineral é encontra-
do na maioria dos alimentos – laticínios, peixes, carne, fru-
tos do mar, maçã, abacate, banana, feijão, rúcula, batata e 
agrião, entre outros. 

(NEIVA, Paula Beatriz. Revista Veja, edição 1746,  
10 abr. 2002, p. 73)

1. A respeito do subtítulo do texto, pode-se afirmar que:
A) as duas frases sintetizam as principais ideias do texto.
B) a segunda ratifica a ideia contida na primeira.
C) as duas frases apresentam ideias semelhantes.
D) a segunda frase é incoerente em relação à primeira. 
E) as duas frases apresentam sujeitos correferenciais.

2. O conectivo que pode ser utilizado entre as frases 
do subtítulo, reforçando a ideia pretendida, segundo 
o ponto de vista do texto, é:

A) então.
B) portanto.
C) porque.
D) logo.
E) porém.

3. Observe o fragmento do texto: “Todo mundo aprende 
na escola que a clorofila, aquele pigmento que dá 
cor verde às plantas, está na base da fotossíntese” 
(1º §, l. 1-3). O conectivo destacado introduz:
A) complemento verbal e exerce função de objeto direto.
B) ideia acessória e exerce função de advérbio.
C) informação qualificadora e exerce função de sujeito.
D) adjunto adnominal e exerce função de predicativo.
E) complemento nominal e exerce função de aposto.

4. No texto, o autor se refere aos adeptos do uso do 
suco de clorofila como naturebas (1º §, l. 9). Assinale 
a alternativa em que a formação sufixal  apresenta o 
mesmo valor semântico da palavra destacada:
A) malabarista, motorista, ciclista.
B) amador, contador, zelador.
C) merendeira, lancheira, mamadeira.
D) fofoqueiro, encrenqueiro, funqueiro.
E) comerciário, bancário, secretário.

5. “Ela limparia a corrente sanguínea, fortaleceria o 
sistema imunológico, revitalizaria o cérebro, diminuiria 
a depressão, retardaria o envelhecimento, evitaria 
a ressaca e – pasme – até ajudaria no tratamento 
de doenças como o câncer e a Aids” (1º §, l. 12-16). 
Nesta passagem, o autor indica a incerteza frente 
ao que está sendo expresso. Assinale a alternativa 
que apresenta o elemento linguístico utilizado para 
concretizar esse posicionamento:
A) construção de orações coordenadas assindéticas.
B) uso do verbo no futuro do pretérito.
C) omissão do sujeito na maioria das frases.
D) utilização de frases curtas.
E) preferência da ordem sujeito-verbo-objeto.

Observe atentamente o trecho literário e respon-
da as questões de 6 a 10:

“(...) 
E à tarde, quando o sol — condor sangrento —,
No ocidente se aninha sonolento,
Como a abelha na flor...
E a luz da estrela trêmula se irmana
Co’a fogueira noturna da cabana,
Que acendera o pastor, 
(...)”

(©Castro Alves Boa Vista, 1867,  
Espumas Flutuantes, 1870)

6. No fragmento poético, Castro Alves descreve com 
grande carga intuitiva:
A) a aurora.
B) o crepúsculo.
C) o alvorecer.
D) a madrugada.
E) o amanhecer.
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7. “No ocidente se aninha sonolento”. O termo destaca-
do pode ser substituído sem prejuízo de sentido por:
A) leste.
B) oriente.
C) nascente.
D) este.
E) ocaso. 

8. Nos versos “E a luz da estrela trêmula se irmana 
/ Co’a fogueira noturna da cabana”, Castro Alves 
estava se referindo à:
A) união igualada das luzes da estrela e da fogueira.
B) distância entre a estrela e a fogueira do pastor.
C) extensão de tempo espaço do universo como um 

todo.
D) oposição de valores entre as luzes da estrela e da 

fogueira.
E) mesma magnitude das luzes entre a estrela e a 

fogueira.

9. A expressão “condor sangrento” introduz uma figura 
de linguagem que ocorre quando uma palavra passa 
a designar alguma coisa com a qual não mantém 
nenhuma relação subjetiva. Trata-se, pois, de uma:
A) metonímia.
B) catacrese.
C) metáfora.
D) antonomásia.
E) símile.

10. Nos versos “Co’a fogueira noturna da cabana,/ 
Que acendera o pastor” o verbo sublinhado 
denota uma ação passada anterior a outro fato 
também passado. A forma verbal corresponde ao: 
A) futuro do pretérito do modo subjuntivo.
B) presente do modo imperativo.
C) pretérito imperfeito do modo indicativo.
D) presente do modo indicativo.
E) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.

REGIME JURÍDICO

Em 27 de março último, o Conse-
lho Universitário da UFRJ apro-
vou a criação do Ano da Memória 
e Verdade da universidade.  
Especialmente entre 1º de abril 
de 2014 e 1º de abril de 2015, di-
versas iniciativas coordenadas 
pela Comissão da Memória e 
Verdade da instituição discutirão 
os anos de ditadura militar mar-
cados por graves violações de 

direitos na sociedade, nas instituições universitárias, 
em geral, e na UFRJ, em especial.

