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Nome do Candidato: ______________________________ 
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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem este Concurso Público. 

1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões e se o mesmo corresponde ao cargo 

pretendido. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, 

sendo apenas 1 (uma) resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da grade de 

respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos 

do início da aplicação e em nenhuma hipótese poderá levar consigo este caderno de provas. Os dois 

últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo presenciar e assinar 

a ata de lacre das provas. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são 

parte integrante da prova. 

5. Neste caderno de provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 01/03/2015 no site www.legalleconcursos.com.br. 

7. O candidato pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.  



LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção: Para responder as questões 

abaixo, tome como referência o texto a 

seguir. 

 

AS REDES SOCIAIS TORNAM AS PESSOAS 

MAIS EGOÍSTAS? 

Luiz Felipe Pondé 

 

Somos banais. Quase sempre. O umbigo do 

mundo sou eu. Num mundo veloz e líquido, o 

narcisismo parece ser um destino. Alguns 

psicólogos, que são oportunistas ou 

desesperados, começam ___ suspeitar que o 

narcisista seria uma forma de evolução 

condicionada pela sobrevivência na solidão. E, na 

democracia, todo mundo tem opinião sobre tudo. 

Enquanto isso ficava contido entre ___ paredes 

de nossa solidão, não passávamos vexame. 

Agora tudo mudou. 

 

O ruído das redes sociais revela nossa 

banalidade solitária aos quatro cantos do mundo. 

Perdemos ___ vergonha. A democracia é 

tagarela. A ideia parece não ter pedigree, mas 

tem. Ela é de Alexis de Tocqueville, grande 

intelectual francês que visitou os Estados Unidos 

em 1831 e escreveu seu colossal "Democracia na 

América" a partir dessa visita. 

 

A tagarelice na democracia nasce do chamado à 

soberania do povo. Se votamos, achamos que 

por isso somos capazes de emitir opinião sobre 

tudo. Triste engano. Para além da tagarelice, 

hoje, o sentimento de invisibilidade é 

avassalador. As redes sociais são o paraíso das 

almas irrelevantes. Isso não quer dizer que as 

redes não tenham utilidade no mundo. Seu 

ridículo não nasce da sua inutilidade, mas sim do 

fetiche de achá-las um avanço para a 

"felicidade". 

 

O fetiche aparece quando pessoas têm orgasmos 

achando que as redes tornam manifestações na 

Paulista e na Síria marcos do avanço 

democrático. Causas do Face são a marca da 

irrelevância do ativismo no início do século 21. 

Ou quando fetichistas das redes sociais 

imaginam que elas preencham o vazio do 

mundo. De certa forma sim, quando a realidade 

nos é insuportável. 

 

De qualquer modo, numa vida em que os 

vínculos são cada vez mais difíceis porque as 

pessoas são cada vez mais chatas, afogadas em 

seus pequenos direitos, as redes sociais podem 

ser a única amiga disponível no mercado dos 

egoístas.  

 
Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/02/1591575-
luiz-felipe-ponde-as-redes-sociais-sao-o-paraiso-das-almas-

irrelevantes.shtml>. Acesso em: 21/01/2015. 

01. A respeito das informações apresentadas 

pelo texto, é possível afirmar: 

(A) As redes sociais se tornaram um avanço para 

a felicidade. 

(B) Atualmente os vínculos entre as pessoas 

estão cada vez mais acessíveis. 

(C) O ato de votar nos dá o direito de emitir 

opinião sobre tudo. 

(D) Na verdade, as redes sociais podem ser a 

única amigo para os egocêntricos. 

(E) Não há uma tendência ao egoísmo nos 

tempos líquidos atuais. 

 

02. No trecho “Isso não quer dizer que as redes 

não tenham utilidade no mundo”, o verbo em 

destaque está conjugado no mesmo tempo e 

modo do verbo destacado na alternativa: 

(A) “numa vida em que os vínculos são cada vez 

mais difíceis”. 

(B) “A tagarelice na democracia nasce do 

chamado à soberania do povo”. 

