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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO-RS 

SECRETÁRIO DE ESCOLA 

  
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Informática 
Legislação 
 

15 
5 
20 
 

Total de questões  40 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO- RS- SECRETÁRIO DE ESCOLA 
 

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      
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LÍNGUA PORTUGUESA     

 1) Leia a charge a seguir. 

 

Disponível em 

<http://maringa.odiario.com/imagens/charges/2016/08/charges/30025/> 

acesso em 22/09/17 

Na charge, qual fala gera humor? 
a) A charge apresenta humor na fala da personagem 
feminina: me diz uma coisa meu véio. 
b) A charge apresenta humor na fala da personagem 
masculina: esqueci onde moro. 
c) A charge esta descontextualizada e não possui relação 
com humor. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

2) Analise o fragmento, da música Dias Melhores do 

Jota Quest: 

“Vivemos esperando 
O dia em que 

Seremos melhores (melhores, melhores!) 
Melhores no amor 
Melhores na dor 

Melhores em tudo 
Oh! Oh! Oh!” 

a) “ Vivemos esperando” remete-nos a esperar, apenas, 
no sentido de não fazer nada, deixar as coisas 
acontecerem por si só, passivamente. 
b) “O dia em que seremos” remete-nos, apenas ao sentido 
de sonhar e não fazer nada para que o sonho vire 
realidade.  
c) “Melhores em tudo”, remete-nos à esperança de que as 
conquistas dependem de cada um de nós praticarmos o 
bem. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

3) Sobre as funções da linguagem é possível afirmar 
que: 
a) na função referencial, as principais marcas do discurso 
transmitem ao receptor a realidade na forma do discurso 
literário. 
b) na função metalinguística, as principais marcas do 
discurso estão voltadas para o próprio poeta e seus ideais. 
c) na função emotiva, as principais marcas do discurso, 
resultam em um texto subjetivo que expressa sentimentos e 
emoções. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Leia o gráfico a seguir: 

 

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/meio-

ambiente/infograficos/2012/06/15/desastres-naturais-matam-13-milhao-em-20-anos-

prejuizos-somam-u2-tri.htm, acesso em 25/09/2017 

O que é verdadeiro afirmar sobre esse gráfico? 
a) Os impactos dos desastres ambientais nos últimos 20 
anos afetou cerca de 64% da população mundial, os 
maiores impactos foram com enchentes, tempestades, e 
terremotos respectivamente. 
b) Os impactos dos desastres ambientais nos últimos 20 
anos afetou cerca de 64% da população mundial, e foram 
gastos 3 trilhões nos desastres. 
c) Os impactos dos desastres ambientais nos últimos 20 
anos afetou cerca de 64% da população mundial, os 
maiores impactos foram causados pelos vulcões. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
5) Leia algumas das características mais importantes 
dos direitos humanos: 

• Os direitos humanos são fundados sobre o respeito 
pela dignidade e o valor de cada pessoa; 

http://maringa.odiario.com/imagens/charges/2016/08/charges/30025/
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/infograficos/2012/06/15/desastres-naturais-matam-13-milhao-em-20-anos-prejuizos-somam-u2-tri.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/infograficos/2012/06/15/desastres-naturais-matam-13-milhao-em-20-anos-prejuizos-somam-u2-tri.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/infograficos/2012/06/15/desastres-naturais-matam-13-milhao-em-20-anos-prejuizos-somam-u2-tri.htm
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• Os direitos humanos são universais, o que quer 
dizer que são aplicados de forma igual e sem 
discriminação a todas as pessoas; 

• Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém 
pode ser privado de seus direitos humanos; eles podem 
ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o 
direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é 
considerada culpada de um crime diante de um tribunal e 
com o devido processo legal; 

• Os direitos humanos são indivisíveis, inter-
relacionados e interdependentes, já que é insuficiente 
respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na 
prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por 
muitos outros; 

• Todos os direitos humanos devem, portanto, ser 
vistos como de igual importância, sendo igualmente 
essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. 

Disponível em: https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/, 
acesso em 26/06/2017. 