A Lei Federal n° 8.112/1990, como se sabe, faz 
cumprir determinação da Carta Magna de 1988, que 
restabelece novas condições jurídico-legais para a de-
mocratização do país, depois de mais de 20 anos sob 
o autoritarismo e as arbitrariedades do regime militar.

11. Dentre as alternativas adiante, marque aquela 
que apresenta dispositivo da Lei Federal n° 

8.112/1990 que expressa diretamente preceito da 
nova ordem democrática constitucional.
A) As faltas justificadas decorrentes de caso fortui-

to ou de força maior poderão ser compensadas 
a critério da chefia imediata, sendo assim consi-
deradas como efetivo exercício.

B) O servidor perderá a remuneração do dia em 
que faltar ao serviço, sem motivo justificado.  

C) Os benefícios do Plano de Seguridade Social do 
servidor compreendem assistência à saúde.

D) A ação disciplinar prescreverá em 2 (dois) anos, 
quanto à suspensão.

E) Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, 
nenhum desconto incidirá sobre a remuneração 
ou provento. 

12. Considerando os dois dispositivos da Lei Federal  
n° 8.112/1990 apresentados a seguir:

“Art. 5º São requisitos básicos para investidura em 
cargo público: 

I - a nacionalidade brasileira; 
(...)”

§ 3º As universidades e instituições de pesquisa cien-
tífica e tecnológica federais poderão prover seus cargos 
com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de 
acordo com as normas e os procedimentos desta Lei. 

(...)”

É correto afirmar que os legisladores reconheceram 
que as universidades e instituições de pesquisa científi-
ca e tecnológica federais: 

A) devem ter tratamento distinto dos demais 
órgãos da administração, em razão da natureza 
especializada de suas atividades.

B) precisam ter autonomia plena para compor seu 
quadro de pessoal.  

C) necessitam dos cientistas estrangeiros, mais 
qualificados do que os brasileiros. 

D) precisam dispor de meios para se apropriar das 
tecnologias dos países mais desenvolvidos que 
se negam a transferir conhecimento. 

E) dependem da expertise de estrangeiros para 
promover o desenvolvimento tecnológico do país.

13. Dentre os deveres do  
servidor adiante relacio-
nados – conforme esta-
belecido na Lei Federal 
n° 8.112/1990 – assinale 
aquele que se opõe fron-
talmente à manifestação 
mais comum do excesso buro-
crático que, muitas vezes, caracte-
riza as relações dos órgãos públicos 
com as demandas administrativas dos cidadãos.
A) Zelar pela economia do material e a conserva-

ção do patrimônio público.
B) Guardar sigilo sobre assunto da repartição.
C) Ser assíduo e pontual ao serviço.
D) Atender com presteza à expedição de certidões 

requeridas para defesa de direito ou esclare-
cimento de situações de interesse pessoal.

E) Cumprir as ordens superiores, exceto quando 
manifestamente ilegais.
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14. Alvo permanente de setores que defendem a pri-
vatização de serviços essenciais prestados pelo 
Estado, a seguridade social é um direito fundamental 
e uma conquista dos trabalhadores. Assinale, adian-
te, a alternativa com afirmação correta sobre o que 
estabelece a Lei Federal n° 8.112/1990 a respeito da 
Seguridade Social do Servidor.
A) O servidor ocupante de cargo em comissão que 

não seja, simultaneamente, ocupante de cargo 
ou emprego efetivo na administração pública terá 
direito aos benefícios do Plano de Seguridade 
Social, com exceção da assistência à saúde.

B) Não será assegurada ao servidor licenciado ou 
afastado sem remuneração a manutenção da vin-
culação ao regime do Plano de Seguridade Social 
do Servidor Público.

C) As aposentadorias e pensões serão concedidas e 
mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se 
encontram vinculados os servidores.

D) O Plano de Seguridade Social assegura cobertura 
aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua 
família, exclusivamente nos casos do exercício de 
funções consideradas insalubres ou perigosas. 

E) Os benefícios do Plano de Seguridade Social do 
servidor não compreendem, quanto ao servidor, o 
salário-família.

15. Felizmente, o desejo e os mecanismos de 
participação e controle da sociedade sobre o 
Estado e suas instituições são crescentes. Esse 
processo é imprescindível para a consolidação e o 
aperfeiçoamento de nossa frágil democracia.

Ainda que já se faça necessária uma ampla atua-
lização do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis da União, das Autarquias e das Fundações 
Públicas Federais, é inegável sua contribuição 
para a reorganização relativamente democrática da 
administração pública federal.

Dentre os dispositivos da Lei Federal n° 
8.112/1990 relacionados nas alternativas, assinale 
aquele que pode ser diretamente relacionado com o 
conceito de controle social mencionado:
A) Só poderá ser empossado aquele que for julga-

do apto física e mentalmente para o exercício 
do cargo.

B) A posse poderá dar-se mediante procuração 
específica.

C) É de quinze dias o prazo para o servidor 
empossado em cargo público entrar em exercí-
cio, contados da data da posse.

D) No ato da posse, o servidor apresentará decla-
ração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio e declaração quanto ao exercício ou 
não de outro cargo, emprego ou função pública.

E) À autoridade competente do órgão ou entidade 
para onde for nomeado ou designado o servi-
dor compete dar-lhe exercício.