(C) “O fetiche aparece quando pessoas”. 

(D) “achando que as redes tornam 

manifestações”. 

(E) “quando fetichistas das redes sociais 

imaginam”. 

 

03. No quarto parágrafo, caso substituíssemos 

“pessoas” por sua forma singular, quantas 

outras alterações deveriam ser feitas a fim de se 

manterem as relações de concordância no 

período? 

(A) 1. 

(B) 2. 

(C) 3. 

(D) 4. 

(E) 5. 

 

 

 

 



04. Considerando o emprego do acento 

indicativo de crase, assinale a alternativa que 

completa corretamente as linhas contínuas do 

texto. 

(A) a – as – a.  

(B) a – às –a. 

(C) a – as – à. 

(D) à – às – à. 

(E) à – as – à. 

 

05. Assinale a alternativa que apresenta melhor 

vocábulo que poderia substituir a palavra 

“banais”, no 1º parágrafo do texto. 

(A) indiferente. 

(B) comum. 

(C) simples. 

(D) triviais. 

(E) vulgar. 

 

06. Considerando o emprego das conjunções 

integrantes, assinale a alternativa na qual o 

vocábulo “que” não esteja sendo empregado 

como tal. 

(A) O fetiche aparece quando pessoas têm 

orgasmos achando que as redes tornam 

manifestações na Paulista e na Síria marcos do 

avanço democrático. 

(B) Alguns psicólogos, oportunistas ou 

desesperados, começam ___ suspeitar que o 

narcisista seria uma forma de evolução 

condicionada pela sobrevivência na solidão. 

(C) As pessoas acreditam que serão felizes nas 

redes sociais. 

(D) Ela é de Alexis de Tocqueville, grande 

intelectual francês que visitou os Estados Unidos 

em 1831 e escreveu seu colossal "Democracia na 

América" a partir dessa visita. 

(E) Ou quando fetichistas das redes sociais 

imaginam que elas preencham o vazio do 

mundo. 

 

 

07. São acentuadas pela mesma regra as 

seguintes palavras: 

(A) líquido – psicólogos – sobrevivência. 

(B) passávamos – ruído – solitária. 

(C) é – francês – América. 

(D) Síria – irrelevância – sobrevivência. 

(E) têm – além – acha-las. 

 

08. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando 

as ocorrências do uso da vírgula, de acordo com 

o contexto, à sua explicação gramatical.  

Coluna 1 

1. Separa adjuntos adverbiais deslocados. 

2. Separa apostos. 

3. Separa orações coordenadas. 

 

Coluna 2 

(   ) Primeira ocorrência no primeiro parágrafo. 

(   ) Segunda e terceira ocorrências no primeiro 

parágrafo. 

(   ) Segunda ocorrência no terceiro parágrafo. 

 

A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é: 

(A) 1 – 2 – 3.  

(B) 1 – 2 – 2. 

(C) 2 – 2 – 1. 

(D) 1 – 3 – 2. 

(E) 1 – 1 – 2. 

 

09. Observe as assertivas que seguem sobre 

palavras retiradas do texto. 

I. A palavra “qualquer” possui 8 letras e 6 

fonemas. 

II. Na palavra “podem” há um dígrafo vocálico. 

III. Em “pequenos” há mais letras do que 

fonemas. 

Qual(is) está(ão) correta(s)? 



(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

 

10. A palavra “Enquanto”, no 1º parágrafo do 

texto, dá ideia de: 

(A) adição. 

(B) concessão. 

(C) tempo. 

(D) comparação. 

(E) conformidade. 

 

INFORMÁTICA 

11. O Windows permite a conexão com uma 

pasta de rede compartilhada assim como a 

atribuição de uma letra de unidade para a 

conexão a fim de que se possa acessá-la usando 

o "Meu computador". Para fazer isso, deve-se 

clicar com o botão direito do mouse em "Meu 

computador" e escolher: 

(A) "Meus locais de rede". 

(B) "Procurar computadores". 

(C) "Explorar". 

(D) "Gerenciar". 

(E) "Mapear unidade de rede". 

