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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

A Moreninha 

 

– [...] mas venha cá sr. Augusto, então como é isto? … estás 

realmente apaixonado? 

– Quem te disse semelhante asneira? … 

– Há três dias que não falas senão da irmã de Filipe e… 

– Ora, viva! Quero divertir-me… digo-te que a acho feia, não é 

lá essas coisas; parece ter mau gênio. Realmente notei-lhe 

muitos defeitos… sim… mas, às vezes… Olha, Leopoldo, 

quando ela fala ou mesmo quando está calada, ainda melhor; 

quando ela dança ou mesmo quando está sentada… há! ela 

rindo-se… e até mesmo séria… quando ela canta ou toca ou 

brinca ou corre, com os cabelos à négligé, ou divididos em 

belas tranças; quando… Para de dizer mais? Sempre, 

Leopoldo, sempre ela é bela, formosa, encantadora, angélica! 

– Então, que história é essa? Acabas divinizando a mesma 

pessoa que, principiando, chamas-te feia?… 

– Pois eu disse que ela era Feia? É verdade que eu… no 

princípio… Mas depois… Ora! estou com dores de cabeça, este 

maldito Velpeau!… Que lição temos amanhã? 

– Tratar-se-á das representações de… 

– Temos maçada! Quem te perguntou por isso agora? Falemos 

de d. Carolina, do baile, do… 

– Eis aí outra! Não acabaste de perguntar-me qual era a lição 

de amanhã? 

– Não é a tua cabeça, Augusto, é o teu coração. 

(Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha. 34. Ed. São Paulo: 

Ática, 2006) 

 

01- No texto acima: 

 

A. Predomina o diálogo e o narrador, por tratar-se de um 

texto escrito, procurou refinar a linguagem. 

B. O diálogo é predominante já que num texto narrativo o 

único discurso possível é o direto. 

C. Há a reprodução de um diálogo em que se dispensam 

alguns sinais de pontuação obsoletos na linguagem. 

D. As falas são introduzidas pelo narrador por meio de 

verbos de elocução. 

E. Predomina o diálogo e o narrador descreve as falas das 

personagens da maneira como elas acontecem. 

02- ―– Então, que história é essa? Acabas divinizando a mesma 

pessoa que, principiando, chamas-te feia?” 

O que Leopoldo identifica na fala de Augusto ao expressar-se 

como no trecho acima? 

 

A. Contradições 

B. Apelação 

C. Estranhamento 

D. Desespero 

E. Esperança 

 

 

 

 

03- “Olha, Leopoldo, quando ela fala ou mesmo” 

“quando ela dança ou mesmo quando está sentada” 

A conjunção ‗ou‘ estabelece entre as orações a relação de: 

 

A. Dúvida 

B. Comparação 

C. Alternância 

D. Oposição 

E. Concessão  

04- Ao concluir ―– Não é a tua cabeça, Augusto, é o teu 

coração.”, a personagem revela que concepção do amor: 

 

A. Sentimento que não envolve a razão 

B. Sentimento tranquilo 

C. Sentimento contraditório 

D. Sentimento carente de arroubos 

E. Sentimento dispensável 

05- Assinale a alternativa INCORRETA acerca do texto: 

 

A. No texto houve o emprego de expressões coloquiais. 

B. O tratamento de ‗senhor‘ que aparece no texto 

comprova que a norma culta foi empregada na 

totalidade do texto. 

C. No diálogo há traços que denotam intimidade entre as 

personagens. 

D. O emprego frequente de reticências e exclamações foi 

um recurso empregado para transmitir o estado 

emocional dos personagens. 

E. As declarações de Augusto no parágrafo 4, refletem 

que admira a moça em todos os aspectos. 

06- Em qual dos trechos NÃO houve crase, embora o acento 

grave tenha sido empregado? 