16. Durante vários anos do regime militar, a ditadura 
editou numerosa regulamentação que proibia a rea-
lização de concursos públicos. Os vetos integravam 
a estratégia de modernização conservadora das 
estruturas do Estado, que atingiu também as univer-
sidades. Assim, a redemocratização do país, iniciada 
com a derrubada do regime, implicava necessaria-
mente, também, a democratização do acesso aos 
cargos da administração governamental. 

Fonte: www.youtube.com

Assinale, adiante, a alternativa que apresenta 
a afirmação correta relativamente a cargo público, 
conforme inscrito na Lei Federal n° 8.112/1990.
A) Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasilei-

ros, são criados por lei, com denominação própria 
e vencimento pago pelos cofres públicos, para pro-
vimento em caráter efetivo ou em comissão.

B) Cargo público é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura orga-
nizacional ou introduzidas em decorrência de ino-
vação tecnológica. 

C) Chama-se cargo público o conjunto legal de res-
ponsabilidades que serão atribuídas a um servi-
dor no momento de sua posse.

D) Criados por lei – ou por decisão do Presidente da 
República, em casos de calamidade –, os cargos 
públicos poderão ser para provimento em cará-
ter efetivo, em comissão ou, excepcionalmente, 
temporários. 

E) É permitida a prestação de serviços gratuitos, em 
cargos efetivos ou em comissão, conforme os 
casos previstos em lei.

17. A regulação das nomeações estabelecida na 
Lei Federal n° 8.112/1990 constitui, também, fator 
de promoção de transparência e equidade na 
administração pública. Assinale, a alternativa que 
apresenta afirmação correta quanto a esse ato 
administrativo.
A) A nomeação far-se-á em caráter efetivo, inde-

pendentemente de quando se tratar de cargo 
isolado de provimento efetivo ou de carreira.

B) O servidor ocupante de cargo em comissão ou 
de natureza especial não poderá ser nomea-
do para ter exercício, interinamente, em outro 
cargo de confiança.
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C) A nomeação para cargo de carreira ou cargo 
isolado de provimento efetivo depende de prévia 
habilitação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, obedecidos a ordem de 
classificação e o prazo de sua validade. 

D) A nomeação far-se-á em caráter temporário, 
quando se tratar de cargo isolado de provi-
mento efetivo ou de carreira.

E) A nomeação far-se-á em caráter efetivo, inclu-
sive na condição de interino, para cargos de 
confiança vagos.

18. Das proibições a que está submetido o servi-
dor, elencadas nas alternativas a seguir, marque 
aquela que está relacionada com eventuais tenta-
tivas de partidarização da administração pública. 
Ao servidor é proibido:
A) promover manifestação de apreço ou desa-

preço no recinto da repartição.
B) manter sob sua chefia imediata, em cargo ou 

função de confiança, cônjuge, companheiro 
ou parente até o segundo grau civil.

C) retirar, sem prévia anuência da autoridade 
competente, qualquer documento ou objeto 
da repartição.

D) coagir ou aliciar subordinados no sentido de 
filiarem-se a associação profissional ou sindi-
cal, ou a partido político.

E) cometer a pessoa estranha à repartição, fora 
dos casos previstos em lei, o desempenho de 
atribuição que seja de sua responsabilidade 
ou de seu subordinado.

19. Quanto ao vencimento e à remuneração, ambos 
regulados no Título III da Lei Federal n° 8.112/1990, 
é correto afirmar que:
A) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens de caráter permanente, é redutível 
exclusivamente no período do estágio probatório.

B) A isonomia de vencimentos é assegurada exclu-
sivamente para cargos de atribuições iguais ou 
assemelhadas do mesmo Poder.

C) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias permanen-
tes estabelecidas em lei.

D) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, 
deduzidas as vantagens pecuniárias permanen-
tes estabelecidas em lei.

E) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercí-
cio de cargo público ou comissionado, com valor 
fixado em lei, acrescida de vantagens transitórias 
obtidas por meio de avaliação de desempenho.

20. Em relação aos benefícios do Plano de 
Seguridade Social estabelecido na Lei Federal 
n° 8.112/1990, é correto afirmar que, quanto ao 
servidor, eles NÃO compreendem:
A) auxílio-natalidade.
B) salário-família.
C) licença à gestante, à adotante e licença-

paternidade.
D) assistência à saúde.
E) auxílio-reclusão.

INFORMÁTICA 

21. De acordo com o BrOffice 3.2 , no Writer, o ícone 
utilizado para copiar a formatação do objeto ou do 
texto selecionado e aplicá-la a outro objeto ou a outra 
seleção de texto é o:
A) localizar e substituir.
B) gallery.
C) navegador.
D) pincel de estilo. 
E) copiar.

22. De acordo com o BrOffice 3.2, no Calc, ao clicar 
na opção “formatar”, e em seguida “página”,  
é aberta uma janela que contém várias abas. 
Assinale em qual delas temos acesso ao recurso 
fator de escala.
A) Cabeçalho.
B) Rodapé.
C) Planilha.
D) Bordas.
E) Página.

23. De acordo com o BrOffice 3.2, no Calc, é possí-
vel visualizar o resultado da função média, soma, 
máximo e mínimo, sem sequer digitar ou inserir as 
funções. Marque em que parte da área de trabalho 
do Calc pode-se encontrar esse resultado.
A) Caixa de nomes.
B) Barra de status.
C) Barra de ferramentas.
D) Cabeçalho de coluna.
E) Barra de fórmulas.