 

12. Dadas as proposições: 

I. O atalho de teclas CTRL+X é normalmente 

utilizado no Windows para recortar. 

II. O atalho de teclas CRTL+C é utilizado no 

utilizado no Windows para colar. 

III. O atalho de teclas do Windows Alt+Ctrl 

executa a alternância entre janelas abertas. 

Verifica-se que está(ao) correta(s) somente as 

assertivas: 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) II e III. 

(E) I e II. 

 

13. A Restauração do Sistema o ajuda a 

restaurar arquivos do sistema do computador 

para um ponto anterior no tempo. É uma forma 

de desfazer alterações do sistema no 

computador sem afetar os arquivos pessoais, 

como e-mail, documentos ou fotos. A 

Restauração do Sistema usa um recurso 

chamado _____________________ para criar e 

salvar regularmente pontos de restauração no 

computador. Esses pontos de restauração 

contêm informações sobre as configurações do 

Registro e outras informações do sistema que o 

Windows usa. 

Qual a assertiva abaixo preenche corretamente 

a lacuna? 

(A) proteção do sistema. 

(B) Windows defender. 

(C) anti-virus. 

(D) desfragmentador de disco. 

(E) backup. 

 

14. No sistema operacional Windows 7, na sua 

versão em português, as pastas denominadas 

Documentos, Imagens, Músicas e Vídeos estão 

reunidas em uma única SEÇÃO chamada: 

(A) Documentos Pessoais. 

(B) Bibliotecas. 

(C) Minhas Pastas. 

(D) Meu Computador. 

(E) Favoritos. 

 

15. Sabendo-se que um arquivo possui a 

extensão .xls, das opções seguintes, aquela que 

possui o programa adequado, ou seja, feito para 

a finalidade de abrir e processar esse arquivo é: 

(A) PowerPoint. 

(B) Bloco de notas. 

(C) Excel. 



(D) Paint. 

(E) Word. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16. “Há cinquenta anos um golpe de estado 

militar destituiu um governo constitucional. 

Instaurou por longo tempo no país um regime 

autoritário que desrespeitava os direitos 

humanos; no qual os direitos sociais de muitos 

eram ignorados; em que os opositores e 

dissidentes foram rotineiramente perseguidos 

com a perda dos direitos políticos, a detenção 

arbitrária, a prisão e o exílio; onde a tortura, os 

assassinatos, os desaparecimentos forçados e a 

eliminação física foram sistematicamente 

utilizados contra aqueles que se insurgiam”. 

O trecho acima refere-se à uma nota pública 

sobre os 50 anos do golpe de Estado de 1964, 

assinada pela Comissão Nacional da Verdade. O 

golpe de Estado de 1964 destituiu o governo de 

qual presidente da república? 

(A) Jânio Quadros. 

(B) João Goulart. 

(C) Juscelino Kubitschek. 

(D) Ernesto Geisel. 

(E) Getúlio Vargas. 

 

17. “Passou-se a nos últimos anos enfrentar 

uma das maiores secas de sua história. A 

ausência de chuva, que atinge o Sistema 

Cantareira, também chega aos bairros da capital 

e se estende a várias cidades do Estado, assim 

como a falta de água que já é uma realidade na 

casa de muitos moradores”. 

O fragmento acima refere-se a qual Estado 

Brasileiro? 

(A) Rio Grande do Sul. 

(B) Santa Catarina. 

(C) Minas Gerais. 

(D) São Paulo. 

(E) Pernambuco. 

 

18. Em meados do ano de 2012, o Supremo 

Tribunal Federal iniciou o julgamento dos réus do 

“mensalão”, o que culminou na prisão de alguns 

envolvidos no ano de 2014. A Ação Penal Pública 

foi iniciada mediante a proposição de denúncia 

que partiu do então atual Procurador-Geral da 

República. 

Quem foi o Procurador-Geral da República que 

propôs a ação penal pública denunciando os 

réus? 

(A) Roberto Gurgel. 

(B) Antônio Lamas. 

(C) Cid Gomes. 

(D) Luís Adams. 

