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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 
 

CARGO: SECRETÁRIO DE ESCOLA 
EDITAL Nº 01/2017 

DATA: 14/01/2018 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 

(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. O candidato, somente poderá levar 
consigo o CADERNO DE QUESTÕES 01 (uma) 
hora antes do horário do término da prova. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 4hs00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Gaiolas e Asas 
 

 Há escolas que são gaiolas e há escolas 
que são asas. Escolas que são gaiolas existem para 
que os pássaros desaprendam a arte do voo. 
Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. 
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde 
quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um 
dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência 
dos pássaros é o voo. 
 Escolas que são asas não amam pássaros 
engaiolados. O que elas amam são pássaros em 
voo. Existem para dar aos pássaros coragem para 
voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, 
porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo 
não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.  
  Ao ouvir os relatos das professoras, vi 
uma jaula cheia de tigres famintos, dentes 
arreganhados, garras à mostra – e as domadoras 
com seus chicotes, fazendo ameaças fracas demais 
para a força dos tigres... Sentir alegria ao sair de 
casa para ir à escola? Ter prazer em ensinar? 
Amar os alunos? O sonho é livrar-se de tudo 
aquilo. Mas não podem. A porta de ferro que 
fecha os tigres é a mesma porta que os fecha com 
os tigres. Violento, o pássaro que luta contra os 
arames da gaiola? Ou violenta será a imóvel gaiola 
que o prende? Violentos, os adolescentes? Ou 
serão as escolas que são violentas? 

Rubem Alves – Disponível em:www.pensador.com/rubem_alves_textos 

 

01 - Segundo o texto, é correto afirmar: 
a) Que todas as pessoas têm capacidades e só 
precisam ser animadas.   
b) Os pássaros engaiolados podem aprender com 
exemplos. 
c) A escola é uma gaiola, que sempre ajuda o 
aluno. 
d) A escola está para ensinar a voar.  
 
02 - O texto fala de situações cotidianas dentro 
de escolas. Os professores e alunos estão 
inseridos nesse contexto. No período a seguir: 
“Sentir alegria ao sair de casa para ir à 
escola?"-3º parágrafo-, se refere: 
a) aos alunos. 
b) os professores. 
c) aos professores e alunos. 
d) nenhuma das alternativas acima. 
 
03 - No período: "Ensinar o voo, isso elas não 
podem fazer, o voo já nasce dentro dos 
pássaros." O pronome demonstrativo -isso é 
um elemento coesivo que cumpre uma função 
dentro do texto. Qual é a função? 
a) apresentar uma ideia que está fora do texto. 

b) retomar uma ideia fora do período descrito na 
pergunta acima. 
c) retomar uma ideia anterior dentro do próprio 
período. 
d) é um elemento catafórico. 
 
04 - No texto os alunos são comparados aos 
animais: pássaros e tigres.  O autor usou um 
recurso semântico conhecido como figura de 
linguagem, nominada como:  
a) metáfora.  
b) metafisico.  
c) anáfora. 
d) catárora.  
 
05 - Na frase: Pássaros engaiolados sempre têm 
um dono, em destaque no 1º parágrafo, o verbo 
irregular: ter está acentuado. Porque isso 
ocorreu? 
a) o verbo quando conjugado sempre virá com 
acento circunflexo. 
b) o verbo -ter está na terceira pessoa do plural do 
presente do indicativo. 
c) o verbo -ter está na primeira pessoa do singular 
do presente do indicativo. 
d) o sujeito do verbo está no singular. 
 
06 - A frase (terceiro parágafo): "Sentir alegria 
ao sair de casa para ir à escola?" o termo em 
destaque está em uma situação de crase. Sobre 
o uso da crase podemos dizer: 
a) o acento indicador de crase é facultativo. 
b) a crase é a fusão da preposição -a com o artigo 
definido –a. 
c) a crase pode ocorrer antes de palavras 
masculinas ou femininas. 
d) nenhuma das alternativas acima. 
 