Levando em conta as informações contidas no texto, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Trata-se de um direito básico universal, garantido a 
todos os seres humanos e não deve ser violado. 
b) Os direitos humanos se constituem apenas de direitos 
civis, não contemplando os direitos da Lei Maria da Penha. 
c) Os direitos humanos respeitam a dignidade fundada no 
respeito pelo valor de cada pessoa. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
6)  Qual frase não contém elementos coesivos? 
a) Mas, porém, todavia, desse modo. 
b) Pois, portanto, contudo, não obstante. 
c) Corrobora, recurso, ligação, pressuposto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Qual frase apresenta uma interjeição? 
a)Ai! ai! Ai! Machuquei o meu dedão! 
b) Que horas são? 
c) Dirija-se ao balcão ao lado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Qual é o predicado da frase: 
 “ Os candidatos estudam todos os dias para o 
concurso.” 
a) Predicado: o concurso 
b) Predicado: estudam todos os dias para o concurso. 
c) Predicado: Os candidatos estudam 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9)  Quais são as classificações de um numeral? 
a) Um numeral pode ser classificado em: cardinal, adição, 
multiplicação e divisão. 
b) Um numeral pode ser classificado em: cardinal, fração, 
multiplicação e subtração. 
c) Um numeral pode ser classificado em: cardinal, ordinal, 
multiplicativo e fracionário. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Em qual frase há um numeral ordinal? 
a) Lucas comprou um apartamento no oitavo andar do 
empreendimento. 
b) Ontem tomei meio litro de suco de laranja. 

c) O ganhador levou o quíntuplo do valor da aposta feita. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
11) Em quais palavras a letra X foi empregada 
corretamente? 
a) chará, broxe, enxame. 
b) caixa, rixa, enxada. 
c) enxarcar, caxaça, xingar. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12)Em quais palavras o CH foi empregado 
corretamente? 
a) mechirica, mecher, tocha. 
b) froucho, mexicano, chícara. 
c) chuchu, fantoche, cochilo. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) Leia a cantiga “Peixe vivo” – (Cantigas populares) 

Como pode o peixe vivo 
Viver fora da água fria 

Como pode o peixe vivo 
Viver fora da água fria 

 
Como poderei viver 
Como poderei viver 
Sem a tua, sem a tua 
Sem a tua companhia 
Sem a tua, sem a tua 
Sem a tua companhia 

 
Observe as palavras retiradas da cantiga: viver e 
poderei, e assinale a opção verdadeira sobre elas: 
a) Viver é um verbo e poderei é a flexão do verbo poder. 
b) Viver é um adjetivo e poderei é a reflexão do verbo 
poder. 
c) Viver é um substantivo e poderei é o gerúndio do verbo 
poder. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) Observe as palavras retiradas da cantiga: peixe e 
água, e assinale a opção verdadeira sobre elas: 
a) Peixe é um adjetivo e água é um pronome.  
b) Peixe é um advérbio masculino e água é uma 
preposição.  
c) Peixe é um substantivo masculino e água é um 
substantivo feminino.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Observe as palavras retiradas da cantiga: tua e 
companhia, e assinale a opção verdadeira sobre elas: 
a) Tua é um artigo definido e companhia é um verbo de 
ligação variável. 
b) Tua é um pronome possessivo e companhia é um 
substantivo feminino. 
c) Tua é um numeral ordinal e companhia é um adjetivo 
invariável. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
 
