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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Um escritor trabalha um conceito. Após anos de 

pesquisa, mobiliza toda a sua energia e coloca as 
ideias num livro. Em seguida, batalha pela publicação 
nas editoras. Por conta do talento – e da sorte –, 
conquista-se um best-seller. Aí entram em cena os 
parasitas literários. Na carona do sucesso alheio, 
autores publicam livros para explicar o original, superin-
terpretar e até mesmo dar continuidade ________ 
história. É o fenômeno pós-best-seller que atinge 
obras como "Harry Potter", "O Senhor dos Anéis", "O 
Código Da Vinci" e, mais recentemente, "A Cabana", 
que está na lista dos mais vendidos. Com capa, título 
e elementos visuais semelhantes, não é raro que as 
obras-clones confundam o leitor. A riqueza dos deta-
lhes copiados confere _____ publicação a impressão 
de ter o aval do original. 

Com frequência, esses casos vão parar na Justiça. 
No início do mês, a corte americana proibiu a publicação 
do livro "60 Years Later: Coming Through the Rye" 
(60 anos depois: desbravando o centeio) nos Estados 
Unidos. Tratava-se de uma continuação não autorizada 
de "O Apanhador no Campo de Centeio", de J. D. 
Salinger. O autor Fredrik Colting ainda utilizava o 
pseudônimo J. D. California, em referência ao mestre. 
Outra decisão judicial semelhante beneficiou _____ 
escritora J. K. Rowlings, autora da saga de Harry Potter. 
Em setembro do ano passado, a Justiça proibiu o 
ex-bibliotecário Steven Vander Ark, um dos seus fãs 
mais obcecados, de publicar "The Harry Potter Lexicon", 
uma enciclopédia das poções mágicas, localização de 
cidades e feitiços da saga do bruxinho. Ark e a editora 
RDR tiveram, ainda, de pagar indenização de US$ 6,7 
mil. 
 A diferença entre artistas e copistas está no nível 
da apropriação da obra original e na inexistência dos 
direitos autorais – uma obra se torna de domínio 
público 200 anos após a morte do seu criador. Tam-
bém pesa o fato de o parasita literário claramente 
tentar surfar no sucesso de um best-seller. "A diferença 
está na questão comercial", diz Leda Tenório Motta, 
crítica literária e professora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Segundo ela, o limite entre a 
ação criativa e a criminalidade é a relação que o autor 
estabelece com a obra original e o apelo comercial do 
produto. 
 No quesito superinterpretação da obra original, 
Deus é o alvo preferencial dos imitadores. Transbor-
dam nas livrarias publicações como "Looking for God 
in Harry Potter" (Procurando Deus em Harry Potter), 
"Finding God in The Lord of the Rings" (Encontrando 
Deus no Senhor dos Anéis) ou "The Gospel According 
to Harry Potter" (O evangelho de acordo com Harry 
Potter), de Connie Neal, mestre na arte de encontrar 
Deus em todo lugar. A autora Nancy Brown decidiu 
aproximar Harry das famílias religiosas em "The Mystery 
of Harry Potter: A Catholic Family Guide" (O mistério 
de Harry Potter: um guia para as famílias católicas). 

Em "Deus e a Cabana", lançado em maio, o profes-
sor de teologia Roger E. Olson aborda _____ presença 
divina no best-seller "A Cabana", de William P. Young 
– com a foto de capa quase idêntica à original. Em seu 
livro, ele garante que Jesus é o grande herói, fazendo 
críticas contra os desvios bíblicos e militando a favor 
da "doutrina correta" que o livro esqueceu. Este é um 
exemplo de que a ilegalidade não está apenas na 
reprodução ou repetição da história. "Indiretamente, 
esses autores tentam entrar na cabeça do autor origi-
nal", afirma o advogado Pedro Bhering, especialista 
em propriedade intelectual. "E isso é ilegal." 

 
Adaptado de: RABELO, C. Parasitas literários. IstoÉ 
independente. Seção Comportamento. Site: www.terra. 
com.br/istoeonline/. Acessado em 24/07/2009. 

 
 

01. No que se refere à ocorrência de crase, assinale a 
alternativa que preenche correta e respectivamente 
as lacunas das linhas 08, 15, 25 e 59. 

 
(A) à – a – à – a 

(B) à – à – a – a  

(C) a – à – à – a 

(D) a – a – à – à 

(E) a – à – a – à 
 

02. O texto trata essencialmente 
 

(A) das diferenças entre artistas e copistas. 

(B) do uso da figura divina na superinterpretação de 
best-sellers feita por copistas. 

(C) das dificuldades encontradas pelos escritores para 
publicar seus livros. 

(D) das semelhanças entre as obras-clones e os origi-
nais. 

(E) de obras que se apropriam de ideias, personagens 
ou características contidas em grandes sucessos 
literários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
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14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
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03. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I - Obras superinterpretadas têm ainda mais apelo 
comercial do que as obras-clones que apenas 
explicam ou dão continuidade ao original, já que 
ali se apresentam novas perspectivas para a 
história. 

II - O juízo de que o uso de ideias e personagens de 
um best-seller por outros escritores caracteriza 
cópia é apresentado como consenso. 