07 - Os porquês podem ser usados nas seguintes 
formas: Por que, porque, por quê e porquê. No 
fragmento: “Ensinar o voo, isso elas não podem 
fazer, porque o voo já nasce dentro dos 
pássaros”. Sobre o termo em destaque, ele foi 
empregado respeitando a seguinte regra: 
a) é uma explicação, podendo a palavra - porque 
ser substituída pela conjunção - pois.  
b) a frase é interrogativa. 
c) a palavra se encontra entre o verbo - fazer e o 
substantivo -voo.  
d) há um verbo no início da frase.  
 
08 - A conjunção adversativa –Mas, em 
destaque no 3º parágrafo, pode ser substituída, 
sem prejuízo ao sentido da oração com a 
emprego das conjunções apresentadas nas 
alternativas a seguir, EXCETO em: 
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a) todavia. 
b) contudo. 
c) porém.  
d) porquanto. 
 
09 - No período: "Ensinar o voo, isso elas não 
podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos 
pássaros”, a oração destacada pode ser 
classificada sintaticamente como:  
a) oração coordenada sindética adversativa.  
b) oração coordenada assindética.  
c) oração subordinada.  
d) oração coordenada sindética explicativa. 
 
10 - A frase: "As escolas são gaiolas" pode ser 
morfologicamente classificada de acordo com a 
ordem apresentada na alternativa: 
a) -artigo definido -substantivo -verbo -adjetivo. 
b) -verbo -sujeito -predicado -adjetivo. 
c) -substantivo -artigo definido -verbo -sujeito. 
d) -predicado -adjetivo -artigo definido -verbo. 
 
11 - Sistemas de equações podem ser 
classificados em SPD, SPI e SI, nesse contexto, 
essas siglas significam respectivamente: 
a) Sistema primário divisível, Sistema primário 
indivisível e Sistema impossível. 
b) Sistema primitivo divisível, Sistema primitivo e 
Sistema impossível. 
c) Sistema possível e determinado, Sistema 
possível e indeterminado e Sistema impossível. 
d) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
12 - Qual das seguintes opções equivale a 
representação gráfica do sistema 

? 

a)    

b)  

c)  

d)  
 

13 - O determinante da matriz  

é: 
a) 32. 
b) -42. 
c) -46. 
d) 42. 
 
14 - Danilo aplicou R$ 7500,00 durante 36 
meses a uma taxa de 2% ao ano com o intuito 
de economizar para a compra de uma moto. 
Qual o montante Danilo obteve após essa 
aplicação? 
a) R$ 450,00. 
b) R$ 5400,00. 
c) R$ 540000,00. 
d) R$ 7950,00. 
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15 - Em seu treino, Ana faz um exercício que 
possui algumas etapas que seguem: 
I - Ana corre do ponto de partida até a 
primeira marcação a 30 metros de distância, 
toca na marca e volta para o ponto de partida, 
totalizando 60 metros. 
II - Na segunda etapa, Ana vai até a primeira 
marcação, ultrapassa e toca na segunda marca, 
a 5 metros de distância da primeira depois 
voltando ao seu ponto de partida, totalizando 
70 metros.  
Considerando que Ana seguirá o processo até 
alcançar a 10ª marcação, quanto ela andará ao 
todo? 
a) 150m. 
b) 1050m. 
c) 225m. 
d) 1km. 
 
16 - Em uma fábrica de bolinhas de gude, um 
funcionário separou as bolinhas em montes da 
seguinte forma: 

 
Usando a mesma lógica de separação, ao final 
ele terá formado 9 montes, quantas bolinhas 
terá o 9  monte? 
a) 65536 bolinhas. 
b) 65094 bolinhas. 
c) 262144 bolinhas. 
d) 958 bolinhas. 
 