24. No tocante à utilização de comandos para orga-
nização e manipulação de arquivos e diretórios no 
sistema operacional Linux,  o comando responsável 
pela atribuição de permissões de arquivos é o:
A) chmod 
B) tail
C) vi
D) nmap
E) top

25. No Sistema Operacional Linux, o comando ls  
é utilizado para: 
A) listar aplicativos em execução.
B) excluir diretórios.
C) criar um diretório seguro.
D) criar um arquivo.
E) listar diretórios e arquivos.

26. No Sistema Operacional Windows 7, os atalhos 
que executam, respectivamente, as seguintes ações: 
Mostrar a “Área de Trabalho” ou restaurar todas as 
janelas ; e executar o Windows Explorer é:

A)
 

+ A ;
 

+ W

B)
 

+ M ;
 

+ J
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C)
 

+ D ;
 

+ E

D)
 

+ D ;
 

+ E

E)
 

+ I ;
 

+ P

27.  O principal objetivo de uma _______________ é 
compartilhar informações e recursos de computa-
ção, a partir de um local interno de uma empresa.  
E normalmente inclui ligações através de um ou mais 
computadores ligados à_______________, também 
conhecida como rede mundial de computadores. 
A) internet, intranet.
B) intranet , internet.
C) wan, intranet.
D) internet, lan.
E) wan, lan. 

28. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um tipo 
de vírus de computador:
A)  trojan.
B)  phishing.
C)  keylogger.
D) hacker.
E)  worm.

29. Ao se acessar a internet em locais públicos, infor-
mações como e-mails, senhas, histórico de pes-
quisas em sites acessados devem ser mantidas 
em sigilo. Para isso, vários browsers/navegadores 
possuem recursos que impedem o armazenamento 
desses dados. No navegador Mozila Firefox, esse 
recurso recebe o nome de:
A) navegação sigilosa.
B) navegação absoluta.
C) ambiente privado.
D) acesso privativo.
E) navegação privativa.

30. Dentre as formas de se gerenciar as mensagens 
de um correio eletrônico, uma é a de serviços pro-
vidos por empresas tais como: Google, Hotmail, 
Yahoo. Outra forma  é através de ferramentas de 
gerenciamento de e-mails como Mozilla Thunderbird 
e Microsoft Outlook. A utilização dessas ferramentas 
requer a configuração de serviços baseados nos 
protocolos POP3 e SMTP. Os protocolos correspon-
dem, respectivamente:
A) ao envio de e-mails e recebimento de e-mails.
B) ao recebimento de e-mails e envio de e-mails.
C) ao espelhamento de e-mails e recebimento de 

e-mails.
D) à retirada de e-mails e recebimento de e-mails.
E) à exclusão de e-mails e envio de e-mails.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, institui 
o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, 
regulamentando a execução de medidas destina-
das a adolescentes que tenham praticado algum ato 
infracional. Sobre esse tópico, é correto afirmar que 
os adolescentes:
A) que estejam cumprindo medidas de internação per-

dem o direito a cursar o ensino regular e só podem 
retornar à escola depois de colocados em liberdade.

B) que estejam cumprindo medida socioeducativa, 
de qualquer tipo, têm garantida a sua matrícula 
na rede pública de ensino, a qualquer tempo.

C) infratores que completem o ensino fundamental 
ou médio terão as informações sobre as medidas 
socioeducativas que cumpriram descritas no seu 
histórico escolar.

D) que estejam cumprindo medidas socioeducativas 
em meio aberto, como prestação de serviços à 
comunidade, têm direito à matrícula no ensino 
regular, mas devem ser identificados para que os 
responsáveis dos outros alunos e alunas possam 
se precaver.

E) que estejam cumprindo medidas de internação só 
podem, por força da legislação, estudar em esco-
las que funcionem dentro das unidades de interna-
ção, sem contato com estudantes não infratores.

32. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), assinale a afirmativa correta.
A) Foi instituído em 1990 pela Lei nº 8.069, revogando 

o antigo Código de Menores, representando uma 
mudança significativa no reconhecimento e na 
promoção dos direitos de crianças e adolescentes.

B) Foi instituído em 1990 pela Lei nº 8.069, mas 
não anulou o antigo Código de Menores, que 
continua regulando as medidas que devem ser 
tomadas para adolescentes infratores.

C) Foi criado em 1979 - ainda no regime militar - e 
reflete o modo de lidar com os direitos das crian-
ças e adolescentes próprios deste período.

D) Foi instituído em 1990 pela Lei nº 8.069 e aca-
bou sendo prejudicial à sociedade, pois impede 
que sejam tomadas quaisquer atitudes diante de 
um adolescente que cometa atos infracionais.

E) Foi criado em 1979 - ainda no regime militar - 
mas já como parte do processo de redemocrati-
zação do Brasil.

33. Uma forma de enfrentar as desigualdades de opor-
tunidades educacionais é a condicionalidade da fre-
quência escolar em programas de transferência de 
renda, como o Bolsa Família, por exemplo. Embora 
este ainda seja um objeto de investigação relativa-
mente recente, já existem estudos e pesquisas que 
apontam alguns impactos deste tipo de política públi-
ca na educação brasileira nos últimos anos. Sobre 
este tema, marque a opção INCORRETA.
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A) Esta política acaba por incentivar a matrícula na 
idade certa.