 
INFORMÁTICA  

16) Assinale a alternativa CORRETA, referente a qual o 
primeiro procedimento deve ser executado após uma 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/
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transferência de um arquivo por DOWNLOAD, a fim de 
proteger o computador e garantir a segurança.  
a) Verificação do arquivo com o antivírus.  
b) Cópia do aplicativo ou arquivo para outro dispositivo.  
c) Compartilhamento do arquivo usando a pasta 
compartilhada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Assinale a alternativa CORRETA, o Microsoft 
Office é uma suíte de aplicativos para escritório que 
contém programas como processador de texto, 
planilha de cálculo e apresentação, existe atualmente 
uma alternativa em software livre, que possui 
características parecidas com o pacote office são eles:  
a) FIREFOX, photoshop e READER X. 
b) Writer Calc Impress. 
c) Altavista Netscape e Emule. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Assinale a alternativa CORRETA, atualmente na 
internet existem diversos projetos de caráter 
colaborativo, onde o usuário pode realizar uma 
colaboração não remunerada em prol do 
funcionamento da ferramenta, criando e avaliando o 
conteúdo produzido podemos destacar como 
exemplo:  
a) portais como Globo.com, uol e Terra. 
b) buscas como Google Bing e Yahoo. 
c) Wiki como Wikipedia e Wikihow.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Assinale a alternativa CORRETA, o Google é uma 
das grandes responsáveis pela tecnologia atual, 
possui diversas pesquisas e áreas em 
desenvolvimento, conhecida pelo buscador, onde o 
assinante paga anúncios ou expressões, além dessa 
ferramenta quais ferramentas Google podemos 
destacar: 
a) Word, Excel , Powerpoint 
b) Docs, Drive e Maps 
c) Windows, Linux e Mac OS  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Assinale a alternativa CORRETA, o Windows 
Explorer é a interface para gerenciar arquivos do 
Microsoft Windows, podemos realizar várias ações 
dentre elas, colar, copiar e recortar. Qual são os 
atalhos no teclado respectivamente para essas ações? 
a) (Cntl + Z ),( Cntl + D) e  (Cntl + D) 
b) (Cntl + V)  (Cntl + C) e (Cntl + X) 
c) (Cntl + C) (Cntl + V) e (Cntl + X) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
LEGISLAÇÃO 

21) De acordo com BRASIL. Presidência da República. 
Manual de Redação da Presidência da República. 
Referente a impessoalidade o tratamento impessoal 
que deve ser dado aos assuntos que constam das 
comunicações oficiais decorre: EXCETO: 
a) da ausência de impressões individuais de quem 
comunica: embora se trate, por exemplo, de um 
expediente assinado por Chefe de determinada Seção, é 
sempre em nome do Serviço Público que é feita a 
comunicação. Obtém-se, assim, uma desejável 