17 - Para o sorteio de amigo secreto, Maria 
gostaria de tirar uma menina. Sabendo que 
todos os 42 alunos de sua sala participariam e 
que contando com ela, a população de meninas 
era o dobro da população de meninos, quais as 
chances de Maria tirar como amigo secreto um 
menino? 
 
a)  
 
 
b)  
 
 
c)  
 
 
d)  
 
 

18 - Gabriela faltou a aula e pegou o caderno de 
seu amigo emprestado para copiar a matéria. 
No caderno de seu amigo, havia uma parte da 
resolução apagada, fazendo com que Gabriela 
ficasse em dúvida. O exercício se tratava da 
multiplicação de duas matrizes, a matriz 

 e a matriz , que também se 

tratava de uma matriz com 2 linhas e 2 colunas, 
mas que estava apagada. 
Sendo que a matriz resultante era 

. Qual das matrizes a seguir, 

era a matriz ? 

a) . 

b) . 

c) . 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
19 - No ciclo trigonométrico 440  pertence a 
qual quadrante? 
a) 1º quadrante. 
b) 2º quadrante. 
c) 3º quadrante. 
d) 4º quadrante. 
 
20 - Na função  
quando se modifica a constante A, no que isso 
reflete graficamente? 
a) Amplitude do gráfico. 
b) Comprimento da onda. 
c) Frequência da onda. 
d) Deslocamento no eixo das ordenadas. 
 
21 - O Internet Explorer 9, apresenta um botão 
em formato de uma “casinha”. Esta “casinha” 
é:  
a) Histórico. 
b) Home Page. 
c) Arquivos. 
d) Pesquisar. 
 
22 - São considerados softwares. EXCETO:  
a) Microsoft Powerpoint. 
b) Mouse pad. 
c) Opera. 
d) VLC Media Player. 
 
23 - Significa transferir um ou mais arquivos de 
um servidor remoto para um computador local. 
É um procedimento muito comum e necessário 
quando o objetivo é obter dados 
disponibilizados na internet. Assinale a 
alternativa que corresponde à definição acima: 
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a) download. 
b) messenger. 
c) quadriband. 
d) copyrigth. 
 
24 - A conexão de rede sem fio no Windows é 
chamada de: 
a) Wi-Fi. 
b) Bluetooth. 
c) Intranet. 
d) Ethernet. 
 
25 - São consideradas mídias moveis, 
EXCETO: 
a) DVD. 
b) Memória ROM. 
c) PENDRIVE. 
d) CD. 
 
26 - De acordo com a Constituição Federal de 
1988, são direitos e deveres individuais e 
coletivos, exceto: 
a) A livre expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 
b) O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer. 
c) A livre locomoção no território nacional a 
qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 
d) A criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas independem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento. 
 
27 - A Constituição Federal de 1988, foi 
redigida com objetivo, entre outros, de 
assegurar o livre exercício dos direitos sociais, 
razão pela qual estes encontram-se previstos 
como direito fundamental. Assim, são exemplos 
de direitos sociais, previstos no texto 
constitucional, exceto: 
a) Transporte. 
b) Proteção à maternidade e à infância. 
c) Moradia. 
d) Previdência privada. 
 
28 - Acerca da organização político-
administrativa prevista na Constituição Federal 
de 1988, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, exceto: 
a) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento 
ou manter com eles ou seus representantes 

relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 
forma da lei, a colaboração de interesse público. 
b) Recusar fé aos documentos públicos. 
c) Criar distinções entre brasileiros ou preferências 
entre si. 
d) Garantir aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 
 
29 - O Estatuto dos Servidores Municipais de 
Caxias do Sul, Lei Complementar nº 3.673/91, 
em suas disposições preliminares versa sobre o 
cargo público. A este respeito, nos termos desta 
lei, não é correto afirmar que: 
a) A nomeação para cargo em comissão depende 
de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 
investiduras em cargo público, declarados em lei 
de livre nomeação e exoneração. 
b) Os cargos públicos municipais são acessíveis a 
todos os brasileiros, preenchidos os requisitos que 
a lei estabelecer. 
c) Servidor é a pessoa legalmente investida em 
cargo público. 
d) Os cargos públicos são de provimento efetivo 
ou em comissão. 
 