B) Esta política a médio e longo prazos pode influen-
ciar a inclusão social e econômica das crianças 
beneficiadas.

C) Há indícios de que estes programas podem inci-
dir para a redução do trabalho infantil.

D) Esta política reduz as taxas de evasão escolar, mas 
piora o desempenho dos estudantes beneficiados.

E) Esta política contribui para reduzir taxas de eva-
são e abandono em escolas cujos alunos são 
beneficiados.

34. Há muitos estudos que discutem as relações 
entre escolaridade e renda. Sobre este tema, é 
certo afirmar que:
A) no Brasil, assalariados de nível superior ganham, 

em média, mais de 200% acima daqueles com 
menos estudo.

B) a escolaridade não influencia a renda.
C) pessoas com nível fundamental têm mais oportuni-

dades de exercer atividades de alta remuneração.
D) cada ano de estudo agrega 20% no valor médio 

da renda de um trabalhador.
E) no Brasil, assalariados de nível superior ganham 

cerca de 15% acima daqueles de nível médio.

35. A violência urbana é tema constante hoje nas dis-
cussões sobre contexto social e escolar. Entender 
como a violência atinge crianças, jovens e adultos 
é importante para pensar como a escola pode con-
tribuir para o seu enfrentamento. Sobre a violência 
urbana hoje no Brasil, é correto afirmar que:
A) os homicídios são a principal causa de morte de 

adultos de 30 a 45 anos e atingem especialmen-
te os brancos do sexo masculino, moradores 
das áreas de classe média das regiões metropo-
litanas dos centros urbanos.

B) os homicídios são a principal causa de morte de 
jovens de 15 a 29 anos e atingem especialmente 
os negros do sexo masculino, moradores das peri-
ferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos.

C) os latrocínios são a principal causa de morte de 
jovens de 15 a 29 anos e atingem especialmente 
os brancos do sexo masculino, moradores das 
áreas de classe média das regiões metropolita-
nas dos centros urbanos.

D) o consumo de drogas é a principal causa de 
morte de jovens de 15 a 29 anos e atinge espe-
cialmente os negros do sexo masculino, mora-
dores das periferias e áreas metropolitanas dos 
centros urbanos.

E) a violência doméstica é a principal causa de mor-
te de jovens de 15 a 29 anos e atinge especial-
mente as negras do sexo feminino, moradoras 
das áreas metropolitanas dos centros urbanos.

36. Leia a seguinte situação: numa escola há uma 
aluna transexual. O nome que consta na sua cer-
tidão de nascimento e na sua identidade é Antô-
nio, mas ela se identifica como Adriana e reivindica 
que a escola reconheça seu nome social feminino. 
Sobre este tema, é verdadeiro afirmar que:

A) já existe uma resolução do Ministério da Edu-
cação que reconhece o direito ao uso do nome 
social por alunos e alunas travestis e transexuais 
em todas as redes de ensino no Brasil, de acor-
do com o gênero com que se identificam.

B) já existem resoluções e portarias de universida-
des, conselhos e secretarias de educação que 
reconhecem o direito ao uso do nome social por 
alunos e alunas travestis e transexuais, de acor-
do com o gênero com que se identificam.

C) o uso de nome social diferente do nome de 
registro civil é proibido por lei federal, por infringir 
a dignidade do adolescente.

D) não há ainda no Brasil, em nenhum estado, 
município ou em nível federal, qualquer normati-
zação sobre o assunto.

E) mesmo em redes de ensino em que o uso do 
nome social é formalmente reconhecido, o dire-
tor ou diretora de uma escola pode negar este 
reconhecimento se isto ferir suas concepções 
filosóficas ou religiosas.

37. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
(PNAD), coordenada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) traz, entre tantas 
outras, uma série de informações sobre as desi-
gualdades no acesso à educação no Brasil. A partir 
desta pesquisa, assinale a afirmativa correta.
A) As taxas de escolaridade entre homens e mulhe-

res são semelhantes, mas eles continuam sen-
do maioria no ensino superior.

B) A proporção de brasileiros que se autodeclaram 
pretos ou pardos no ensino superior diminuiu 
nos últimos dez anos.

C) As taxas de escolaridade entre homens e mulhe-
res são semelhantes, com uma pequena vanta-
gem para elas, que, em média, têm mais tempo 
de estudo que eles.

D) Mulheres negras são o grupo de maior escolari-
dade entre os brasileiros.

E) Homens negros tem taxas de escolaridade em 
média maiores do que homens brancos.

38. Celulares, tablets, computadores, televisão, rádio. 
As tecnologias de comunicação desenvolvidas ou 
aprimoradas nas últimas décadas fazem hoje parte 
do cotidiano escolar. Sobre meios de comunicação, 
tecnologias digitais e educação, é correto afirmar 
que:
A) é proibido por lei o uso de qualquer aparelho ele-

trônico pelos alunos, em todas as escolas.
B) é proibido por lei o uso de equipamentos eletrô-

nicos pelos alunos dentro das dependências de 
qualquer escola pública.

C) os meios de comunicação foram os responsá-
veis pela deterioração do ensino público nos últi-
mos anos.

