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Ao receber este Caderno de Questões, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você
está concorrendo. Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, cinquenta questões de
múltipla escolha. Caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
Além deste Caderno de Questões, você deverá ter recebido a Folha de Respostas.
Verifique se seus dados conferem com os que aparecem na Folha de Respostas. Em caso
afirmativo, assine-a e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário,
notifique imediatamente ao fiscal.
Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido que faça uso de instrumentos auxiliares
para cálculos ou desenhos, ou que porte qualquer dispositivo eletrônico que sirva de consulta ou
comunicação.
Você vai verificar que cada questão de múltipla escolha apresenta cinco opções de respostas,
sendo apenas uma correta. Na Folha de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma
opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da prova que contiver mais de uma ou
nenhuma resposta assinalada, emenda ou rasura.
O tempo disponível para você fazer esta prova, incluindo o preenchimento da Folha de
Respostas, é de quatro horas.
Colabore com o fiscal, na coleta da impressão digital.
Use caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para
preencher a Folha de Respostas.
Reserve um tempo que seja suficiente para preencher a Folha de Respostas.
Terminando a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas
assinada. A não entrega da Folha de Respostas implicará na sua eliminação no Concurso.
Você poderá levar seu Caderno de Questões, ao terminar a prova, quando faltar no máximo uma
hora para o término da mesma e desde que permaneça em sala até esse momento.

Após o aviso para o início da prova, você deverá permanecer no local
de realização da mesma por, no mínimo, sessenta minutos.
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Parte I: Conhecimentos Específicos

(B)

01
A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios organizarão, em regime de colaboração,
os respectivos sistemas de ensino. Caberá ao
município oferecer, com prioridade:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)

a educação infantil.
o ensino fundamental.
os primeiro e segundo ciclos do ensino
fundamental.
o ensino profissionalizante.
o ensino técnico.

(D)

(E)

02
Os estabelecimentos de ensino, respeitadas
as normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de assegurar o cumprimento
dos dias letivos e horas/aula que correspondem ao
mínimo de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

06
Um agente de coordenação de turno se
utilizou de castigo físico como forma de correção do
comportamento de um aluno. Nesse caso, o
Conselho Tutelar poderá aplicar ao citado
funcionário, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, a medida de:

180 dias ou 720 h/a.
200 dias e 800 h/a.
200 dias ou 720 h/a.
180 dias e 800 h/a.
180 dias ou 800 h/a.

(A)
(B)
(C)
(D)

03
A participação dos profissionais da educação
na elaboração do projeto pedagógico da escola e a
participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes são princípios
em que os sistemas de ensino deverão se basear
para definirem:
(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

(E)

o

a elaboração e o cumprimento do plano de
trabalho do ensino público na educação
básica.
a organização das informações que chegarão
aos pais ou responsáveis sobre a frequência
e rendimento dos alunos.
as normas de funcionamento das escolas
públicas da educação básica.
as diferentes maneiras de lidar com a
inclusão escolar.
as normas de gestão democrática do ensino
público na educação básica.

(A)
(B)
(C)

(D)

infante.
criança.
adolescente.
jovem.
imputável.

(E)

05
Suponha que uma gestante dá à luz gêmeos
prematuros, que são imediatamente internados
após o parto, necessitando de cuidados
permanentes. Nesse caso:
(A)

liberdade assistida.
obrigação de pagar multa.
prestação de serviços à comunidade.
encaminhamento a tratamento psicológico ou
psiquiátrico.
admoestação por escrito.

07
A Lei n 1.1340/2006, também conhecida
como Lei Maria da Penha, cria mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher. São formas de violência doméstica e
familiar contra a mulher as abaixo relacionadas,
EXCETO:

04
A pessoa de 0 (zero) a 6 (seis) anos é
considerada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o hospital onde os gêmeos estão internados
deverá proporcionar condições para a
permanência em tempo integral de um dos
pais ou responsável.
se a gestante manifestar interesse em
entregar os filhos para adoção, poderá ser
encaminhada à Vara da Infância, Juventude,
Idoso e Portador de Necessidades Especiais,
se houver vagas.
considerando que os filhos nasceram
prematuros e necessitando de cuidados
especiais, a gestante tem o direito de abortar.
os gêmeos terão direito a atendimento à
saúde, sem a inclusão da saúde bucal.

os gêmeos não serão vacinados, sob pena
de contraírem a doença para a qual a vacina
foi criada.

3

violência física: qualquer conduta que ofenda
a integridade ou a saúde corporal da mulher.
violência moral: qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria.
violência patrimonial: qualquer conduta que
configure retenção, subtração, destruição
parcial ou total de seus objetos, instrumentos
de trabalho, documentos pessoais, bens,
valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas
necessidades.
violência sexual: qualquer conduta que a
obrigue a manter relação sexual não
desejada, mediante intimidação, ameaça,
coação ou uso da força.
violência presencial: qualquer conduta que
leve a mulher a cuidar da sua saúde
psicológica, sob supervisão médica, e seja
obrigada a comparecer às consultas médicas
previamente marcadas.