(E) Joaquim Barbosa. 

 

19. O Prêmio Nobel da Paz segue os preceitos de 

premiar a pessoa que realizou o melhor ato ou 

ação pela paz e fraternidade mundial ou lutou 

pela redução das guerras e se esforçou para 

manter os tratados de paz entre as nações. Este 

prêmio é também atribuído aqueles que se 

envolvem e participam de projetos cuja temática 

seja a solução de problemas, em determinadas 

áreas específicas, o que o torna uma premiação 

com características particulares. O Último Prêmio 

Nobel da Paz foi entregue à: 

(A) Malala Yousafzai, paquistanesa que batalha 

desde pequena pelo direito de as meninas de 

irem à escola no Paquistão. 

(B) Mahatma Gandhi, indiano que passou mais 

da metade da vida combatendo o trabalho 

infantil. 

(C) Ahmet Uzumcu, turco que luta pela proibição 

do uso de energia nuclear no oriente. 

(D) Bashar Assad, iraquiano que se preocupou 

com o fim da guerra do Iraque. 

(E) Nelson Mandela, sul-africano, ícone da queda 

do apartheid na África do Sul. 

 

20. A Copa do Mundo FIFA de 2014 foi a 

vigésima edição deste evento esportivo, um 

torneio internacional de futebol masculino 

organizado pela Federação Internacional de 

Futebol (FIFA), que ocorreu no Brasil, anfitrião 

da competição pela segunda vez. Com doze 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Geisel
http://www.infoescola.com/curiosidades/premio-nobel-da-paz/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


cidades-sede, o campeonato começou a ser 

disputado no dia 12 de junho e terminou em 13 

de julho. A edição de 2014 foi a quinta realizada 

na América do Sul, depois de a Argentina ter 

sediado o torneio pela última vez no continente 

em 1978. O Brasil foi a última sede do torneio 

mundial escolhida através da política de 

alternância de continentes, que foi iniciada a 

partir da escolha da África do Sul como a sede 

da Copa do Mundo de 2010. Qual das cidades 

abaixo sediará a Copa do Mundo FIFA em 2018? 

(A) Qatar. 

(B) Rússia. 

(C) Canadá. 

(D) África do Sul. 

(E) Argentina. 

 

LEGISLAÇÃO 

21. Sobre a Lei Orgânica do Município de Nova 

Esperança são feitas as seguintes afirmações: 

I. São Poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 

o Judiciário. 

II. São símbolos do Município a Bandeira, o 

Brasão e o Hino. 

III. A Câmara de Vereadores compõe-se de 

representantes do povo, eleitos pelo sistema 

proporcional, em um total de 10 (dez) 

vereadores. 

IV. A Câmara de Vereadores reunir-se-á, 

anualmente, de 16 de fevereiro a 31 de 

dezembro. 

V. Os Vereadores são invioláveis por suas 

opiniões, palavras e votos no exercício do 

mandato e na circunscrição do Estado. 

Está(ão) correta(s): 

(A) apenas I e V. 

(B) apenas II, III e IV. 

(C) apenas II, III, IV e V. 

(D) apenas III e V. 

(E) I, II, III, IV, V. 

 

22. Sobre emendas à Lei Orgânica é correto 

afirmar, EXCETO: 

(A) A Lei Orgânica poderá ser emendada 

mediante proposta do Prefeito Municipal ou de 

um terço dos Vereadores. 

(B) A proposta de emenda será discutida e 

votada em dois turnos de votação. 

(C) É possível emendar a Lei Orgânica na 

vigência de Estado de Sítio ou de intervenção do 

Estado no Município. 

(D) A emenda à Lei Orgânica será promulgada 

pela Mesa da Câmara, como respectivo número 

de ordem. 

(E) A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 

objeto de nova proposta na mesma sessão 

legislativa. 

 

23. No que diz respeito à fiscalização contábil, 

financeira e orçamentária, conforme a Lei 

Orgânica do Município de Nova Esperança, são 

feitas as afirmações abaixo. Assinale a 

alternativa CORRETA. 