30 - A Lei Complementar nº 3.673/91, ao versar 
acerca do regime disciplinar dos servidores 
públicos, trata sobre seus deveres. Neste 
sentido, nos termos da lei, são deveres do 
servidor público do Município de Caxias do 
Sul, exceto: 
a) Ser leal às instituições constitucionais e 
administrativas a que servir. 
b) Respeitar e acatar seus superiores hierárquicos e 
obedecer às suas ordens, ainda quando 
manifestamente ilegais. 
c) Manter espírito de cooperação e solidariedade 
com os companheiros de trabalho. 
d) Manter coleção atualizada de leis, regulamentos 
e demais normas necessárias ao desempenho de 
suas atribuições. 
 
31 - Considerando os princípios que regem a 
redação oficial, assinale a alternativa incorreta: 
a) A clareza deve ser a qualidade básica de todo 
texto oficial. São características básicas da redação 
oficial, o uso do padrão culto de linguagem, a 
concisão, que é a impessoalidade. 
b) Caso haja grande distanciamento hierárquico 
entre o signatário e o destinatário de uma 
comunicação oficial, recomenda-se o emprego do 
fecho “Mui respeitosamente”. 
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c) O memorando pode ter caráter meramente 
administrativo, ou ser empregado para a exposição 
de projetos, ideias, diretrizes, etc., a serem 
adotados por determinado setor do serviço 
público. 
d) O padrão culto nada tem contra a simplicidade 
de expressão, desde que não seja confundida com 
pobreza de expressão. 
 
32 - Marque a alternativa incorreta em relação 
à abreviações das formas de tratamento: 
a) Vossa Eminência - V. Sh.ª 
b) Vossa Majestade - V. M. 
c) Vossa Excelência - V. Exª. 
d) Vossa Santidade - V. S. 
 
33 - Guardar com inteligência, critério e 
obedecendo determinada sistemática deve ser o 
propósito do arquivo. Sobre arquivamento 
podemos afirmar que: 
a) Para que um arquivo possa cumprir seus 
objetivos, torna-se indispensável a formulação de 
um plano arquivístico que tenha em conta tanto as 
disposições legais como as necessidades da 
instituição a que pretende servir. 
b) Arquivo Corrente ou de Gestão também 
conhecido como de Terceira Idade ou Histórico, 
são os conjuntos documentais custodiados em 
caráter definitivo, em fundação do seu valor. O 
acesso é público. 
c) O método numérico é muito aconselhável 
quando desejamos ordenar a documentação de 
acordo com a divisão geográfica, isto é, de acordo 
com os países, estados, cidades, municípios, etc. 
d) O arquivo, quando bem organizado, transmite 
ordens, porém não evita repetições. 
 
34 - As mensagens eletrônicas por seu baixo 
custo, transformaram-se na principal forma de 
comunicação para transmissão de documentos. 
Não podemos afirmar que: 
a) Caso necessite enviar o mesmo e-mail, a vários 
destinatários, o ideal é usar a opção de “cópia 
oculta”. 
b) No campo “assunto” a mensagem deve ser 
preenchida de modo a facilitar a organização 
documental tanto do destinatário quanto do 
remetente. 
c) A “confirmação de leitura” deve ser utilizada 
sempre que disponível. 
d) A mensagem deve seguir uma forma rígida de 
estrutura, como a de Comunicações Oficiais. 
 
 
 

35 - No local de trabalho, você Secretário de 
Escola irá realizar o atendimento ao público de 
diversas pessoas. Durante esse atendimento 
você deve ser: 
a) ríspido. 
b) educado. 
c) desligado. 
d) relaxado. 
 