08
O Pronasci é o Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania. Sobre ele,
podem ser feitas as seguintes afirmações,
EXCETO:
(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

11
O agente coordenador de turno precisa, vez
por outra, redigir pequenos relatórios e registrar
anotações. Portanto, precisa escrever de forma
clara e concisa, fazer as concordâncias adequadas,
tornando o seu texto de fácil leitura e compreensão.
Das frases abaixo, a que está inadequada a um
agente coordenador de turno, porque apresenta
ERRO de concordância é:

o programa articula políticas de segurança
com ações sociais, prioriza a prevenção e
busca atingir as causas que levam à
violência.
o lançamento do programa foi em julho de
2007, pelo Ministério da Justiça.
o Pronasci é dividido em dois projetos: Bolsa
Família e Minha Casa Minha Vida.
o Pronasci inclui a realização de cursos
oferecidos por universidades brasileiras,
públicas e privadas, para quem deseja se
formar policial, aprendendo práticas de
segurança, utilização de tecnologias, técnicas
de investigação, perícia, dna, medicina legal,
etc.
uma das diretrizes do Pronasci é fortalecer os
Conselhos Tutelares.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
Leia abaixo o Artigo 35 da Portaria
FME 087/2011 – Diretrizes Curriculares - Ensino
Fundamental.

09
Sobre o uso das formas de tratamento, ao
dirigir-se a uma determinada autoridade, é correto
afirmar que o pronome:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Educação Especial se dá na perspectiva da ____,
observada a legislação vigente sobre a questão,
considerando-se
aluno
com
necessidades
educacionais especiais (NEE) aquele que
apresenta, em caráter ____, deficiência física,
sensorial
ou
mental,
síndromes,
altas
habilidades/superdotação e transtornos globais do
desenvolvimento.
§ 1º: Será considerado como aluno com NEE
aquele que apresentar, no ato de matrícula,
declaração da família ou, posteriormente, após
avaliação realizada pela Coordenação de Educação
Especial da FSDE/FME, requerendo-se, sempre
que necessário, o ____ apontado.
§ 2º: Enquanto ocorre a investigação diagnóstica, a
Coordenação de Educação Especial da FSDE/FME
orientará a Equipe do Ciclo da Unidade de
Educação sobre o planejamento e a realização de
atividades
pedagógicas
que
favoreçam
o
desenvolvimento do aluno com NEE.
§ 3º: A falta de ____ não impedirá a definição dos
encaminhamentos pedagógicos a serem realizados
pela Equipe do Ciclo da Unidade de Educação, sob
a orientação e em diálogo com a Coordenação de
Educação Especial da FSDE/FME.
§ 4º: O aluno com NEE deverá participar dos ____,
observadas e respeitadas as suas características e
as diferenças que manifestam.

Vossa Excelência é usado para prefeitos
municipais.
Vossa Eminência é usado para Presidente da
República.
Vossa Excelência é usado para secretários
municipais.
Vossa Senhoria é usado para cardeais e
bispos.
Vossa Senhoria é usado para prefeitos e
secretários municipais.

10
Há três tipos de expedientes que se
diferenciam antes pela finalidade do que pela forma:
o ofício, o aviso e o memorando. Sobre esses
expedientes, é correto afirmar que o:
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

O novo diretor apresentou suas propostas de
trabalho.
Se houverem dúvidas, o aluno deverá
perguntar.
Faz quatro dias que a aluna não comparece
às aulas.
Deve haver várias testemunhas do conflito.
Vai fazer cinco dias que a prova foi realizada.

ofício é uma modalidade de comunicação
oficial utilizada por Ministros de Estado.
aviso é uma modalidade de comunicação
oficial utilizada exclusivamente por Ministros
de Estado.
aviso tem como finalidade o tratamento de
assuntos oficiais e particulares pela
Administração Pública.
memorando é a modalidade de comunicação
entre unidades administrativas de diferentes
órgãos, que devem estar hierarquicamente
em diferentes níveis.
memorando é uma forma de comunicação
eminentemente externa.

Os termos que completam adequadamente as
lacunas do texto da referida Portaria são,
respectivamente:
(A)
(B)

4

permanência / temporário / diagnóstico clínico
/ diagnóstico definitivo / ciclos.
inclusão / permanente ou temporário /
diagnóstico da inteligência / diagnóstico da
doença / ciclos.

(C)
(D)

(E)

13

permanência / temporário / diagnóstico da
inteligência / diagnóstico da doença / ciclos.
inclusão / permanente / diagnóstico da
especificidade / diagnóstico da doença /
reagrupamentos.
inclusão / permanente ou temporário /
diagnóstico da especificidade / diagnóstico
clínico definitivo / reagrupamentos.

os impõem, a escola não os ensina, a sociedade
não os exige.” (Silvia Parrat-Dayan).

Leia o texto abaixo.

(B)

Sobre o texto acima podem ser feitas as seguintes
afirmações, EXCETO.
(A)

A indisciplina na escola constitui um dos grandes
obstáculos pedagógicos dos tempos atuais –
transformou-se em um pesadelo para o professor. A
maioria dos educadores não sabe como interpretar
um ato de indisciplina. Deve compreendê-lo?
Reprimi-lo? Ignorá-lo? Transformá-lo? Mais que
uma infração ao regulamento interno ou um ataque
às boas maneiras, a indisciplina na escola é a
manifestação de um conflito, e ninguém está
protegido de situações desse tipo. Como é possível
que a classe se desorganize tanto? Por que não se
respeita mais o professor? Afinal, como pôr ordem
no caos?
Analise as afirmativas a seguir sobre a problemática
da indisciplina na escola.