 

A. ―O último jogador a se apresentar à seleção olímpica 

será o meia Renato Augusto.‖ 

B. ―Moradores filmam roubo de carro à luz do dia em 

Samambaia.‖ 

C. ―Começam à valer hoje as mudanças no trânsito da 

cidade por conta dos Jogos Olímpicos.‖ 

D. ―Tenho 32 anos e há 4 vou à academia, três vezes por 

semana.‖ 

E. ―Sábado à noite, tinha uma fila enorme na parte 

internacional do Galeão.‖ 

 

Como ter barriga negativa? Ou seja: como ter anorexia 

nervosa. 

 

Há algum tempo, li uma matéria no site da VOGUE falando 

sobre conseguir alcançar a inalcançável barriga negativa da 

famosa modelo, Candice Swanepoel. Para uma ex-aluna de 

moda, é quase ofensivo declarar o que vem em seguida: 

desculpa, VOGUE, mas aqui você errou. E muito. 

É engraçado como padrões de beleza geram rebuliço assim que 

são trazidos para a discussão e como eles se mantêm 

indiscutíveis -- e nós, conscientes ou não, continuamos vítimas. 
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Hoje, grande parte dessa opressão se dá através do número 

indicado pela balança.  

Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas porque 

quebrá-los, começando por nós mesmos, é de uma dificuldade 

imensa, pois caso tenhamos o esclarecimento e a coragem 

suficiente de quebrar essa prisão, a represália é, muitas vezes, 

mais forte do que poderíamos aguentar. 

Se a revolução pela independência dessa dominação deve 

começar de dentro, também precisa ser apoiada pelos meios em 

que nossas mulheres encontram expressão, mas as próprias 

atrizes de Hollywood e modelos, inclusive da Victoria's Secret, 

competem com um fantasma que as assombra: sua própria 

versão retocada pelo Photoshop.  

Não é difícil perceber o erro em um mundo em que a mulher 

ideal só existe via edição de imagem no computador, e não é 

feita de carne e osso, mas sim de pixels.  

(Adaptado de: http://www.brasilpost.com.br/clarissa-

wolff/como-ter-barriga-negativa_b_4746745.html) 
 

07- Podemos perceber pela leitura do texto que: 

  

A. A mulher é a maior vítima do ideal inalcançável de 

beleza. 

B. A revista VOGUE vem na contramão do pensamento 

da maioria das mulheres vítimas do padrão exigido de 

beleza. 

C. A cultura do padrão de beleza surgiu nos tempos atuais. 

D. Há décadas o avanço da tecnologia criou o padrão de 

beleza que buscamos desde então. 

E. Existem mecanismos de quebra do padrão de beleza, 

mas a maioria das mulheres prefere manter-se com ele. 

08- No trecho: ―Não é difícil perceber o erro em um mundo em 

que a mulher ideal só existe via edição de imagem no 

computador, e não é feita de carne e osso, mas sim de pixels.‖  

 

A. A autora  organizou sua argumentação textual em torno 

do sentido da restrição em ‗Não é difícil perceber o 

erro‘. 

B. A argumentação se sustentou no emprego de termos de 

mesmo sentido sintático como ‗difícil‘ e ‗erro‘. 

C. O contraste usado como estratégia argumentativa fica 

evidente em ‗e não é feita de carne e osso, mas sim de 

pixels‘. 

D. Os operadores argumentativos ‗só‘ e ‗via‘ permitem 

que a autora introduza termos excludentes entre si. 

E. A vírgula empregada após o termo ‗computador‘ tem a 

função de introduzir um argumento relevante na 

conclusão do texto. 

09- Assinale a alternativa em que o pronome e seu referente 

estão corretamente destacados. 

 

A. ―mas aqui você errou‖ – ex-aluna 

B. ―como eles se mantêm indiscutíveis‖- rebuliço 

C. ―porque quebrá-los‖- padrões de beleza. 

D. ―que as assombra‖- fantasma 

E. ―dessa dominação‖- revolução 

10- Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos 

vocábulos: 

 

A. ‗matéria‘ foi acentuada por ser proparoxítona terminada 

em ditongo. 

B. ‗mantêm‘ é acentuada para diferenciar-se da forma 

singular do verbo ‗manter‘. 

C. ‗vítimas‘ foi acentuada por ser paroxítona terminada 

em ‗s‘. 