(A) O parecer prévio, emitido, pelo órgão 

competente sobre as contas que o Prefeito deve 

semestralmente prestar só deixará de prevalecer 

por decisão de um terço dos membros da 

Câmara Municipal. 

(B) A fiscalização financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial do Município e dos 

órgãos da administração e quaisquer entidades 

constituídas ou mantidas pelo Município, quanto 

aos aspectos da legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncias de receitas, será exercida pelo 

Gabinete do Prefeito, mediante controle interno, 

e pelo sistema de controle de cada um dos 

poderes.  

(C) O controle interno da Câmara Municipal será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado, não podendo, porém, ser negada 

informação, sob pretexto de sigilo, a esse órgão 

Estadual. 

(D) Qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato poderá, e os funcionários 

públicos deverão, denunciar, perante o tribunal 

de Contas do Estado, quaisquer irregularidade ou 

ilegalidade de que tenham conhecimento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_1978
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_2010


(E) O controle externo da Câmara Municipal será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado, podendo, porém, ser negada a 

informação, em caso de sigilo, a esse órgão 

Estadual. 

 

24. O Poder Executivo é exercido: 

(A) apenas pelo Vice-Prefeito Municipal. 

(B) apenas pelo Prefeito Municipal. 

(C) pelo Prefeito Municipal e pelo Vice-Prefeito 

Municipal. 

(D) pelo Prefeito Municipal e pelo Vice-Prefeito 

Municipal, auxiliados pelos Secretários 

Municipais. 

(E) pelo Prefeito Municipal e pelo Vice-Prefeito 

Municipal, auxiliados pelos Secretários 

Municipais e pelo Assessor Jurídico. 

 

25. Em caso de impedimento do Prefeito e do 

Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos 

cargos: 

(A) O Presidente da Câmara de Vereadores 

assumirá o Poder Executivo. 

(B) O Vice-Presidente da Câmara de Vereadores 

assumirá o Poder Executivo. 

(C) O Assessor Jurídico assumirá o Poder 

Executivo. 

(D) Far-se-á nova eleição em caso de vacância 

de ambos os cargos, 60 dias depois de aberta a 

2ª vaga e os eleitos completarão os períodos de 

seus antecessores.  

(E) O Vice-Prefeito exercerá as funções de 

Prefeito nos casos de impedimento do titular, 

podendo, porém, conforme a sua vontade, 

recusar-se a substituí-lo. 

 

26. O horário normal de trabalho de cada carga 

ou função é o estabelecido na legislação 

específica, não podendo ser superior a 

(A) 08 (oito) horas diárias ou 44 (quarenta e 

quatro semanais). 

(B) 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta horas 

semanais). 

(C) 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e 

quatro semanais). 

(D) 06 (seis) horas diárias ou 30 (trinta horas 

semanais). 

(E) 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta e 

quatro semanais). 

 

27. Por remuneração, entende-se: 

(A) o vencimento acrescido de vantagens 

pecuniárias ou não, permanentes ou 

temporárias, estabelecidas em lei. 

(B) o vencimento acrescido de vantagens 

pecuniárias, apenas permanentes, estabelecidas 

em lei. 

(C) o vencimento acrescido de vantagens 

pecuniárias, permanentes ou temporárias, 

estabelecidas em lei. 

(D) o vencimento acrescido de vantagens não-

pecuniárias, permanentes ou temporárias, 

estabelecidas em lei. 

(E) o vencimento acrescido de vantagens 

pecuniárias, permanentes ou temporárias, não 

estabelecidas em lei. 

 

28. São vantagens pagas ao servidor: 

(A) indenizações, gratificações e adicionais, 

prêmio por assiduidade, auxílio para diferença de 

caixa.  

(B) apenas indenizações. 

(C) apenas gratificações e adicionais. 

(D) apenas prêmio por assiduidade. 

(E) apenas auxílio para diferença de caixa. 

 

29. O servidor que prestar trabalho noturno fará 

jus a um adicional de: 

(A) 30% sobre o vencimento do cargo. 

(B) 25% sobre o vencimento do cargo. 