D) equipamentos eletrônicos como o computador 
e a televisão já se desenvolveram de tal forma 
que podem substituir em definitivo o trabalho 
dos educadores.

E) equipamentos eletrônicos podem se constituir 
em ferramentas de aprendizagem importantes, 
se pensados no seu potencial pedagógico.
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39. A discriminação e o preconceito são questões 
recorrentes hoje nas discussões sobre educação 
no Brasil. Sobre este tema, é correto afirmar que:
A) pesquisas educacionais apontam para altos índi-

ces de racismo, homofobia, discriminação por 
gênero e por origem social nas escolas brasileiras 
- mas esta discriminação não produz efeitos no 
processo de aprendizagem de alunos e alunas.

B) pesquisas educacionais apontam para altos 
índices de racismo, homofobia, discriminação 
por gênero e por origem social nas escolas bra-
sileiras - e esta discriminação produz efeitos no 
processo de aprendizagem de alunos e alunas.

C) pesquisas educacionais apontam que a única 
forma de discriminação que de fato produz efei-
tos sobre a aprendizagem é a discriminação por 
classe social.

D) nenhuma pesquisa educacional conseguiu até 
hoje evidenciar que discriminações aconteçam 
dentro das escolas públicas brasileiras.

E) pesquisas educacionais apontam que a única for-
ma de discriminação que de fato produz efeitos 
sobre a aprendizagem é a discriminação por raça.

40. O Brasil é um Estado laico. Entre outras coisas, 
isso significa que não há religião oficial e que a 
Constituição garante a liberdade de crença a todas 
as pessoas. No que diz respeito à educação, as 
Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos 
Humanos reforçam a laicidade do Estado como um 
dos princípios a orientar os sistemas de ensino. De 
acordo com estas e outras diretrizes e parâmetros 
educacionais nacionais, entender que a educação 
pública é laica significa que:
A) é proibida qualquer forma de ensino religio-

so, seja confessional ou interconfessional, em 
escolas públicas.

B) é proibida qualquer expressão de religiosidade 
nas escolas municipais e estaduais, como o uso 
de crucifixos pelos alunos, por exemplo.

C) a equipe pedagógica da escola tem direito a 
expressar suas concepções religiosas no currículo 
e nas regras de convivência que regem a escola.

D) expressões religiosas são permitidas, evitan-
do-se exageros, como o uso de guias ou tur-
bantes típicos de religiões afro-brasileiras.

E) o currículo da escola não deve estar subjugado a 
nenhuma crença religiosa específica, ao mesmo 
tempo que se garanta o reconhecimento da diver-
sidade religiosa.

41. Se a direção de uma creche ou escola se depa-
rar com indícios de que uma criança esteja sofren-
do agressão física, abuso sexual ou qualquer outra 
forma de maus-tratos, ela deve:
A) só fazer a denúncia ao Conselho Tutelar se hou-

ver a comprovação material de maus-tratos.
B) evitar de todas as formas fazer uma denúncia 

formal, buscando resolver a questão de forma 
sigilosa com a família da criança.

C) denunciar o fato publicamente a toda comunida-
de escolar, divulgando o nome dos suspeitos e 
da criança.

D) denunciar o caso, de forma anônima ou não, ao 
Conselho Tutelar de sua localidade, ainda que 
se trate de uma suspeita.

E) omitir-se, já que não compete à escola fazer 
denúncias em casos como estes.

42. Assinale a alternativa que completa corretamente 
a frase seguinte: Segundo o ECA, crianças e adoles-
centes com algum tipo de deficiência:
A) têm direito a atendimento educacional especiali-

zado, preferencialmente em instituições destina-
das apenas a este público.

B) têm direito a atendimento educacional especializa-
do, preferencialmente na rede regular de ensino.

C) não devem receber atendimento educacional espe-
cializado, como forma de evitar sua estigmatização.

D) devem ser encaminhadas a instituições filantrópi-
cas especializadas neste tipo de atendimento, evi-
tando sua permanência na rede regular de ensino.

E) têm direito a escola particular financiada pelo 
Estado, não podendo se matricular em escolas 
públicas regulares.

43. Segundo o ECA e o Código Penal Brasileiro (art. 
217 e 218), é correto afirmar que o ato sexual entre 
uma pessoa maior de dezoito anos e uma pessoa 
menor de quatorze:
A) só é considerado violência sexual se não houver 

consentimento da criança ou do adolescente.
B) é considerado violência apenas se a pessoa 

mais velha for homem.
C) é considerado como violência, independente de 

ter sido forçado ou não.
D) deve ser avaliado por um juiz de direito, que deci-

dirá se trata-se de um ato violento ou consensual.
E) é uma relação sexual como todas as outras e não 

há nenhuma legislação específica sobre isso.

44. Diante de um aluno flagrado, no ambiente esco-
lar, cometendo um ato infracional como, por exem-
plo, a venda de drogas ilícitas, a escola deve:
A) comunicar imediatamente à autoridade policial, 

evitando a exposição do adolescente diante da 
comunidade escolar.

B) divulgar o nome do adolescente à comunidade 
escolar, para que possam evitar contato com ele.

C) repreender publicamente, diante de toda a 
comunidade escolar, o adolescente, para que 
sirva de exemplo aos demais.

