
LEGISLAÇÃO
11. Analise os requisitos abaixo:

I - a nacionalidade brasileira; 

II - o gozo dos direitos políticos; 

III  -  a  quitação  com  as  obrigações  militares  e 
eleitorais; 

IV  -  o  nível  de  escolaridade,  no  mínimo, 
equivalente ao Ensino Médio, ou de acordo com 
o exigido para o cargo; 

V - a idade mínima de dezoito anos; 

VI - aptidão física e mental. 

Com relação ao artigo 5º da Lei 8112 atualizada:

a)  Apenas  dois  dos  requisitos  básicos  descritos 
estão corretos.

b)  Apenas  três  dos  requisitos  básicos  descritos 
estão corretos.

c) Apenas quatro dos requisitos básicos descritos 
estão corretos.

d) Apenas cinco dos requisitos básicos descritos 
estão corretos.

e) Todos os requisitos acima estão corretos.

________________________________________

12. Analise as afirmativas abaixo:

I –  Os afastamentos para realização de programas 
de mestrado e doutorado somente serão concedidos 
aos  servidores  titulares  de  cargos  efetivos  no 
respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) 
anos  tanto para mestrado quanto  para doutorado, 
incluído o período de estágio probatório, que não 
tenham  se  afastado  por  licença  para  tratar  de 
assuntos  particulares  para  gozo  de  licença 
capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 
(dois)  anos  anteriores  à  data  da  solicitação  de 
afastamento

II – Os afastamentos para realização de programas 
de  pós-doutorado  somente  serão  concedidos  aos 
servidores titulares de cargo efetivo no respectivo 
órgão ou entidade há pelo menos 4 (quatro) anos, 
incluído o período de estágio probatório, e que não 
tenham  se  afastado  por  licença  para  tratar  de 
assuntos  particulares,  para  gozo  de  licença 
capacitação ou com fundamento neste artigo nos 4 
(quatro)  anos  anteriores  à  data  da  solicitação  de 
afastamento.

III –  Caso o servidor venha a solicitar exoneração 
do  cargo  ou aposentadoria,  antes  de  cumprido  o 
período  de  permanência  previsto  no  §  4o deste 
artigo,  deverá  ressarcir  o  órgão  ou  entidade,  na 
forma do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento.

Estão coerentes com a Lei 8.112 atualizada:

a) Apenas as afirmativas I e II.

b) Apenas as afirmativas I e III.

c) Apenas as afirmativas II e III.

d) Nenhuma das afirmativas.

e) As afirmativas I, II e III.

________________________________________

13. De acordo com o artigo 8º da  Lei Nº 8.112 
atualizada, são formas de provimento: 

a)  Nomeação,  promoção,  ascensão,  transferência, 
readaptação,  indicação,  reversão,  aproveitamento, 
reintegração e recondução.

b)  Nomeação,  promoção,  ascensão,  readaptação, 
reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.

c)  Nomeação,  promoção,  ascensão,  transferência, 
readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração 
e recondução.

d) Nomeação, promoção, transferência, readaptação, 
reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.

e)  Nomeação,  promoção,  readaptação,  reversão, 
aproveitamento, reintegração e recondução.

________________________________________

14. Independência e articulação do ensino médio; 
respeito aos valores estéticos,  políticos e éticos; 
desenvolvimento  de  competências  para  a 
laborabilidade; flexibilidade, interdisciplinaridade 
e  contextualização;  identidade  dos  perfis 
profissionais  de conclusão de curso; atualização 
permanente dos cursos e currículos e autonomia 
da  escola  em  seu  projeto  pedagógico  são 
princípios  norteadores  da  educação  profissional 
de nível técnico, encontradas no artigo 3º:

a) Do Parecer CNE nº 4/1999.

b) Do Parecer CNE nº 16/1999.

c) Do Parecer CNE nº 436/2001.

d) Do Parecer CNE nº 39/2004.

e) Do Parecer CNE nº 29/2004.



15. De acordo com o artigo 44 da Lei nº 9.394, de 
20  de  dezembro  de  1996,  a  educação  superior 
abrangerá cursos e programas, EXCETO:

a)  de graduação,  abertos  a  candidatos  que tenham 
concluído o ensino médio ou equivalente e tenham 
sido classificados em processo seletivo.

b)  cursos  seqüenciais  por  campo  de  saber,  de 
diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos 
que  atendam  aos  requisitos  estabelecidos  pelas 
instituições de ensino, desde que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente.

c) de capacitação, abertos a candidatos que atendam 
aos  requisitos  estabelecidos  pelas  instituições  de 
ensino, desde que tenham concluído o ensino médio 
ou equivalente.

d) de pós-graduação, compreendendo programas de 
mestrado  e  doutorado,  cursos  de  especialização, 
aperfeiçoamento  e  outros,  abertos  a  candidatos 
diplomados em cursos de graduação e que atendam às 
exigências das instituições de ensino.

e) de extensão, abertos a candidatos que atendam aos 
requisitos  estabelecidos  em  cada  caso  pelas 
instituições de ensino.