D. ‗só‘ é acentuada por ser monossílabo átono. 

E. ‗através‘ é acentuada devido a ser oxítona terminada 

em ‗s‘. 

11- Acerca das regras vigentes de concordância nominal da 

língua portuguesa, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―famosa modelo, Candice Swanepoel.‖ ‗famosa‘ 

concordou no singular por estar anteposta ao nome 

próprio. 

B. ―É engraçado como padrões de beleza geram rebuliço‖, 

‗engraçado‘ concordou no singular com ‗beleza‘. 

C. ―e nós, conscientes ou não‖, ‗conscientes‘ concordou 

no plural com ‗padrões‘ por estar numa frase nominal. 

D. ―caso tenhamos o esclarecimento e a coragem 

suficiente‖, ‗suficiente‘ concordou com ‗coragem‘ por 

estar mais próximo. 

E. ―Para uma ex aluna de moda, é quase ofensivo 

declarar‖, ‗ofensivo‘ poderia ter concordado no 

feminino com ‗ex aluna‘. 

12- Assinale a alternativa em que a substituição do termo 

sublinhado causou prejuízo aos quesitos de coerência e coesão 

na construção textual: 

 

A. ―desculpa, VOGUE, mas aqui você errou.‖ 

―desculpa, VOGUE, pois aqui você errou.‖ 

B. ―Hoje, grande parte dessa opressão se dá através do 

número indicado pela balança.‖  

                     ―Hoje, grande parte dessa opressão se dá   por     meio 

do número indicado pela balança.‖ 

C. ―Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas 

porque quebrá-los, começando por nós mesmos, é de 

uma dificuldade imensa‖ 

―Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas já 

que quebrá-los, começando por nós mesmos, é de uma 

dificuldade imensa‖ 

D. ―nossas mulheres encontram expressão, mas as próprias 

atrizes de Hollywood e modelos‖ 

―nossas mulheres encontram expressão, porém as 

próprias atrizes de Hollywood e modelos‖ 

E. ―Não é difícil perceber o erro em um mundo em que a 

mulher ideal só existe via edição de imagem.‖ 

―Não é difícil perceber o erro em um mundo aonde a 

mulher ideal só existe via edição de imagem.‖ 
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13- Sobre os processos de formação de palavras, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. ‗inalcançável‘ é formada pelo acréscimo simultâneo de 

um prefixo e um sufixo. 

B. ‗ex-aluna‘ é formada pela junção de duas palavras 

primitivas que não perdem seus elementos. 

C. ‗independência‘ é formada pelo acréscimo de um 

sufixo no início da palavra. 

D. ‗erro‘ é uma derivação imprópria pela mudança de 

classe gramatical: verbo para substantivo. 

E. ‗pixels‘ sofreu uma redução de sua forma plena 

‗megapixels‘. 

14- Em qual das alternativas NÃO houve erro: 

 

A. ―O óvio é a verdade mais difícil de se enxergar.‖ 

Clarice Lispector 

B. ―Não me desfaço do que me chega à porta para 

fecundar-me, ainda que eu lhe ceda a casa e a 

organização dos móveis.‖ 

C. ―— Não esqueci de nada..., recomeçou a mãe, quando 

uma freiada súbita do carro lançou-as uma contra a 

outra.‖ (Clarice Lispector) 

D. ―Eu estava na copa tomando um café e ouvi a 

cozinheira na ária de serviço cantando uma melodia 

sem palavras.‖(Clarice Lispector) 

E. ―Não posso escrever enquanto estou anciosa ou espero 

soluções porque em tais períodos faço tudo para que as 

horas passem; escrever é prolongar.‖ (Clarice 

Lispector) 

 
(http://kdimagens.com/imagem/para-assistir-o-horario-politico-

menos-indignado-1381) 

 

15- Sobre a regência do verbo ‗assistir‘ na charge podemos 

considerar que está: 

A. Correta, não pede preposição quando significa ‗estar 

presente‘. 

B. Correta, não pede preposição quando empregado no 

sentido de ‗ajudar‘. 