I
II

III
IV

(C)

(D)
(E)

15
A violência que se produz dentro da escola é
reflexo do que acontece na sociedade. Seja a ____,
como resultado do desemprego, do aumento da
corrupção, da impunidade e da insegurança
crescente; seja a ____, que se manifesta no
abandono, na separação, nos maus-tratos verbais
e/ou físicos, na falta de espaço e, portanto, na falta
de intimidade; seja a ____, que aparece nos
seriados, filmes, novelas, games e notícias. Leve-se
em conta que os conceitos de violência e de
indisciplina ____ o mesmo significado, mas é
possível que da indisciplina se passe à violência.

Indisciplina é a manifestação de um conflito e
ninguém está protegido de situações desse
tipo.
As regras não precisam de redefinições, pois o
aluno que não as cumpre já traz de casa os
exemplos da má educação, o que é uma
novidade no ambiente escolar.
Às vezes, a indisciplina representa a
dificuldade do aluno para ser reconhecido.
Às vezes, a indisciplina é a expressão dos
maus-tratos que recebe ou dos problemas
familiares.

Os termos que completam de forma correta as
lacunas do texto acima são, respectivamente:
(A)
(B)
(C)

Entre as afirmativas mencionadas, estão corretas
apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
II e III.
III e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

14

Leia o texto abaixo.

a questão da indisciplina na escola parece
estar bastante ligada ao medo que o adulto
tem de ser taxado de autoritário.
parece que estabelecer limites é mais
complexo do que aparenta.
a reclamação de educadores e responsáveis
sobre a falta de limites das crianças não
condiz com a realidade.
a falta de limites apontada pelos pais e
professores é real.
autoridade não é a mesma coisa que
autoritarismo.

(D)
(E)

“Argumenta-se que foi a insistência na necessidade
de respeitar os direitos das crianças na escola e em
casa que provocou desordem e indisciplina. O
problema não é o respeito que se deve à criança, e
sim o medo que os adultos têm de estabelecer
limites e regras, porque a autoridade é confundida
com autoritarismo. A reclamação dos pais, dos
professores e dos adultos em geral que assinalam
que as crianças não têm limites é real. Os pais não

5

violência social / violência familiar / violência
midiática / não têm.
violência familiar / violência social / violência
midiática / têm.
violência midiática / violência familiar /
violência social / não têm.
violência social / violência midiática / violência
familiar / têm.
violência familiar / violência social / violência
midiática / não têm.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 16
a 18.

18
Durante uma atividade externa, um aluno do
8º ano queixou-se de ter alguma coisa no seu
ouvido. Suspeitou-se de que um inseto se alojara
no seu ouvido. Para o socorro correto ao menino, o
socorrista deve fazer a seguinte manobra:

O Agente de Coordenação de Turno lida com os
alunos nas mais diversas situações. Ter algum
conhecimento sobre primeiros socorros pode
ajudá-lo a salvar uma vida. Os primeiros socorros
são os cuidados imediatos que devem ser
prestados rapidamente a uma pessoa, vítima de
acidentes ou de mal súbito, cujo estado físico põe
em perigo a sua vida. Não é ser médico, mas é
manter as funções vitais e evitar o agravamento das
condições da vítima até a chegada do médico.

(A)

(B)
(C)

(D)
16
Durante a merenda, uma aluna da 3ª série
engasgou-se e ficou sufocada com alguma coisa
que ingeria. Os amiguinhos achavam que era uma
brincadeira, mas o coordenador de turno percebeu
que ela não respirava e suas pupilas estavam
dilatadas, a passagem de ar parecia não acontecer
e, imediatamente:

(E)

19

afrouxou a roupinha da menina, na cintura e no
peito.
II procurou retirar o resto de comida que estava
na boca da criança para desobstruir a
passagem do ar.
III colocou a menininha na posição lateral de
segurança e continuou observando para que ela
continuasse respirando.
IV colocou uma coberta sobre o corpo para
mantê-la aquecida.
V retirou a menina do refeitório e colocou-a
sentada numa cadeira para aguardar o médico.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
II.
III.
IV.
V.

17
Para se conter uma hemorragia, o método
mais indicado é:

(B)
(C)
(D)
(E)

15 minutos.
1 hora e 15 minutos.
250 minutos.
750 minutos.
2 horas e 20 minutos.

20
Num campeonato de vôlei, a escola em que
Marcos trabalha participará com 13 equipes, cada
uma com 6 jogadores. Estarão presentes também
3 equipes técnicas, cada uma composta por
4 profissionais; 1 equipe socorrista, composta por
duas duplas de médicos; a equipe representante da
direção da escola, composta por 5 professores e o
diretor. Considerando-se que o campeonato
acontecerá num clube em outro bairro, serão
contratados micro-ônibus, possuindo cada veículo
25 lugares para o transporte do grupo. O número de
micro-ônibus necessário será:

O único procedimento INADEQUADO está descrito
no item:

(A)

Considere a seguinte situação.