padronização, que permite que comunicações elaboradas 
em diferentes setores da Administração guardem entre si 
certa uniformidade; 
 b) da impessoalidade de quem recebe a comunicação, 
com duas possibilidades: ela pode ser dirigida a um 
cidadão, sempre concebido como público, ou a outro 
órgão público. Nos dois casos, temos um destinatário 
concebido de forma homogênea e impessoal; 
 c) do caráter impessoal do próprio assunto tratado: se o 
universo temático das comunicações oficiais se restringe a 
questões que dizem respeito ao interesse público, é 
natural que não cabe qualquer tom particular ou pessoal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Segundo BRASIL. Presidência da República. 
Manual de Redação da Presidência da República. 
Assinale a alternativa CORRETA acerca do que deve 
ser a qualidade básica de todo texto oficial: 
a) Concisão 
b) Formalidade 
c) Clareza 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Conforme BRASIL. Presidência da República. 
Manual de Redação da Presidência da República. 
Referente ao emprego dos pronomes de tratamento 
obedece a secular tradição. São de uso consagrado: 
Vossa Excelência, para algumas  autoridades, assinale 
a alternativa CORRETA: 
a) Ministros de Estado, Presidentes das Câmaras 
Legislativas Municipais, Cardeal. 
b) Ministros dos Tribunais Superiores, Oficiais-Generais 
das Forças Armadas, Deputados Federais e Senadores. 
c) Vice-Presidente da República, Cônegos, Juízes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
24) Segundo BRASIL. Presidência da República. 
Manual de Redação da Presidência da República. O 
fecho das comunicações oficiais possui, além da 
finalidade óbvia de arrematar o texto, a de saudar o 
destinatário. Os modelos para fecho que vinham 
sendo utilizados foram regulados pela Portaria no 1 do 
Ministério da Justiça, de 1937, que estabelecia quinze 
padrões. Com o fito de simplificá-los e uniformizá-los, 
este Manual estabelece o emprego de somente dois 
fechos diferentes para todas as modalidades de 
comunicação oficial: Assinale a alternativa CORRETA 
relativa a esses dois fechos: 
a)  para autoridades superiores, inclusive o Presidente da 
República: Respeitosamente, para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior: Atenciosamente, 
b)  para autoridades superiores, inclusive o Presidente da 
República: Atenciosamente, para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior: Respeitosamente. 
c) para autoridades superiores, inclusive o Presidente da 
República: Ilustríssimo, para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior: Digníssimo, 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) De acordo com BRASIL. Presidência da República. 
Manual de Redação da Presidência da República: 
Defina memorando: 
a) nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a 
comunicação. 
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b) desenvolvimento, no qual o assunto é detalhado; se o 
texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto. 
c) é a modalidade de comunicação entre unidades 
administrativas de um mesmo órgão, que podem estar 
hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Baseado em BRASIL. Presidência da República. 
Manual de Redação da Presidência da República 
Quanto a sua forma, o memorando segue o modelo 
do: 
a) padrão ofício 
b) padrão rígido 
c) padrão culto 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Segundo a Lei Orgânica do Município de Cerro 
Largo- RS. Art. 6º. Compete ao Munícipio, no exercício 
de sua autonomia: Analise as afirmativas abaixo e 
identifique três alternativas que pertencem ao Art 6º: 
I) organizar-se administrativamente, observadas as 
Legislações Federal e Estadual. 
II) administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, 
aceitar doações, legados e heranças, e dispor de sua 
aplicação. 
III)  estimular o melhor aproveitamento da terra, bem 
como a defesa contra as formas de erosão e exaustão 
do solo; 
IV) estabelecer normas de prevenção e controle de 
ruído, da poluição do meio ambiente, do espaço aéreo 
e das águas, inclusive demarcando o reflorestamento 
às margens dos rios; 
São CORRETAS: 
a) Apenas I, II,IV. 
b) Apenas II, III, IV. 
c) Apenas I, II, III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Segundo a Lei Orgânica do Município de Cerro 
Largo- RS. Art. 9º. Ao Município é vedado: Analise as 
afirmativas abaixo e marque V(verdadeiro) e F(falso) 
referente aos incisos do Art.9º. 
(  ) permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, 
jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-
falantes ou qualquer outro meio de comunicação de 
sua propriedade para propaganda político-partidária 
ou fins estranhos à administração. 
( ) estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 
subvencioná-las, embargar-lhes o exercício ou manter 
com eles, ou seus representantes, relações de 
dependência ou aliança. 
(  ) proteger a juventude contra toda exploração, bem 
como contra os fatores que possam conduzi-la ao 
abandono físico, moral e intelectual. 
( ) realizar operações ou acordos e contrair 
empréstimos externos, de qualquer natureza, sem 
prévia manifestação da Assembleia Legislativa do 
Estado e autorização prévia do Senado Federal, ao 
qual, para tanto, a Assembleia Legislativa remeterá as 
respectivas propostas com sua manifestação a 
respeito. 
(  ) instituir ou aumentar tributos, sem que a lei o 
estabeleça. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