(C) 20% sobre o vencimento do cargo. 

(D) 15% sobre o vencimento do cargo. 

(E) 10% sobre o vencimento do cargo. 

 



30. Considera-se trabalho noturno, o executado 

entre: 

(A) 23 horas de um dia e 04 horas do dia 

seguinte. 

(B) 23 horas de um dia e 05 horas do dia 

seguinte. 

(C) 22 horas de um dia e 04 horas do dia 

seguinte. 

(D) 22 horas de um dia e 05 horas do dia 

seguinte. 

(E) 21 horas de um dia e 05 horas do dia 

seguinte. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. A Educação Básica no Brasil envolve A 

Educação Infantil, Ensino fundamental e Ensino 

Médio. A Educação Infantil compreende as 

seguintes idades, conforme a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional: 

(A) Crianças de 1 a 6 anos. 

(B) Crianças de 0 a 6 anos. 

(C) Crianças de 0 a 5 anos. 

(D) Crianças de 0 a 3 anos. 

(E) Crianças de 3 a 5 anos. 

 

32. A infância é uma fase do desenvolvimento 

humano repleta de descobertas e construções 

individuais e coletivas. As instituições escolares 

podem ser agentes potencializadores desse 

processo, implementando propostas 

educacionais centralizadas no aluno e suas 

necessidades. Assinale a alternativa que não 

está de acordo com o pressuposto descrito: 

(A) relação aproximada entre família, escola e 

comunidades. 

(B) professores e servidores educacionais 

comprometidos com o desenvolvimento da 

criança a partir da ludicidade. 

(C)  efetivar um acompanhamento cuidadoso do 

aluno nos diferentes espaços escolares, 

incentivando a autonomia da criança. 

(D) estabelecer uma relação de autoritarismo 

com as crianças, onde professores e servidores 

centralizam o que deve ser aprendido pela 

criança. 

(E) organizar os espaços escolares de forma a 

colaborar para interação das crianças, instigando 

o crescimento coletivo. 

 

33. A Inclusão Escolar toma o centro das 

discussões educacionais nas últimas décadas. 

Um dos fatores que acarretaram esse fato 

refere-se as políticas educacionais que 

determinam o atendimento dos alunos com 

necessidades educacionais especiais 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

Diante dessa nova realidade educacional, analise 

as assertivas: 

I. As escolas devem reorganizar-se para garantir 

a acessibilidade dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

II. Os alunos incluídos devem receber o mesmo 

atendimento que os demais, sendo todos 

tratados como “normais”. 

III. Os alunos com necessidades educacionais 

frequentarão as classes regulares e em turno 

inverso receberão atendimento educacional 

especializado. 

Está(ão) correta(s): 

(A) Somente a I. 

(B) Somente a II. 

(C) Somente a III. 

(D) Somente a I e III. 

(E) Todas alternativas estão corretas. 

 

34. A resolução de conflitos dentro das escolas 

vem sendo constantemente discutida pelas 

comunidades escolares. Sobre esta questão é 

incorreto afirmar: 

(A) O diálogo e a construção coletiva de regras 

coletivas evitam conflitos. 

(B) Problemas sociais como violência e 

drogadição devem ser debatidos pela escola 

evitando seu reflexo negativo no ambiente 

escolar.   

(C) A violência deve ser coibida de forma 

autoritária e punições severas como expulsão 



dos alunos envolvidos nestes episódios são 

recomendados. 

(D) As diferentes áreas do conhecimento do 

currículo escolar devem abordas a temática dos 

valores éticos e morais, evitando situação de 

conflito  

(E) Todas alternativas estão corretas. 

 

35. Os processos decisórios na escola pública, 

cujo objetivo é a formação do aluno na sua 

totalidade, devem ser feito ________________, 

garantindo a efetiva participação de todos e 

atendimento de suas demandas. 

A opção que completa a afirmativa anterior é: 

(A) Coletivamente. 

(B) Direcionalmente. 

(C) Autoritariamente. 

(D) Politicamente. 

(E) Aleatoriamente. 