Um Agente de Coordenação de Turno tem
750 cadernetas para verificar e carimbar a presença
ou a falta. Em 5 minutos ele verifica e carimba
50 cadernetas. Ele deverá concluir a tarefa em:

I

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

levar o menino para um local com pouca
luminosidade e acender uma lanterna para
que o inseto saia atraído pela luz.
dar vários tapinhas na orelha do menino para
soltar o inseto.
pingar óleo de cozinha no ouvido atingido e
depois colocá-lo de lado até que o inseto
escorregue.
assoprar o ouvido da criança até que o inseto
voe.
lavar a cabeça do menino com bastante
sabão para matar o inseto.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

elevação da parte ferida, mesmo que
provoque dor.
higienização do local com água e sabão.
colocação de pó de café sobre o ferimento.
pressão direta sobre a parte ferida,
usando-se um curativo simples.
realização de sutura imediata.

6

4 com a lotação completa .
3, mas 12 alunos terão que ir numa van.
3, mas 15 alunos irão em pé.
2, mas 15 alunos irão em pé.
1, com a sobra de 4 lugares.

Parte II: Língua Portuguesa

8
Fomos
portugueses,
espanhóis
e
holandeses, até sermos brasileiros. Uma grei de
etnias ávidas e belas, atraída pelas aventuras
terrestres e marítimas. Inventora, cada qual, de uma
nação foragida da realidade mesquinha, uma
espécie de ficção compatível com uma fábula que
nos habilite a frequentar com desenvoltura o teatro
da história.

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
O Brasil é minha morada
1
Permita-me que lhes confesse que o Brasil é
a minha morada. O meu teto quente, a minha sopa
fumegante. É casa da minha carne e do meu
espírito. O alojamento provisório dos meus mortos.
A caixa mágica e inexplicável onde se abrigam e se
consomem os dias essenciais da minha vida.
2
É a terra onde nascem as bananas da minha
infância e as palavras do meu sempre precário
vocabulário. Neste país conheci emoções
revestidas de opulenta carnalidade que nem
sempre transportavam no pescoço o sinete da
advertência, justificativa lógica para sua existência.
3
S e m dúvida, o Brasil é o paraíso essencial
da minha memória. O que a vida ali fez brotar
com abundância, excedeu ao que eu sabia. Pois
cada lembrança brasileira corresponde à memória
do mundo, onde esteja o universo resguardado.
Portanto, ao apresentar-me aqui como brasileira,
automaticamente sou romana, sou egípcia, sou
hebraica. Sou todas as civilizações que aportaram
neste acampamento brasileiro.
4
Nesta terra, onde plantando-se nascem a
traição, a sordidez, a banalidade, também afloram a
alegria,
a
ingenuidade,
a
esperança,
a
generosidade, atributos alimentados pelo feijão bem
temperado, o arroz soltinho, o bolo de milho, o bife
acebolado, e tantos outros anjos feitos com gema
de ovo, que deita raízes no mundo árabe, no mundo
luso.
5
Deste país surgiram inesgotáveis sagas,
narradores astutos, alegres mentirosos. Seres
anônimos, heróis de si mesmos, poetas dos sonhos
e do sarcasmo, senhores de máscaras venezianas,
africanas, ora carnavalescas, ora mortuárias.
Criaturas que, afinadas com a torpeza e as
inquietudes
do
seu
tempo,
acomodam-se
esplêndidas à sombra da mangueira só pelo prazer
de dedilhar as cordas da guitarra e do coração.
6
Neste litoral, que foi berço de heróis, de
marinheiros, onde os saveiros da imaginação
cruzavam as águas dos mares bravios em busca de
peixes, de sereias e da proteção de Iemanjá, ali se
instalaram civilizações feitas das sobras de outras
tantas culturas. Cada qual fincando hábitos,
expressões, loucas demências nos nossos peitos.
7
Este Brasil que critico, examino, amo, do qual
nasceu Machado de Assis, cujo determinismo
falhou ao não prever a própria grandeza. Mas como
poderia este mulato, este negro, este branco, esta
alma miscigenada, sempre pessimista e feroz,
acatar uma existência que contrariava regras,
previsões, fatalidades? Como pôde ele, gênio das
Américas, abraçar o Brasil, ser sua face, soçobrar
com ele e revivê-lo ao mesmo tempo?

(PIÑON, Nélida. Aprendiz de Homero. Rio de Janeiro: Editora
Record, 2008, p. 241-243, fragmento.)

21
Ao discorrer sobre os muitos fatores que a
tornam orgulhosa do Brasil, a enunciadora faz uso
de inúmeros argumentos de fortes efeitos
persuasivos. Dos fragmentos abaixo transcritos,
aquele em que a linha de argumentação se
desenvolveu com sentido opositivo é:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

7

“Neste país conheci emoções revestidas de
opulenta carnalidade que nem sempre
transportavam no pescoço o sinete da
advertência, justificativa lógica para sua
existência.” (2º §)
“S e m dúvida, o Brasil é o paraíso essencial
da minha memória. O que a vida ali fez
brotar com abundância, excedeu ao que eu
sabia. Pois cada lembrança brasileira
corresponde à memória do mundo, onde
esteja o universo resguardado.” (3º §)
“Nesta terra, onde plantando-se nascem a
traição, a sordidez, a banalidade, também
afloram a alegria, a ingenuidade, a
esperança,
a
generosidade,
atributos
alimentados pelo feijão bem temperado, o
arroz soltinho, o bolo de milho, o bife
acebolado”. (4º §)
“Neste litoral, que foi berço de heróis, de
marinheiros, onde os saveiros da imaginação
cruzavam as águas dos mares bravios em
busca de peixes, de sereias e da proteção de
Iemanjá, ali se instalaram civilizações feitas
das sobras de outras tantas culturas.” (6º §)
“Uma grei de etnias ávidas e belas, atraída
pelas aventuras terrestres e marítimas.” (8º §)