a) V, F, V, V, V. 
b) V, V, F, V, V. 
c) V, F, V, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Baseado na Lei Nº 1809/2004 de Cerro Largo- 
RS:Art. 12 - A nomeação é o ato de investidura em 
cargo público e será feita: Assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) em comissão, quando se tratar de cargo que, em 
virtude de lei, assim deva ser provido.  
b) em caráter efetivo, nos demais casos. 
c) em caráter probatório quando surgir vagas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Conforme a Lei Nº 1809/2004 de Cerro Largo- RS: 
Art. 14 – Posse é: 
a) a nomeação em caráter efetivo obedecendo à ordem de 
classificação obtida pelos candidatos no concurso público. 
b) a aceitação expressa das atribuições, deveres e 
responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura 
de termo pela autoridade competente e pelo nomeado. 
c) a condição para a aquisição da estabilidade e a 
avaliação do desempenho no estágio probatório. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) Conforme a Lei Nº 1809/2004 de Cerro Largo- RS: 
Preencha a lacuna do Art. 20 - O servidor nomeado 
para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público adquire estabilidade após ---------------
------de efetivo exercício. 
a) três (03) anos. 
b) dois(02) anos. 
c) quatro (04) anos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) Com base na Constituição da República Federativa 
do Brasil Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-
se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: Complete o  Parágrafo único. A República 
Federativa do Brasil ----------- 
a) buscará  construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
b) buscará a integração econômica, política, social e 
cultural dos povos da América Latina, visando à formação 
de uma comunidade latino-americana de nações. 
c) buscará sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Mediante a Constituição da República Federativa 
do Brasil: Art. 12. São brasileiros: I-natos:  EXCETO: 
a)  os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda 
que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país; 
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da 
República Federativa do Brasil. 
c)  os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República 
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Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois 
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) Com base na Constituição da República Federativa 
do Brasil: Complete as lacunas a seguir Art. 215. O 
Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às -----------------------, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das--------------------
---. 
a) fontes da cultura nacional, manifestações culturais. 
b) fontes da cultura nacional, manifestações das culturas 
populares. 
c) manifestações culturais, criações artísticas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Conforme a Constituição da República Federativa 
do Brasil: Art. 220. A manifestação do pensamento, a 
criação, a expressão e a informação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
Sobre o § 2º do Art.200 é CORRETO afirmar: 
a) A publicação de veículo impresso de comunicação 
independe de licença de autoridade. 
b) Os meios de comunicação social não podem, direta ou 
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. 
c)  É vedada toda e qualquer censura de natureza política, 
ideológica e artística. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990.  Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, 
em regime familiar de trabalho, aluno de escola 
técnica, assistido em entidade governamental ou não-
governamental, é vedado trabalho: Analise as 
afirmativas abaixo: 
I) noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um 
dia e as cinco horas do dia seguinte. 
II) perigoso, insalubre ou penoso. 
III) realizado em locais prejudiciais à sua formação e 
ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e 
social. 
IV) realizado em horários e locais que não permitam a 
frequência à escola. 
V) realizado com acesso e frequência obrigatória ao 
ensino regular. 
São verdadeiras: 
a) Apenas I, III, IV, V. 
b) Apenas II, III, V. 
c) Apenas I, II, III, IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Acerca da  Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
embasado no  Art. 3º O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios: Assinale a alternativa 
que apresenta alguns desses princípios: 
a) igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola; pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
b) padrões mínimos de qualidade de ensino; atendimento 
educacional especializado gratuito aos educandos com 
deficiência; oferta de educação escolar regular para jovens 
e adultos. 

c) zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à 
escola; zelo, junto aos pais ou responsáveis, pela 
frequência à escola; elaboração e execução de políticas e 
planos educacionais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) De acordo com a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 
2010: Art. 7o  O conjunto de ações de saúde voltadas à 
população negra constitui a Política Nacional de 
Saúde Integral da População Negra, organizada de 
acordo com as diretrizes abaixo especificadas: 
EXCETO: 
a) ampliação e fortalecimento da participação de 
lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da 
população negra nas instâncias de participação e controle 
social do SUS. 
b) produção de conhecimento científico e tecnológico em 
saúde da população negra. 
c) desenvolvimento de processos de informação, 
comunicação e educação para contribuir com a redução 
das vulnerabilidades da população negra. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) Baseado na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015: 
Complete o Art. 4o Toda pessoa com deficiência tem 
direito --------- 
a)  à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. 
b) à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e 
não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 
c)  exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e 
de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução 
e planejamento familiar. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Mediante a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015: 
Com embasamento no Art. 3o defina tecnologia 
assistiva ou ajuda técnica: 
a) possibilidade e condição de alcance para utilização, 
com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações 
abertos ao público, de uso público ou privados de uso 
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 b) produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que 
objetivem promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e à participação da pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, 
independência, qualidade de vida e inclusão social. 
c) adaptações, modificações e ajustes necessários e 
adequados que não acarretem ônus desproporcional e 
indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de 
assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou 
exercer, em igualdade de condições e oportunidades com 
as demais pessoas, todos os direitos e liberdades 
fundamentais. 
d) Nenhuma das alternativa. 