C. Correta, pois o verbo é intransitivo. 

D. Incorreta, pois o verbo pede preposição quando 

empregado no sentido de ‗presenciar‘. 

E. Incorreta, pois pede preposição quando seu emprego é 

feito no sentido de ‗acompanhar‘ 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Para fins da Lei 8.069/90, adolescente é: 

 

A. Pessoas com até 12 anos de idade incompletos. 

B. Pessoas com idade superior a 18 anos completos. 

C. Pessoas maiores que doze anos  e menores que 

quatorze anos incompletos. 

D. Pessoas entre quatorze e dezesseis anos incompletos. 

E. Pessoas a partir doze anos completos, mas menores de 

dezoito. 

 

17- Os pais ou responsáveis podem responder criminalmente 

quando deixam a criança ou adolescente sozinhos em casa e em 

decorrência dessa falta de atenção este(a) sofre acidente que 

resulte em danos à saúde e/ou óbito. Esta punição está 

embasada no.... 

  

A. Artigo 4 da Lei 8.069/90, parágrafo único alínea d. 

B. Artigo 5 da Lei 8.069/90. 

C. Artigo 4 da Lei 8.069/90, parágrafo único alínea c. 

D. Artigo 4 da Lei 8.069/90, parágrafo único alínea b. 

E. Artigo 8, parágrafo primeiro da Lei 8.069/90. 

 

18- Marque com V em caso verdadeiro e com F nos casos em 

que a alternativa não corresponder com o ECA- Estatuto da 

Criança e do Adolescente. E escolha entre as opções de resposta 

abaixo a que condiz com a sequencia de respostas correta. 

 

(   )  A atenção odontológica à criança terá função educativa 

protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o bebê 

nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, 

posteriormente, no segundo e no décimo sexto anos de 

vida, com orientações sobre saúde bucal. 
(   )  A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo 

de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 

(   )  Os pais, os integrantes da família ampliada, os 

responsáveis, os agentes públicos executores de medidas 

socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar 

de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou 

protegê-los que deixarem de se utilizar de castigo físico ou 

tratamento cruel ou degradante como formas de correção, 

disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão 

sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às 

medidas elencadas no Art 18-B, que serão aplicadas de 

acordo com a gravidade do caso. 
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(   )  A condenação criminal do pai ou da mãe implicará na 

destituição do poder familiar, especialmente na hipótese de 

condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, 

contra o próprio filho ou filha. 
(   )  A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa 

da realização do estágio de convivência. 

 

Marque entre as opções abaixo a que levará ao conjunto de 

respostas que respondem adequadamente ao texto da Lei 

8.069/90. 

 

A. F-F-F-F-V 

B. V-V-V-V-F 

C. V-F-V-V-F 

D. F-V-F-F-V 

E. V-V-F-F-V 

 

19- Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados 

às instituições que executam programas de acolhimento 

institucional, governamentais ou não, por meio de uma Guia de 

Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual 

obrigatoriamente constará, dentre outros, exceto. 

 

A. Sua identificação e a qualificação completa de seus 

pais ou de seu responsável, se conhecidos. 

B. O endereço de residência dos pais ou do responsável, 

com pontos de referência. 

C. Relatório completo sobre terceiros a quem estes 

devem ser entregues em casos de inaptidão dos 

cuidadores na instituição de acolhimento que os 

recebeu. 

D. Os nomes de parentes ou de terceiros interessados em 

tê-los sob sua guarda. 

E. Os motivos da retirada ou da não reintegração ao 

convívio familiar. 

 

20- Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, 

apresentarão petição inicial na qual conste, entre outros, os 

requisitos abaixo, exceto: 

 

A. Qualificação completa. 

B. Comprovante de renda e de domicílio. 

C. Cópias reprografadas de certidão de nascimento ou 

casamento, ou declaração relativa a união estável. 

D. Cópias de RG e CPF. 

E. Dados familiares. 

 

21- Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de 

estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar 

imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de 

que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em 

entregar seu filho para adoção, implica em multas: 
 

A. De três a dez salários de referência, aplicando-se o 

dobro em caso de reincidência, independentemente das 

despesas da adoção futura do neonato, se for o caso. 