25
“Portanto, ao apresentar-me aqui como
brasileira, automaticamente sou romana, sou
egípcia, sou hebraica.” (3º §)

22
A leitura correta do texto indica que o
elemento de coesão textual destacado em cada
fragmento
abaixo
está
ERRONEAMENTE
informado na opção:
(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

O período transcrito acima, em relação ao que lhe
antecede no texto, exprime o sentido de:

“justificativa lógica para SUA existência.” (2º §) /
“emoções revestidas de opulenta carnalidade”.
“O que a vida ALI fez brotar com abundância,
excedeu ao que eu sabia.” (3º §) / “o Brasil é o
paraíso essencial da minha memória.”
“Criaturas que, afinadas com a torpeza e as
inquietudes do SEU tempo, acomodam-se
esplêndidas à sombra da mangueira”. (5º §) /
“Criaturas”.
“CUJO determinismo falhou ao não prever a
própria grandeza.” (7º §) / “Este Brasil”.
“Como pôde ele, gênio das Américas, abraçar o
Brasil, ser sua face, soçobrar com ele e
revivê-LO ao mesmo tempo?” (7º §) / “o Brasil”.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

26
“acomodam-se esplêndidas à sombra da
mangueira”. (5º §)
Das alterações feitas na redação do fragmento
acima, está em DESACORDO com as normas de
emprego do acento indicativo da crase a seguinte:
(A)

23
Dos fragmentos abaixo, aquele em que a
conjunção coordenativa E, em destaque, está
empregada em sentido distinto das demais é:

(B)

“É casa da minha carne E do meu espírito.”
(1º §)
“É a terra onde nascem as bananas da minha
infância E as palavras do meu sempre
precário vocabulário.” (2º §)
“poetas dos sonhos E do sarcasmo”. (5º §)
“as cordas da guitarra E do coração.” (5º §)
“soçobrar com ele E revivê-lo ao mesmo
tempo?” (7º §)

(D)

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

(C)

(E)

“Uma GREI de etnias ávidas e belas, atraída pelas
aventuras terrestres e marítimas.” (8º §)
Com base na significação contextual dos vocábulos,
a
opção
em
que
estão
relacionados,
respectivamente, os significados dos vocábulos em
destaque nos fragmentos transcritos acima, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Das alterações feitas na oração adjetiva iniciada
pelo pronome relativo em destaque, aquela que
está INADEQUADA às normas de regência, de
acordo com o padrão culto da língua, é:

(B)
(C)
(D)
(E)

acomodam-se esplêndidas àquela sombra da
mangueira.
acomodam-se esplêndidas às inúmeras
sombras da mangueira.
acomodam-se esplêndidas à essa sombra da
mangueira.
acomodam-se esplêndidas à minha sombra
da mangueira.
acomodam-se esplêndidas às novas sombras
da mangueira.

27
“Deste país surgiram inesgotáveis SAGAS,
narradores astutos, alegres mentirosos.” (5º §)

24
“Este Brasil que critico, examino, amo, do
qual
nasceu
Machado
de
Assis,
CUJO
determinismo falhou ao não prever a própria
grandeza.” (7º §)

(A)

adição.
conclusão.
explicação.
concessão.
conformidade.

fábulas / região.
lendas / história.
nobrezas / clã.
narrativas / família.
boêmios / congregação.

28
“Pois cada lembraNÇA brasileira corresponde
à memória do mundo”. (3º §)

sobre cujo determinismo encontrou-se ao não
prever a própria grandeza.
de cujo determinismo dependia ao não prever
a própria grandeza.
para cujo determinismo contribuiu ao não
prever a própria grandeza.
em cujo determinismo confiou ao não prever
a própria grandeza.
a cujo determinismo esteve subordinado ao
não prever a própria grandeza.

“Criaturas que, afinadas com a torpEZA e as
inquietudes do seu tempo”. (5º §)
São sinônimos, respectivamente, dos sufixos em
destaque nos vocábulos acima os sufixos
empregados na formação das palavras:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8

traição e banalidade.
advertência e mortuárias.
fumegante e alojamento.
sordidez e inquietudes.
alegria e brasileira.