________________________________________

16. A Lei Nº 11.180 atualizada:
a)  regulamenta  a  oferta  de  cursos  técnicos  na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 
b)  institui,  no  âmbito  federal,  o  Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional 
à Educação Básica na Modalidade de Educação 
de  Jovens  e  Adultos  -  PROEJA,  conforme  as 
diretrizes estabelecidas neste Decreto.

c) estabelece  as  diretrizes  e  bases  da  educação 
nacional.

d)  Autoriza  as  escolas  agrotécnicas  federais  a 
ofertarem  cursos  superiores  de  tecnologia,  em 
caráter experimental.

e) autoriza a concessão de bolsa-permanência, no 
valor de até R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, 
exclusivamente  para  custeio  das  despesas 
educacionais,  à  estudante  beneficiário  de  bolsa 
integral do Programa Universidade para Todos.

17.  Assinale  a  alternativa  que  relaciona  a 
legislação com o assunto abordado por ela.

Legislações:

(1) Parecer CNE/CEB Nº 14/2004.

(2) Resolução CEB Nº 04/1999.

(3) Decreto Nº 5.840, de 13 de julho de 2006.

(4) Decreto Nº 5.154, de 23 de julho de 2004.

(5) Art. 78 da Lei 9394 de 20 de dezembro de96.

Assuntos:

I  –  Institui,  no  âmbito  federal,  o  Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional 
com  a  Educação  Básica  na  Modalidade  de 
Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, e dá 
outras providências.

II – Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 
41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, e dá outras providências.

III –  Autoriza as escolas agrotécnicas federais a 
ofertarem  cursos  superiores  de  tecnologia,  em 
caráter experimental.

IV – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Profissional de Nível Técnico.

V – Estabelece  o Sistema de Ensino da União, 
com  a  colaboração  das  agências  federais  de 
fomento  à  cultura  e  de  assistência  aos  índios, 
desenvolverá  programas  integrados  de  ensino  e 
pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe 
e intercultural aos povos indígenas

a) 1-I, 2- II, 3- III, 4- V e 5- IV.

b) 1- II, 2- III, 3-I, 4- IV e 5-V.

c) 1-III, 2-IV, 3-I, 4-II e 5- V.

d) 1- IV, 2- III, 3-I, 4- II e 5- V.

e) 1- V, 2- III, 3- II, 4-I e 5- IV.



18.  Assinale  a  alternativa  INCORRETA  com 
relação à Lei nº 9.394 atualizada:

a)  A formação de  profissionais  de educação para 
administração, planejamento, inspeção, supervisão e 
orientação educacional para a educação básica, será 
feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 
nível médio,  na modalidade Normal,  a critério da 
instituição de ensino,  garantida,  nesta formação,  a 
base comum nacional.

b) A formação de docentes para atuar na educação 
básica  far-se-á  em  nível  superior,  em  curso  de 
licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos  superiores  de  educação,  admitida,  como 
formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil  e nas quatro primeiras  séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal.

c)  A  formação  docente,  exceto  para  a  educação 
superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 
oitocentas horas.

d)  A  preparação  para  o  exercício  do  magistério 
superior  far-se-á  em  nível  de  pós-graduação, 
exclusivamente em programas de doutorado.

e) A experiência docente é condição desejável para o 
exercício profissional de quaisquer outras funções de 
magistério,  nos  termos  das  normas  de  cada 
instituição de ensino.

________________________________________

19. Considere as assertivas abaixo:

I – Os cursos e programas do PROEJA deverão ser 
articulados ao ensino médio de forma integrada.

II – O PROEJA poderá abranger cursos de formação 
inicial e continuada.

III – As instituições ofertantes de cursos e programas 
do PROEJA poderão aferir e reconhecer, mediante 
avaliação  individual,  conhecimentos  e  habilidades 
obtidos em processos formativos extra-escolares.

IV  –  O  aluno  que  demonstrar  a  qualquer  tempo 
aproveitamento  no curso de educação profissional 
técnica de nível médio, no âmbito do PROEJA, fará 
jus  à  obtenção  do  correspondente  diploma,  com 
validade nacional, tanto para fins de habilitação na 
respectiva  área  profissional,  quanto  para  atestar  a 

conclusão  do  ensino  médio,  possibilitando  o 
prosseguimento de estudos em nível superior.

Assinale  a  alternativa  que  está  de  acordo  com a 
legislação vigente:

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

e) Todas as assertivas acima estão corretas.

________________________________________

20. Analise as afirmativas:

I – a carga horária mínima anual será de oitocentas 
horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias 
de  efetivo  trabalho  escolar,  excluído  o  tempo 
reservado aos exames finais, quando houver;

II – nos estabelecimentos que adotam a progressão 
regular por série, o regimento escolar pode admitir 
formas de progressão parcial, desde que preservada a 
seqüência  do  currículo,  observadas  as  normas  do 
respectivo sistema de ensino;

III  – o oferecimento de estudos de recuperação é 
facultativo, para casos de baixo rendimento escolar, 
a serem disciplinados pelas instituições de ensino em 
seus regimentos.

IV – o controle de freqüência fica a cargo da escola, 
conforme o disposto no seu regimento e nas normas 
do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência 
mínima de setenta e cinco por cento do total de horas 
letivas para aprovação;

V – avaliação contínua e cumulativa do desempenho 
do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 
período sobre os de eventuais provas finais.

Se enquadram no Art. 24 da Lei Nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996: 

a) apenas uma das afirmativas acima mencionadas.

b) apenas duas das afirmativas acima mencionadas.

c) apenas três das afirmativas acima mencionadas.

d) apenas quatro das afirmativas acima mencionadas.

e) todas as afirmativas acima mencionadas.