D) omitir-se, já que o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente dá absoluta imunidade a menores de 
dezoito anos.

E) expulsar imediatamente o adolescente do espa-
ço escolar, cancelando sua matrícula.

45. O Conselho Tutelar é:
A) um setor da Secretaria Municipal de Educação, 

responsável pela proteção dos direitos de crian-
ças e adolescentes.

B) um conselho que deve existir em cada escola, 
formado por representantes dos professores, da 
direção e dos responsáveis.

C) um órgão federal, responsável exclusivamente 
pelo acompanhamento de menores infratores.

D) um órgão permanente e autônomo, encarregado 
de zelar pela proteção dos direitos de crianças e 
adolescentes.

E) um setor da Secretaria de Assistência Social ou 
equivalente, responsável por receber denúncias de 
violações de direitos de crianças e adolescentes.
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46. Na escola, a fim de manter-se o bom relaciona-
mento entre os servidores e destes com o público 
externo, é PROIBIDO ao servidor público:
A) Apresentar-se ao trabalho com vestimentas 

adequadas ao exercício da função.
B) Manter-se atualizado com as instruções, as nor-

mas de serviço e a legislação pertinentes ao 
órgão onde exerce suas funções.

C) Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza 
de que sua ausência provoca danos ao trabalho.

D) Prejudicar deliberadamente a reputação de 
outros servidores ou de pais e responsáveis 
pelos alunos.

E) Comunicar imediatamente a seus superiores 
todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse 
público, exigindo as providências cabíveis.

47. Trabalhar em um ambiente escolar envolve con-
tato com alunos e seus pais. Por ser um ambiente 
de grande circulação de pessoas, determinados 
cuidados e tratamentos são fundamentais. Sendo 
assim, os servidores públicos deverão ter em mente 
que a melhor postura é:
A) fazer uso de informações privilegiadas obtidas 

no âmbito interno de seu serviço, em benefício 
próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.

B) apresentar-se embriagado no serviço.
C) ser, em função de seu espírito de solidariedade, 

conivente com erro ou infração.
D) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que neces-

site do atendimento em serviços públicos.
E) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, 

aperfeiçoando o processo de comunicação e o 
contato com o público.

48. É uma atitude esperada do servidor público federal:
A) Desempenhar, somente quando estiver a fim, as 

atribuições do cargo, função ou emprego público 
de que seja titular.

B) Cumprir, de acordo com as normas do serviço e 
as instruções superiores, as tarefas de seu cargo 
ou função. 

C) Ter respeito à hierarquia, incluído aí o temor de 
representar contra qualquer comprometimento 
indevido da estrutura.

D) Faltar ao serviço sempre que necessário sem 
necessidade de avisar previamente.

E) Escolher somente uma modalidade de precon-
ceito para praticar entre raça, sexo, nacionalida-
de, cor, idade, religião, cunho político, gênero e 
posição social.

49. São regras e princípios a serem observados e 
cumpridos pelos servidores públicos federais:
A) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e, prin-

cipalmente, o interesse particular do servidor ou 
de conhecido são valores maiores que devem 
nortear o servidor público. 

B) A remuneração do servidor público é custeada 
pelos tributos pagos direta ou indiretamente por 
todos, excluído ele próprio.

C) O servidor que trabalha em harmonia com a 
estrutura organizacional, respeitando seus cole-
gas e cada concidadão.

D) A moralidade da Administração Pública se res-
tringe apenas à vontade de cada servidor em 
fazer o certo ou o errado. 

E) O servidor público poderá ocasionalmente des-
prezar o elemento ético de sua conduta. 

50. Os Colégios de Aplicação (CAp) recebem alunos 
com deficiência e têm o desafio de incluir esses 
alunos, tornando a escola um espaço receptivo, 
acolhedor e que permite a vivência e aprendizagem 
dos alunos. Assinale a única alternativa que NÃO 
corresponde a uma ação inclusiva:
A) Instalar sinalizador sonoro em sinal de trânsito 

próximo a escola, para auxiliar os alunos cegos 
a atravessarem a rua.

B) Por precaução, criança com deficiência só brin-
ca com outras crianças que tenham as mesmas 
necessidades.

C) Ajustar os banheiros da escola para receber os 
alunos cadeirantes.

D) Convocar intérpretes para ajudar os professores 
na comunicação com os alunos surdo-mudos.

E) Promover atividades de integração entre todos 
os alunos. 

51. As universidades são instituições pautadas pelo 
tripé ensino, pesquisa e extensão e que se carac-
terizam pela:
A) composição de um terço do corpo docente, 

pelo menos, com titulação acadêmica de mes-
trado ou doutorado.

B) existência de, pelo menos, metade dos docen-
tes trabalhando em período integral.

C) emissão e validação de diplomas de todas as 
universidades do país, públicas e privadas.

D) elaboração do plano de carreira e do salário 
dos discentes.

E) elaboração, aprovação e autorização de orça-
mento próprio.

52. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, lei nº 9394/96, 
a educação escolar é composta por:
A) educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
B) ensino infantil e ensino fundamental.
C) ensino fundamental e ensino médio.
D) educação básica e educação superior.
E) ensino superior e pós-graduação lato sensu.