29
Abaixo, foram transcritos trechos do texto e,
ao lado, eles foram reescritos. A opção em que, ao
se reescrever o trecho, houve alteração do sentido
original é:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

32
De acordo com a Lei Orgânica do Município
de Niterói, as entidades dotadas de personalidade
jurídica que compõem a Administração Indireta do
Município se classificam em:

“Permita-me que lhes confesse que o Brasil é
a minha morada.” (1º §) / Permita-me
confessar-lhes ser o Brasil a minha morada.
“Portanto, ao apresentar-me aqui como
brasileira, automaticamente sou romana”.
(3º §) / Portanto, a despeito de apresentar-me
aqui como brasileira, automaticamente sou
romana.
“Criaturas que, afinadas com a torpeza e as
inquietudes do seu tempo, acomodam-se
esplêndidas à sombra da mangueira”. (5º §) /
Criaturas que, visto estarem afinadas com a
torpeza e as inquietudes do seu tempo,
acomodam-se esplêndidas à sombra da
mangueira.
“Fomos
portugueses,
espanhóis
e
holandeses, até sermos brasileiros.” (8º §) /
Fomos
portugueses,
espanhóis
e
holandeses, até que fôssemos brasileiros.
“Uma grei de etnias ávidas e belas, atraída
pelas aventuras terrestres e marítimas.” (8º §)
/ Uma grei de etnias ávidas e belas, que as
aventuras terrestres e marítimas atraíram.

(A)

(B)

(C)

(D)

30
“Deste país surgiram inesgotáveis sagas,
narradores astutos, alegres mentirosos. Seres
anônimos, heróis de si mesmos, poetas dos sonhos
e do sarcasmo, senhores de máscaras venezianas,
africanas, ora carnavalescas, ora mortuárias.” (5º §)

(E)

Entre os dois períodos do fragmento transcrito
acima, a coesão textual se estabelece pelo fato de
o 2º período estar para o 1º na função de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

predicado.
objeto direto.
sujeito.
predicativo.
aposto.

33
Com relação ao afastamento dos profissionais
de educação, dispõe a Lei Orgânica do Município de
Niterói que estes podem ser afastados:

Parte III: Lei Orgânica do Município de Niterói

(A)
(B)

31
Os vereadores são invioláveis por suas
opiniões, palavras e votos:
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

autarquias, entidades dotadas de personalidade
jurídica de direito privado, com patrimônio e
capital do Município, criadas por lei para
exploração de atividades econômicas que o
Município seja levado a exercer, por força de
contingência ou conveniência administrativa,
podendo revestir-se de qualquer das formas
admitidas em direito.
subprefeituras,
entidades
dotadas
de
personalidade jurídica de direito público,
decorrentes de descentralização administrativa,
para assumir competência de gestão da
Prefeitura nas regiões administrativas.
empresas públicas, entidades dotadas de
personalidade jurídica de direito privado, criadas
por lei, para exploração de atividades
econômicas, sob a forma de sociedades
anônimas, cujas ações, com direito a voto,
pertençam, em sua maioria, ao Município ou a
entidade da administração indireta.
sociedades de economia mista, serviços
autônomos, criados por lei, com personalidade
jurídica, patrimônio e receita própria, para
executar atividades típicas da administração
pública que requeiram, para seu melhor
funcionamento,
gestão
administrativa
e
financeira descentralizada.
fundações públicas, entidades dotadas de
personalidade jurídica de direito privado, criadas
em virtude de autorização legislativa, para o
desenvolvimento de atividades que não exijam
execução por órgão ou entidades de direito
público,
com
autonomia
administrativa,
patrimônio próprio, gerido pelos respectivos
órgãos de direção, e funcionamento custeado
por recursos do Município e outras fontes, para
atender às necessidades municipais no campo
da assistência e atividades de lazer, esporte,
cultura, educação e saúde.

na circunscrição do Estado.
no âmbito da Câmara Municipal.
na circunscrição do Município.
em qualquer parte do território nacional,
independentemente de estar em missão ou
não.
em missão legislativa, em qualquer parte do
território nacional.

(C)
(D)
(E)

9

livremente.
por licença sindical ou para exercício de
cargo em comissão, ficando vedado o
aproveitamento de pessoal de magistério em
serviços burocráticos ou administrativos do
Município.
em regra, somente por licença sindical.
em regra, somente para exercício de cargo
em comissão.
para exercício de cargo em comissão, com
exceção do pessoal de magistério.

34
Acerca das atribuições e proibições do
Município de Niterói, de acordo com a Lei Orgânica
do Município de Niterói, é correto afirmar que:
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(D)

(E)

ao Município é vedado se recusar a dar fé a
documentos públicos.
ao Município é permitido outorgar isenções e
anistias fiscais, independentemente de
autorização legislativa.
compete ao Município, em conjunto com a
União e o Estado, disciplinar os serviços e
horários de carga e descarga e determinar os
veículos que podem circular em cada tipo de
via pública municipal.
é vedado ao Município regulamentar o
serviço de carros de aluguel, inclusive com o
uso de taxímetro.
compete privativamente ao Município impedir
a evasão, a destruição e a descaracterização
de obras de arte e de outros bens de valor
histórico, artístico ou cultural, no âmbito de
sua circunscrição municipal.

37
Acerca
das
disposições
sobre
a
Administração Pública na Lei Orgânica de Niterói,
analise as seguintes afirmativas.

I
II
III

35
A autorização de realização de empréstimos,
operação ou acordo de qualquer natureza, de
interesse do Município, é de competência:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

(C)

É vedada a fixação de limite máximo de idade
para candidatos a concurso público no Município.
É obrigatória a participação do Sindicato dos
Funcionários Municipais nas negociações
coletivas de trabalho.
É vedada à nomeação ou designação para
qualquer cargo, emprego ou função pública de
livre nomeação e exoneração na Administração
Pública Municipal de Niterói, Direta e Indireta,
Autárquica ou Fundacional dos Poderes
Executivo e Legislativo, de quem seja inelegível
em razão de condenação decorrente de ato ilícito,
nos termos da Legislação Federal, Lei
Complementar nº 135/2010.