B. Entre mil e três mil reais. 

C. Haverá multa, e pena de detenção de 1 a 3 meses. 

D. O valor da multa é calculado com base no salário 

mínimo vigente. 

E. O valor da multa é calculado com base na renda 

familiar do profissional que descumpriu a legislação. 

 

22- A maioria das leis para entrar em vigor precisam enfrentar 

um período de adaptação chamado noventena (90 dias), mas a 

lei 8.069/90 mais conhecida como ECA – Estatuto da Criança e 

do Adolescente em razão da fragilidade do público-alvo a que 

se destina cumpriu o seguinte prazo entre os abaixo citados: 

 

A. Não cumpriu carência, entrou em vigor 

imediatamente; 

B. Cumpriu apenas 15 dias de carência; 

C. Cumpriu 30 dias de Carências; 

D. Cumpriu noventena; 

E. Cumpriu 3 meses de carência. 

 

23- A chamada Educação Inclusiva teve início nos Estados 

Unidos através da Lei Pública 94.142, de 1975 e, atualmente, já 

se encontra na sua segunda década de implementação. No 

Brasil A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), no 9.394/96 (Brasil, 1996), no Capítulo III, art. 4º, 

inciso III, diz que é dever do Estado garantir o ―atendimento 

educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 

ensino‖.  Qual o artigo da LDB que determina que sempre que 

for necessário haverá serviços de apoio especializado para 

atender as peculiaridades de cada aluno portador de 

necessidades especiais: 
 

A. Art. 5º 

B. Art. 28 

C. Art. 55 

D. Art. 85 

E. Art. 58 

 

24- Nas alternativas abaixo, todas, exceto uma, indicam 

objetivos de um Projeto Político Pedagógico – PPP, marque a 

inadequada. 

 

A. Para constante reflexão e busca de alternativas. 

B. Para que se organize a escola como um todo e a sala 

de aula em especial buscando incluir uma relação com 

o contexto social imediato, preservando a visão global. 

C. Para convencer os professores, alunos, a equipe 

escolar de funcionários de uma forma geral a 

aceitarem a pensar no fazer pedagógico da forma 

estabelecida pelo staff. 

D. Para resgatar a escola como espaço público de debates 

e diálogo fundado na reflexão coletiva. 

E. Para mobilizar de forma espontânea os professores, 

alunos, a equipe escolar de funcionários de uma forma 

geral a aprender a pensar no fazer pedagógico de 

forma coerente. 
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25- A LDB fala sobre a obrigatoriedade de estudos de 

recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os 

casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 

instituições de ensino em seus regimentos. Marque a seguir a 

forma de recuperação paralela indicada como a mais adequada: 

 

A. Repetição dos conteúdos a(o)s aluno(a)s com 

deficiência de aprendizagem. 

B. Não explica como devem ser realizadas essas 

recuperações paralelas. 
C. Aplicação de testes sequenciados até a obtenção da 

média mínima. 

D. Orientação para que o(a) estudante contrate um(a) 

professor(a) de reforço escolar. 

E. Orientação para que o(a) estudante se matricule em 

uma escola de horário integral, para que os professores 

possam ter certeza se este(a)s estão de fato estudando 

o que foi ministrado durante o dia. 

 

26- O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a 

distância utilizado... 

 

A. Para minimizar os custos gerais. 

B. Para aproximar a geração que se encontra nas escolas 

aos recursos que a instituição dispõe. 

C. Para complementação da aprendizagem ou em casos 

emergenciais. 

D. Para permitir que os estudantes usem seus próprios 

aparelhos eletrônicos. 

E. Para forçar aos estudantes um uso racional de seus 

equipamentos eletrônicos. 

 

27- A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e 

Estados, Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por 

cento, ou o que consta em suas respectivas Constituições ou 

Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, 

compreendidas as transferências constitucionais, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino público. É o que diz 

o texto da lei, e esses repasses devem obedecer aos seguintes 

prazos, escreva V para verdadeiro e F para falso, marcando em 

seguida a alternativa correta entre as opções disponíveis. 