 

36. São situações cotidianas que auxiliam no 

processo de inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais: 

I. Atividades individuais e coletivas que 

valorizem a potencialidade de cada aluno. 

II. Ações integradas entre família e escola. 

III. Negativa de vaga para o aluno 

IV. Palestras, debates e estudos sobre a 

temática. 

Está(ão) correta(s): 

(A) Somente a I. 

(B) Somente a II 

(C) I e IV. 

(D) II E III. 

(E) I, II, IV. 

 

 

 

 

37. Dentre as competências do monitor de 

creche nas escolas, pode-se apontar: 

I. O acompanhamento dos educandos nos 

espaços escolares, promovendo uma maior 

organização e segurança. 

II. Participação nas atividades escolares 

diversas, integrando-se a fim de colaborar para 

o bom andamento do ano letivo 

III. Ser um agente educacional que auxilia na 

necessária integração escola-família e 

sociedade. 

Está(ão) correta(s): 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I e III. 

(E) I, II e III. 

 

38. Os alunos que frequentam as creches 

escolares estão numa faixa etária que requer 

cuidados, associado a um trabalho pedagógico 

coerente com as necessidades da idade. Neste 

sentido, é importante o papel desempenhado 

pelo monitor de creche. Quais das funções 

abaixo compete ao Monitor de Creche? 

(A) Planejar as aulas. 

(B) Desempenhar serviços burocráticos. 

(C) Auxiliar o professor e equipe pedagógica. 

(D) Realizar a punição dos alunos que não 

cumprirem as regras. 

(E) Evitar o estabelecimento de vínculos com os 

pais. 

 

39. A disciplina na escola é uma questão que 

auxilia os segmentos escolares a realizar um 

trabalho organizado além de estimular a 

interação sadia. Sobre a questão, qual é o 

procedimento inadequado do monitor de creche? 

(A) A impor uma conduta adulta à criança. 

(B) Estabelecer o diálogo como princípio de bom 

relacionamento. 

(C) Ter conhecimento das regras de 

conveniência da escola. 



(D) Ser participativo nas reuniões propostas pela 

direção da escola sobre a temática. 

(E) Adotar conduta ética, e assim compreender 

o processo de construção da disciplina na escola. 

 

40. Os objetivos da educação desenvolvida 

principalmente em escolas públicas, direcionam 

uma ação educativa para o exercício da 

cidadania. Aponte a letra V para verdadeira e F 

para falso nas alternativas a seguir.  

(    ) As crianças devem ser estimuladas desde a 

educação infantil a ter consciência de seus 

direitos e deveres. 

(     ) As crianças devem ter liberdade para fazer 

o que desejarem, para serem futuros cidadãos 

ativos. 

(     ) A cidadania é uma temática central para 

alunos de todas idades desde que embasados 

por reflexões teóricas e práticas. 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

(A) V, V, V. 

(B) V, F, V. 

(C) F, V, V. 

(D) F, F, V. 

(E) F, F, F. 

 

41. A ação de professores, monitores, alunos e 

familiares para efetivação da inclusão escolar de 

alunos com necessidades educacionais na escola 

deve ser:  

(A) Discriminatória. 

(B) Autoritária. 

(C) Paternalista. 

(D) Tolerante e de respeito à diversidade. 

(E) Cuidado. 

 

42. Historicamente, a função das creches eram 

apenas espaços onde crianças seriam 

unicamente cuidadas. A partir da década de 90, 

observou-se uma incorporação das questões de 

aprendizagem significativa a estas creches. 

Assinale a alternativa correta sobre a questão. 

(A) As crianças aprendem na repetição da 

conduta autoritária adulta. 

(B) As crianças constroem seus conhecimentos, 

nas interações e nas brincadeiras planejadas. 

(C) As crianças devem ser meramente cuidadas 

no aspecto de higiene e de alimentação. 

(D) As crianças terão aprendizagem somente no 

primeiro ano do Ensino Fundamental. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

43. São considerados alunos incluídos: 

(A) Alunos indisciplinados. 

(B) Alunos com diferentes tipos de deficiência. 