Das afirmativas acima:

privativa da Câmara Municipal.
privativa do Prefeito Municipal.
da Câmara Municipal, com sanção do
Prefeito.
do Prefeito Municipal, com aprovação da
Câmara Municipal.
conjunta, do Prefeito e da Câmara Municipal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas I e III estão corretas.
apenas II está correta.
todas estão corretas.
apenas I e II estão corretas.
apenas III está correta.

38
Será realizado censo escolar, de acordo com
a Lei Orgânica do Município de Niterói, a cada:

36
Em eleições para o Prefeito do Município de
Niterói, antes do segundo turno, o candidato mais
votado, Euclides da Cunha, acabou por se tornar
inelegível, não podendo mais concorrer com Manuel
Bandeira, segundo colocado. Ao analisar a
quantidade de votos aos demais candidatos,
verificou-se ter havido empate entre os candidatos
Marcos Taffel e Machado Borba, que obtiveram o
mesmo número de votos, ficando ambos em
terceiro lugar. Marcos Taffel tem 60 anos, e
Machado Borba, 57 anos. Na hipótese, a solução
dada pela Lei Orgânica do Município é:
(A)

realizar o segundo turno entre Manuel Bandeira
e Marcos Taffel, por ser este mais idoso que
Machado Borba.
realizar o segundo turno entre Manuel Bandeira
e Machado Borba, por ser este mais novo que
Marcos Taffel.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

refazer o primeiro turno, com todos os
candidatos.
permitir que o vice da chapa de Euclides da
Cunha possa concorrer no lugar do candidato
afastado, tendo o partido prazo de dois dias para
recompor a chapa.
permitir que o segundo turno se realize com
Marcos Taffel, Machado Borba e Manuel
Bandeira.
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dois anos.
três anos.
quatro anos.
cinco anos.
dez anos.

39
O Município de Niterói pretende celebrar
convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro
e a União, para gestão de escolas profissionalizantes
no Município, em especial nas áreas de turismo,
eletrotécnica e mecânica naval, com cessão de
profissionais do magistério do Estado e da União, para
assumirem as escolas, sendo que os profissionais
seriam incorporados ao serviço público municipal.
Considerando a hipótese em tela, é correto afirmar que
o convênio:

Parte IV: Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais de Niterói

(A)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)

(D)

(E)

41
De acordo com o Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Niterói, o retorno de
funcionário demitido ao serviço público municipal,
com ressarcimento do vencimento, direitos e
vantagens atinentes ao cargo, denomina-se:

poderá ser celebrado, independente de
autorização legislativa.
poderá ser celebrado, com autorização prévia da
Câmara Municipal.
não poderá ser celebrado, pois a Lei Orgânica
do Município de Niterói, proíbe quaisquer
espécies de convênios entre o Município de
Niterói e outros entes da Federação.
não poderá ser celebrado, pois embora a Lei
Orgânica do Município de Niterói, permita a
celebração de convênios, é vedado ao Poder
Público
Municipal
estabelecer vínculo
empregatício com o pessoal do magistério
integrante de outras redes de ensino, por força
de algum convênio.
só poderá ser celebrado com o Governo do
Estado, pois a Lei Orgânica do Município de
Niterói, veda a celebração de convênios dessa
natureza com a União.

42
Sobre o afastamento do servidor para estudo
no exterior ou em outro local do território nacional, é
correto afirmar que:

(A)

(B)

40
Acerca das disposições sobre educação,
presentes na Lei Orgânica do Município de Niterói,
é INCORRETO afirmar que:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

acesso.
promoção.
reintegração.
transferência.
readaptação.

(C)

é vetado ao Município qualquer tipo de
convênio com a iniciativa privada, visando à
concessão de bolsa de estudo.
é facultativa no currículo pré-escolar a
atividade de Educação Física, na rede
municipal de ensino.
a instituição de ensino religioso, como
disciplina dos horários normais das escolas
municipais, será administrada com matrícula
facultativa e ministrada por professores do
próprio quadro do magistério Municipal,
garantindo o seu caráter ecumênico, e
garantia de atividade alternativa aos alunos
não matriculados para ensino religioso.
fica garantida a adaptação dos prédios
escolares a fim de permitir o livre trânsito dos
portadores de deficiência.
não será permitida, a qualquer título, a
instituição de taxas escolares ou qualquer
espécie de cobrança ao aluno, no âmbito da
escola, pelo fornecimento de material didático
escolar,
transporte,
alimentação
ou
assistência à saúde.