 

(   )  Recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada 

mês, até o vigésimo dia; 

(   )  Recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia 

de cada mês, até o trigésimo dia; 

(   )  Recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de 

cada mês, até o décimo dia do mês subsequente; 

(   )  Recursos arrecadados diariamente assim serão repassados; 

(   )  Recursos arrecadados durante o mês são repassados até o 

quinto dia útil do mês subsequente. 

 

A. VVVFF 

B. VFVFV 

C. FFFVV 

D. FVFVF 

E. FFVVV 

 

 

 

 

28- Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento 

do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos 

objetivos básicos das instituições educacionais de todos os 

níveis, compreendendo as que se destinam a todas as elencadas 

abaixo, exceto uma das alternativas, identifique-a: 

 

A. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e 

demais profissionais da educação; 

B. Aquisição, manutenção, construção e conservação de 

instalações e equipamentos necessários ao ensino; 

C. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao 

ensino; 

D. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas 

visando precipuamente ao aprimoramento da 

qualidade e à expansão do ensino; 

E. Aquisição de material didático-escolar e manutenção 

de programas de transporte particular. 

 

29- A Lei 9394/96, entrou em vigor: 

 

A. Após carência de 6 meses. 

B. Na data de sua publicação. 

C. Após carência de 90 dias. 

D. Após carência de 30 dias. 

E. No primeiro dia útil após sua publicação. 

 

30- Dentre as regras para revalidação de diplomas estrangeiros, 

a LDB estabelece: 

 

A. Que a instituição estrangeira deve ter um núcleo de 

língua portuguesa. 

B. Que os cursos de graduação não precisam de 

revalidação, sendo exigido este processo apenas para 

os cursos de mestrado e doutorado. 

C. Que dentro de suas autonomias, as universidades 

públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou 

equivalente, poderão revalidar os diplomas, desde que 

respeitem os acordos internacionais de reciprocidade 

ou equiparação. 

D. Que após análise da universidade ou instituição de 

ensino superior com aprovação, o processo tem que 

ser enviado a CAPES para que esta emita o diploma 

brasileiro. 

E. Que as universidades perdem a autonomia para 

deliberarem sobre este assunto. 

 

31- A educação infantil será oferecida obedecendo alguns 

parâmetros, exceto: 

 

A. Creches para crianças até 3 anos de idade. 

B. Pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade. 

C. Com avaliação mediante acompanhamento da criança, 

sem o objetivo de promoção. 

D. Com atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) 

horas diárias para o turno parcial e de 8 (oito) horas 

para a jornada integral. 
E. Com controle de frequência pela instituição de 

educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 

60% (sessenta por cento) do total de horas. 
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32- A aceitação e a utilização de jogos e brincadeiras como uma 

estratégia no processo de ensinar e do aprender têm ganhado 

força entre os educadores e pesquisadores nesses últimos anos, 

por considerarem, em sua grande maioria uma forma de 

trabalho pedagógico que estimula o raciocínio e favorece a 

vivência de conteúdos e a relação com situações do cotidiano. 

Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO 

 

Qual jogo, dentre os abaixo relacionados, não seria adequado 

para o ensino da matemática: 

 

A. Xadrez; 

B. Caça-palavras; 

C. Dominó; 

D. Bingo; 

E. Jogo de memória. 

 

33- O ensino fundamental regular será ministrado em língua 

portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização 

de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 

Marque a alternativa abaixo que garante se essa afirmação 

acima é ou não correta e se faz parte do corpo da lei 9394/96. 

 

A. É correta e este texto é um parágrafo da sessão III 

específica para o ensino fundamental. 

B. É correta e este trecho faz parte do parágrafo único do 

Art. 32, específico sobre a pré-escola. 

C. Não é correta porque esse trecho não faz parte da 

LDB. 

D. Não é correta porque não é assegurada a utilização da 

língua materna para as comunidades indígenas, para 

evitar que estes permaneçam tendo dificuldades de 

integração com o uso da língua portuguesa. 