(C) Alunos hiperativos. 

(D) Alunos excessivamente tímidos. 

(E) Alunos agressivos. 

 

44. Os monitores de creches têm entre suas 

incumbências, o acompanhamento das turmas 

em diferentes espaços de aprendizagem dentro 

da própria escola, auxiliando o docente. Podem 

ser consideradas áreas de aprendizagem, todas 

as opções abaixo, exceto: 

(A) Pracinha da escola. 

(B) Refeitório. 

(C) Biblioteca. 

(D) Sala lúdica ou sala de jogos pedagógicos. 

(E) Almoxarifado. 

 

45. Num episódio de acidente nos espaços 

escolares, onde um aluno fica levemente ferido, 

a ação do monitor de creche será: 

(A) prestar atendimento imediato, verificando a 

gravidade da situação, solicitando o 

acompanhamento do professor da criança. 

(B) aguardar a chegada da Direção da Escola. 

(C) manter a criança imóvel até os pais da 

criança chegarem, sem socorro inicial. 

(D) usar álcool e outros medicamentos para 

limpar o ferimento. 



(E) deslocar a criança para ambulatório ou 

hospital mais próximo sem a autorização dos 

responsáveis. 

 

46. Há uma série de órgãos que determinam 

diretrizes para o cuidado com as crianças em 

espaços escolares como creches. Pode-se se 

citar o Ministério da Educação e o Conselho 

Tutelar como exemplos. Sobre a proteção das 

crianças nas creches, analise: 

I. A entrega da criança no final de turno de aula 

deverá ser feito sempre ao responsável legal. 

II. Quando o alunos apresentar sinais de 

violência excessivas e estes sinais sofridos fora 

da escola, a instituição deverá informar órgãos 

competentes. 

III. Os alunos que apresentarem um 

comportamento incompatível com a faixa etária 

que pertencem, devem ser encaminhados para 

equipes de saúde pela escola, mediante 

solicitação da escola. 

Está(ão) correto(s) o que se afirma em: 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I, II e III. 

(E) I e II. 

 

47. A __________ é um dos temas transversais 

sugeridos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o trabalho nas escolas, por ser 

indispensável para boas relações sociais e a 

cidadania. 

A alternativa que completa a lacuna é: 

(A) saúde bucal. 

(B) sexualidade do jovem. 

(C) ética. 

(D) prática esportiva para rendimento. 

(E) alimentação. 

 

 

 

48. Na escola tradicional, o professor é o centro 

do processo de aprendizagem, autoritário e 

centralizador. Nas concepções atuais 

educacionais, parte-se da ideia de construção 

coletiva, onde os alunos também são 

considerados ao relevar suas necessidades, 

valorizados pelas suas experiências 

extraescolares. Nesta última perspectiva 

educacional é correto afirmar que: 

(A) Todos profissionais escolares são 

importantes. 

(B) Somente o professor tem o saber. 

(C) Os pais não necessitam ser   ouvidos. 

(D) Os alunos podem realizar somente suas 

atividades preferidas. 

(E) A direção da escola determina o que deve ser 

ensinado ás crianças. 

 

49. A estruturação da rotina na Educação Infantil 

é significativa para organização e implementação 

de um trabalho pedagógico adequado e um 

maior cuidado com crianças de 0 a 5 anos de 

idade e deve estar de acordo com a realidade de 

cada escola. 

Os profissionais que devem participar desta 

elaboração são: 

(A) Somente professores. 

(B) Professores e psicólogos 

(C) Professores e representantes da Secretaria 

da Educação 

(D) Professores, monitores, equipe pedagógica e 

direção da escola. 

(E) Representante do Ministério da Educação. 

 

50. Alguns comportamentos devem ser 

incentivados nas creches pelos professores e 

monitores nas crianças, na realização de 

atividades diárias de sua rotina. 

Aponte a alternativa que descreve um 

comportamento inadequado: 

(A) Competitividade 

(B) Solidariedade 

(C) Afetividade 

(D) Respeito mútuo 

(E) Cooperação. 