53. Os municípios, os Estados e a União possuem 
a responsabilidade de empregar obrigatoriamente 
um percentual mínimo de sua arrecadação em Edu-
cação. Considerando os municípios, os Estados e a 
União, respectivamente, esses valores são:
A) 25%, 25%, 18%
B) 20%, 20%, 20%
C) 20%, 20%, 18%
D) 18%, 25%, 25%
E) 18%, 20%, 20%
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54. A Lei nº 11.274/2006 altera a LDB n0 9394/96, no 
que tange à idade obrigatória referente ao ingresso 
dos alunos no ensino fundamental. Sobre o tema, é 
correto afirmar que se deve: 
A) matricular todos os educandos a partir dos seis 

anos de idade.
B) garantir que todos os jovens entre quinze e dezoi-

to anos estejam cursando o ensino fundamental.
C) estimular os pais a matricularem as crianças 

no ensino fundamental a partir dos três anos 
de idade.

D) obrigar os pais a matricular os filhos no ensino 
médio aos cinco de idade.

E) obrigar os prefeitos das cidades a fiscalizar se 
toda criança de quatro anos de idade está cur-
sando o ensino fundamental.

55. O sistema federal de ensino é composto por:
A) Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); Avalia-

ção Nacional da Aprendizagem (ANA); Sistemas 
Estaduais de Avaliação Participativa (SEAP).

B) Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP); Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

C) instituições de ensino mantidas pela União; institui-
ções de ensino superior criadas e mantidas pela ini-
ciativa privada; órgãos federais de educação.

D) sistemas de educação municipais, estaduais e fede-
ral de ensino, em todas as etapas e modalidades.

E) instituições de ensino superior criadas e mantidas 
pela iniciativa pública; colégios federais pertencen-
tes às universidades federais; órgão responsável 
pela aposentadoria dos servidores federais.

56. A LDB n0 9394/96 aborda a educação física nos 
ambientes escolares. Assinale a alternativa correta.
A) Deve ser praticada prioritariamente por meninos 

em detrimento às meninas. É compreendido que 
os meninos devem se esforçar mais no desen-
volvimento do corpo e as meninas devem focar 
no aspecto comportamental.

B) É uma atividade importante a ser desenvolvida e 
a escola é seu espaço de excelência. Cabe aos 
sistemas municipais de ensino determinar se ela 
será obrigatória ou não e como será exercida no 
ensino médio.

C) Faz parte da grade curricular e deve, preferen-
cialmente, ser cursada no horário das aulas de 
Física e Química, para que os alunos tenham 
que escolher qual aula assistir.

D) A educação física, integrada à proposta pedagó-
gica da escola, é componente curricular obriga-
tório da Educação Básica, sendo facultativa para 
os maiores de 30 anos de idade.

E) A educação física, componente obrigatório do 
currículo, é obrigatória em todas as etapas da 
educação, incluídas a educação infantil, o ensino 
fundamental, o ensino médio e o ensino superior.

57. Reportagem do jornal O GLOBO de 25/11/2013 
intitulada “Escolas federais têm médias mais altas no 
ENEM e superam particulares” mostra os bons resul-
tados que, muitas vezes, são obtidos por essas esco-
las. Sobre o ENEM, assinale a alternativa correta.
A) É composto por prova objetiva, prática e redação.
B) O exame só é realizado nas capitais dos estados.
C) A finalidade primordial é a avaliação do desem-

penho escolar ao fim do ensino médio.
D) A nota do exame só poderá ser utilizada para o 

ingresso nas universidades estaduais.
E) Universidades particulares estão proibidas de 

usar a nota do ENEM como seleção.

58. Um professor, no início do ano letivo, planeja suas 
aulas de forma que todos os seus alunos aprendam. 
Ele deve levar alguns fatores em consideração. Assi-
nale a alternativa correta.
A) No final do ano, todos os alunos saberão o mes-

mo conteúdo.
B) Pedagogicamente, o castigo é um excelente 

incentivo ao aprendizado.
C) Aluno repetente não aprendeu nenhum conteúdo.
D) O professor reprova e a culpa recai somente 

sobre os pais.
E) É normal o ritmo de aprendizado dos alunos ser 

diferente.

59. O artigo 59 da LDB n0 9394/96 aborda as medidas 
que os sistemas de ensino deverão assegurar aos 
educandos com deficiência. Sobre o tema, assinale 
a alternativa INCORRETA.
A) A educação especial para o trabalho visa à efetiva 

integração do educando na vida em sociedade.
B) Há previsão de terminalidade específica para os 

alunos que não puderem atingir o nível exigido 
para a conclusão do ensino fundamental, em vir-
tude de suas deficiências. 

C) Os alunos superdotados podem concluir o pro-
grama escolar em tempo menor.

D) Os professores devem ter especialização ade-
quada, em nível médio ou superior, para atendi-
mento especializado.

E) Todo aluno com deficiência recebe bolsa no valor 
de R$ 800,00 até os vinte e um anos de idade.

60. São finalidades do ensino médio, EXCETO:
A) o desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade.
B) a compreensão dos fundamentos científico-tec-

nológicos dos processos produtivos. 
C) o aprimoramento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o desen-
volvimento da autonomia intelectual e do pensa-
mento crítico.

D) a preparação básica para o trabalho e a cidada-
nia do educando.

E) a consolidação e o aprofundamento dos conhe-
cimentos adquiridos no ensino fundamental.
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