E. Não é correta porque o ensino da língua materna 

apenas é permitido através das redes de computadores 

disponíveis nas aldeias e não de processos próprios de 

aprendizagem. 

 

34- Sobre planejamento na prática educativa, especialmente em 

tempos de crise, percebe-se que se faz necessária a participação 

e a colaboração com ideias e ações, de todos os que formam o 

ambiente educativo. 
Nesse sentido, e tomando como base este conceito, escolha 

entre as alternativas a seguir a que não complementa este 

excerto de Luckesi (2007): ―A própria sala de aula é um lugar 

de gestão e, principalmente de aprendizagem da gestão 

_______________, não só da escola, mas da vida. Exercitar a 

gestão _________________ na escola é uma forma de ensinar e 

aprender‖. 
 

A. Profilática 

B. Dialética 

C. Democrática 

D. Equânime 

E. Igualitária 

 

 

 

 

 

 

35- Sobre o currículo, abaixo se encontra uma série de adjetivos 

e características sobre este instrumento. Coloque V nos itens 

que correspondem a características importantes e F naqueles 

em que as características não devem fazer parte da formação de 

um currículo contemporâneo. Marcando a seguir a alternativa 

que responde adequadamente à questão. 

 

(   )  não estático 

(   )  fragmentado 

(   )  não neutro 

(   )  contextual 

(   )  interdisciplinar 

 

A. VVVVV 

B. FFVVV 

C. FFFFFF 

D. VFVVV 

E. FVFFF 

 

36- Segundo a LDB, a educação básica poderá se organizar das 

seguintes formas, entre outras, exceto: 

 

A. Séries anuais. 

B. Com base na idade. 

C. Períodos semestrais. 

D. Com base na recomendação da secretária de educação. 

E. Com base na competência. 

 

37- Segundo o Art. 61 da LDB, consideram-se profissionais da 

educação escolar básica os que, nela estando em efetivo 

exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, bem 

como atendendo a certos fundamentos, exceto: 
 

A. O aproveitamento da formação e experiências 

anteriores, em instituições de ensino e em outras 

atividades . 
B. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de 

curso técnico ou superior em área engenharia ou afim. 
C. A associação entre teorias e práticas, mediante 

estágios supervisionados e capacitação em serviço. 
D. Trabalhadores em educação portadores de diploma de 

pedagogia, com habilitação em administração, 

planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como com títulos de mestrado ou 

doutorado nas mesmas áreas. 
E. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de 

curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 
 

38- Quanto à valorização dos profissionais de educação, está 

garantido na lei de diretrizes básicas, para os profissionais do 

magistério público, segundo o Art. 67, exceto: 

 

A. Período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho. 

B. Piso salarial profissional, com aumentos baseados no 

reajuste do salário mínimo vigente. 

C. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive 

com licenciamento periódico remunerado para esse 

fim. 
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D. Progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho. 

E. Condições adequadas de trabalho. 

 

39- Recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 

podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas, desde que cumpram as exigências legais abaixo, 

exceto: 

 

A. Comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam 

resultados, dividendos, bonificações, participações ou 

parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou 

pretexto. 

B. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. 

C. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra 

escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao 

Poder Público, no caso de encerramento de suas 

atividades. 

D. Prestem contas ao Poder Público dos recursos 

recebidos. 

E. Estabeleçam regras para que os lucros sejam 

distribuídos para as comunidades carentes do entorno 

da instituição, num raio nunca superior a 20km. 

 

40- Em se tratando de educação inclusiva, será garantido aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, exceto: 

 

A. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas 

necessidades. 

B. Terminalidade específica para aqueles que não 

puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 

ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa 

escolar para os superdotados. 

C. Professores com especialização adequada em nível 

médio ou superior, para atendimento especializado, 

bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes 

comuns. 

D. Educação especial para o trabalho, visando a sua 

efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 

condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo, 

mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 

como para aqueles que apresentam uma habilidade 

superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. 

E. Acesso prioritário aos benefícios dos programas 

sociais suplementares disponíveis para o respectivo 

nível do ensino regular. 
 