36 - Durante a execução do trabalho, você 
Secretário de Escola terá como atribuição a 
elaboração de documentos administrativos. 
Para que o documento administrativo seja 
eficiente e atinja o objetivo desejado, ele deve 
conter alguns requisitos. Assinale a alternativa 
que não apresenta o requisito do documento 
administrativo tipo ofício: 
a) O endereçamento correto. 
b) Felicitações de aniversário. 
c) Assinatura do responsável. 
d) O assunto a ser abordado. 
 

As questões de 37 a 39 se referem ao disposto 
na Resolução CME nº 31 de 8 de dezembro de 
2015 – Diretrizes Gerais para Organização e 
Funcionamento do Ensino Fundamental na 
Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. 

 
37 - As propostas curriculares do Ensino 
Fundamental devem contemplar a organização 
dos componentes curriculares da Base Nacional 
Comum e sua Parte Diversificada. Marque a 
alternativa incorreta: 
a) A Música constitui conteúdo obrigatório do 
componente curricular Arte. 
b) O ensino da História do Brasil levará em conta 
as contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, especialmente 
das matrizes indígena, africana e europeia. 
c) O Ensino Religioso, não confessional, de 
matrícula obrigatória ao estudante, constitui 
componente curricular dos horários normais das 
escolas públicas de Ensino Fundamental, 
assegurado o respeito à diversidade cultural e 
religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de 
proselitismo. 
d) Os temas como saúde, sexualidade e gênero, 
vida familiar e social, assim como os direitos das 
crianças e adolescentes, preservação do meio 
ambiente, nos termos da política nacional de 
educação ambiental, educação para o consumo, 
ciência e tecnologia, educação fiscal, trabalho e 
diversidade cultural devem permear o 
desenvolvimento dos conteúdos da Base Nacional 
Comum e da Parte Diversificada do currículo. 
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38 - A oferta da Educação Integral em Escola 
de Tempo Integral na Rede Municipal de 
Ensino de Caxias do Sul deve atender as 
normas específicas vigentes, exaradas por este 
Conselho Municipal de Educação. A efetivação 
do currículo da educação integral em escola de 
tempo integral, é de no mínimo: 
a) 5 horas diárias e turno único. 
b) 6 horas diárias e turno único. 
c) 7 horas diárias e turno único. 
d) 8 horas diárias e turno único. 
 
39 - Os três anos iniciais do Ensino 
Fundamental são considerados como um ciclo 
sequencial não passível de interrupção, voltado 
para ampliar a todos os estudantes as 
oportunidades de sistematização e 
aprofundamento das aprendizagens básicas, 
imprescindíveis para o prosseguimento dos 
estudos e, portanto, devem assegurar:  
Marque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo: 
( ) a alfabetização e o letramento. 
( ) o desenvolvimento das diversas formas 
de expressão, incluindo o aprendizado da 
Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e 
demais artes, a Educação Física, assim como o 
aprendizado da Matemática, da Ciência, da 
História e da Geografia. 
( ) a continuidade da aprendizagem, 
tendo em conta a complexidade do processo de 
alfabetização e os prejuízos que a repetência 
pode causar no Ensino Fundamental como um 
todo e, particularmente, na passagem do 
primeiro para o segundo ano de escolaridade e 
deste para o terceiro. 
a) F, V, F. 
b) F, V, V. 
c) V, F, V. 
d) V, V, V. 
 
As questões de 40 e 41 se referem ao disposto no 
Parecer CME n.º 70, de 8 de dezembro de 2015 

– Diretrizes Gerais para Organização e 
Funcionamento do Ensino Fundamental na 
Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. 

 
40 - A organização curricular de uma escola 
pode ser entendida como uma das formas de 
expressão dos propósitos educacionais que pode 
ser compartilhada por diferentes escolas.  O 
currículo do Ensino Fundamental demanda a 
estruturação de uma organização curricular, 
EXCETO: 
a) Coerente. 

b) Articulada. 
c) Integrada. 
d) Desmembrada. 
 