(D)

(E)
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o afastamento se dará sem percepção de
vencimento se houver bolsa concedida por
entidade ao governo municipal e o
afastamento se der no interesse da
Administração, reconhecido pelo Prefeito.
o cônjuge do servidor bolsista afastado, se
também servidor municipal, será autorizado a
acompanhá-lo, com direito à percepção dos
vencimentos e vantagens recebidos.
o servidor afastado deverá apresentar
relatório circunstanciado dos estudos ou
atividades desenvolvidos, dentro de sessenta
dias do término do afastamento.
se houver acumulação de cargos, o servidor
será afastado do segundo cargo sem
vencimentos e com interrupção da contagem
de tempo de serviço, na hipótese de a bolsa
ser concedida pela entidade ao Governo
Municipal e houver interesse para a
Administração, e o afastamento for inferior a
doze meses.
o servidor afastado com percebimento dos
seus vencimentos e vantagens será obrigado
a restituir o que percebeu durante o
afastamento, se for demitido, exonerado ou
licenciado para assuntos particulares nos três
anos subsequentes ao término da bolsa.

43
De acordo com o Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Niterói, o adicional por
tempo de serviço:

47
Acerca
da
promoção,
afirmativas seguintes.

I
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

não servirá como base de cálculo para
futuros adicionais ou aumentos.
servirá como base de cálculo para futuros
adicionais ou aumentos.
servirá de base de cálculo para futuros
adicionais, mas não para novos aumentos.
servirá de base de cálculo para novos
aumentos, mas não para futuros adicionais.
servirá como base de cálculo proporcional
para futuros adicionais ou aumentos.

II
III

44
O pedido de reconsideração e o recurso,
quando cabíveis, interrompem a prescrição até:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

três vezes.
duas vezes.
cinco vezes.
quatro vezes.
uma vez.

O salário-família:

(A)

será sujeito a imposto ou taxa e servirá de
base para qualquer contribuição de finalidade
assistencial.
não será sujeito a qualquer imposto ou taxa,
nem servirá de base para qualquer
contribuição, ainda que de finalidade
assistencial.
será sujeito a imposto ou taxa, mas não
servirá de base para contribuição de
finalidade assistencial.
será parcialmente sujeito a imposto ou taxa e,
também parcialmente, servirá de base para
contribuição de finalidade assistencial.
será facultativamente sujeito a imposto ou
taxa e, também facultativamente, servirá de
base para contribuição de finalidade
assistencial.

(B)

(C)
(D)
(E)

As
promoções
serão
obrigatoriamente
realizadas de doze em doze meses, sempre
no dia consagrado ao funcionário, desde que
verificada a existência de vaga, na forma da
regulamentação própria.
O funcionário em exercício de mandato eletivo
federal, estadual ou municipal pode ser
promovido por antiguidade e por merecimento.
Na promoção dos ocupantes dos cargos de
classe inicial de série de classes, o primeiro
desempate se determinará pela classificação
obtida em concurso.

apenas I está correta.
apenas III está correta.
todas estão corretas.
apenas I e II estão corretas.
apenas I e III estão corretas.

48
São hipóteses de afastamento consideradas
como tempo de serviço efetivo os afastamentos em
virtude de:
(A)

(B)

é possível em qualquer hipótese.
não é possível.
é possível, desde que haja correlação de
matérias.
é possível, desde que haja compatibilidade
de horários.
não é possível, porque a acumulação de
tempo de serviço só é possível entre dois
entes federativos de mesmo escalão.

46

as

Das afirmativas acima:

45
Alzenir prestou serviços em órgão estadual
ao mesmo tempo em que prestou serviço em órgão
do Município. De acordo com o Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Niterói, a
acumulação do tempo de serviço no mesmo ente:

(A)
(B)
(C)

considere

(C)

(D)

(E)

férias; moléstia devidamente comprovada na
forma regulamentar por cinco dias; período
de afastamento compulsório, determinado
pela autoridade sanitária.
recolhimento à prisão, se absolvido ou
reabilitado, ao final; luto por falecimento de
enteado, por até cinco dias; casamento, por
até sete dias.
licença para tratamento de saúde; licença a
funcionário acidentado em serviço; mandato
legislativo, ou executivo federal ou estadual.
candidatura a cargo eletivo, do registro de
candidatura ao dia seguinte ao da eleição;
casamento por até cinco dias; exercício de
mandato de Prefeito.
licença à gestante; convocação para o
serviço militar; luto por falecimento de
cônjuge, por cinco dias.

49
De acordo com o Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Niterói, o servidor, em cada
período de cinco anos, pode tirar licença para
tratamento de doença em pessoa da família por, no
máximo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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dois anos, seguidos ou intercalados.
um ano, seguido ou intercalado.
seis meses, seguidos ou intercalados.
três anos, seguidos ou intercalados.
dezoito meses, seguidos ou intercalados.

50
André, servidor público da Secretaria de
Educação, não se conforma por ter sido preterido
em promoção por Márcia, que acabou por se tornar
sua chefe. Um dia, ao ser repreendido verbalmente
pela mesma, dentro da repartição, começa a
ofendê-la, aduzindo que não aceita ser mandado
por mulher, e insinuando que Márcia teria se valido
de meios escusos para garantir sua promoção.
Márcia o adverte, argumentando que esse
comportamento é passível de penalidade. André,
então, destemperado, lhe desfere violento tapa no
rosto, fazendo-a cair. André somente para com a
agressão após ser contido por outros colegas de
trabalho, e continua ofendendo Márcia verbalmente,
com
inúmeras
ofensas
de
baixo
calão.
Considerando o comportamento de André, este
deve ser punido, de acordo com o Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais de Niterói, com a
pena de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

suspensão.
advertência.
destituição de função.
cassação de aposentadoria.
demissão.
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