41 - A obrigatoriedade de frequência do 
estudante é de no mínimo: 
a) 60% do total de horas letivas. 
b) 70% do total de horas letivas. 
c) 75% do total de horas letivas. 
d) 80% do total de horas letivas. 
 
As questões de 42 e 43 se referem ao disposto na 

Resolução CNE n.º 7, DE 14 de dezembro de 
2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 

 
42 - Os sistemas de ensino e as escolas adotarão, 
como norteadores das políticas educativas e das 
ações pedagógicas, os princípios: 
a) Éticos e Estéticos. 
b) Éticos e Políticos. 
c) Éticos, Políticos e Estéticos. 
d) Políticos e Estéticos. 
 
43 - Os componentes curriculares obrigatórios 
do Ensino Fundamental serão assim 
organizados em relação às áreas de 
conhecimento: 
a) Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza 
e Ciências Humanas. 
b) Linguagens e Matemática. 
c) Ciências da Natureza e Ciências Humanas. 
d) Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, 
Ciências Humanas e Ensino Religioso. 
 
As questões de 44 e 45 se referem ao disposto a 
Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 
que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras 

de deficiência. 
 
44 - Ao Poder Público e seus órgãos cabe 
assegurar às pessoas portadoras de deficiência 
o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao 
trabalho, ao lazer, à previdência social, ao 
amparo à infância e à maternidade, e de outros 
que, decorrentes da Constituição e das leis, 
propiciem seu bem-estar pessoal, social e 
econômico. Na área da educação deve garantir: 
Marque a alternativa incorreta: 
a) A inserção, no referido sistema educacional, das 
escolas especiais, privadas e públicas. 
b) A matrícula compulsória em cursos regulares de 
estabelecimentos públicos e particulares de 
pessoas portadoras de deficiência capazes de se 
integrarem no sistema regular de ensino. 
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c) A oferta, facultativa e gratuita, da Educação 
Especial em estabelecimento público de ensino. 
d) O acesso de alunos portadores de deficiência 
aos benefícios conferidos aos demais educandos, 
inclusive material escolar, merenda escolar e 
bolsas de estudo. 
 
45 - A inclusão, no sistema educacional, da 
Educação Especial como modalidade educativa 
que abrange com currículos, etapas e exigências 
de diplomação próprios, EXCETO: 
a) Educação precoce e a pré-escolar. 
b) 1º e 2º graus e a supletivo. 
c) Habilitação e reabilitação profissionais. 
d) Educação de Mestrado, Doutorado e Pós 
Doutorado. 
 
As questões de 46 a 48 se referem ao disposto ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990. 
 
46 - Para efeito do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, considera-se: 
a) Criança, a pessoa até dez anos de idade 
completos, e adolescente aquela entre onze e 
dezesseis anos de idade. 
b) Criança, a pessoa até doze anos de idade 
completos, e adolescente aquela entre doze e 
quinze anos de idade. 
c) Criança, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 
d) Criança, a pessoa até onze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezessete anos de idade. 
 
47 - A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando, EXCETO: 
a) Pleno desenvolvimento de sua pessoa. 
b) Preparo para o exercício da cidadania. 
c) Qualificação para o trabalho. 
d) Atender as demandas do mercado de trabalho. 
 
48 - É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente: 
a) Atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de zero a cinco anos de idade. 
b) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um. 
c) Oferta de ensino noturno regular, 
desconsiderando às condições do adolescente 
trabalhador. 
d) Progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio. 
 

As questões de 49 e 50 se referem ao disposto a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 
Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

 
49 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas 
as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, terão a incumbência de, EXCETO: 
a) Administrar seu pessoal e seus recursos 
materiais e financeiros. 
b) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e 
horas-aula estabelecidas. 
c) Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 
d) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
 
50 - A educação escolar compõe-se de: 
a) Educação básica, ensino fundamental e ensino 
médio. 
b) Educação básica, formada pela educação 
infantil e ensino fundamental. 
c) Educação básica, formada pela educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio e 
educação superior. 
d) Educação básica, formada pela educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
 
 