III - O termo parasitas é empregado numa analogia 
com o mundo biológico, isto é, para veicular a 
ideia de que os "copistas" vivem às custas 
de seus hospedeiros – os escritores das obras 
originais. 

 
Considerando a fidelidade às ideias veiculadas pelo 
texto, quais são verdadeiras? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 

04. A expressão Segundo ela (l. 42) NÃO poderia ser 
substituída, no texto, por 

 
(A) Para ela. 

(B) De acordo com ela. 

(C) Em conformidade com sua opinião. 

(D) Em sua opinião. 

(E) A despeito dela. 
 

05. Se substituirmos a expressão Um escritor (l. 01) 
pela forma pluralizada Escritores, quantos outros 
vocábulos do parágrafo obrigatoriamente terão de ser 
também pluralizados? 

 
(A) Um. 
(B) Dois. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Considere as seguintes possibilidades de reescrita da 
frase Com capa, título e elementos visuais seme-
lhantes, não é raro que as obras-clones confun-
dam o leitor. (l. 12-14). 

 
I - Por possuírem capa, título e elementos 

visuais semelhantes, eventualmente as 
obras-clones confundem o leitor. 

II - Com certa frequência, as obras-clones con-
fundem o leitor, já que têm capa, título e 
elementos visuais semelhantes. 

III - Tendo capa, título e elementos visuais 
semelhantes, as obras-clones confundem, 
comumente, o leitor. 

IV - Por possuírem, excepcionalmente, capa, 
título e elementos visuais semelhantes é 
que as obras-clones confundem o leitor. 

 
Quais poderiam substituí-la sem alteração de sentido? 

 
(A) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas III e IV. 

 

07. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso), no que se refere ao emprego de formas pro-
nominais no texto. 

 

(  ) No trecho conquista-se um best-seller (l. 05), 
se tem função reflexiva. 

(  ) que, em que está na lista (l. 12), recupera a 
expressão a "A Cabana" (l. 11). 

(  ) Em esses autores (l. 67), o pronome esses 
serve para designar os copistas em geral. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – F. 
(B) V – F – F. 
(C) V – F – V. 
(D) V – V – F. 
(E) F – V – V. 

 

08. Assinale a alternativa que contém um vocábulo 
formado pelos mesmos processos que constituem o 
vocábulo superinterpretação (l. 46). 

 
(A) recentemente (l. 11) 
(B) inexistência (l. 35) 
(C) criminalidade (l. 43) 
(D) bíblicos (l. 63) 
(E) intelectual (l. 69) 
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09. Considere as seguintes afirmações sobre a pontuação 
empregada no texto. 

 
I - Os travessões que isolam a expressão e da sorte 

(l. 04) poderiam ser suprimidos sem que o sentido 
pretendido pela frase fosse afetado. 

II - A vírgula que precede o vocábulo que (l. 12) 
garante o sentido explicativo da oração que ali se 
inicia. 

III - A função das aspas empregadas em "Harry 
Potter" (l. 10) e em "doutrina correta" (l. 64) 
é a mesma. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta um contexto em 
que a retirada da vírgula não produz erro gramatical 
nem altera o sentido pretendido pela frase em que se 
insere. 

 
(A) Depois do vocábulo original (l. 07). 
(B) Depois do vocábulo e (l. 11). 
(C) Antes e depois do vocábulo ainda (l. 32). 
(D) Depois da expressão comercial (l. 40). 
(E) Antes do vocábulo especialista (l. 68). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 11 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
O Ministério da Saúde analisa se a obesidade (índice 

de massa corporal, ou IMC, igual ou superior a 30) 
deve entrar para a lista dos fatores de risco para a 
gripe A (vírus H1N1). A avaliação sobre o risco da 
obesidade nos casos dessa gripe está sendo feita 
também por outros países e pela Organização Mundial 
da Saúde, diz Eduardo Hage, diretor de Vigilância 
Epidemiológica do Ministério da Saúde. 

Apesar de não estar no mais recente protocolo de 
atendimento da doença, a informação de que a obesi-
dade mórbida (com IMC a partir de 40) é fator de risco – 
com recomendação de uso do remédio Tamiflu – já foi 
repassada às secretarias da Saúde dos Estados há 
uma semana, diz Hage. O Ministério também alertou 
para que se prestasse mais atenção aos casos de 
obesidade com IMC entre 30 e 39, cujos riscos e uso 
do remédio específico, por ora, devem ser avaliados 
individualmente. 

Uma equipe do Ministério acompanha os óbitos no 
Rio Grande do Sul para traçar o perfil das causas e 
dos fatores de risco. Assim será possível comparar a 
proporção de mortes em grupos de obesos e não 
obesos na forma grave da doença. Também será 
possível identificar outros fatores de risco ainda não 
detectados. Hage diz que a obesidade pode não repre-
sentar fator de risco mesmo quando o caso é grave ou 
há óbito. 

 
Adaptado de: NUBLAT, Johanna. Governo avalia se obesi-
dade é fator de risco. Folha de São Paulo, 23 de julho de 
2009, p. C1. 

 

11. Considere as seguintes afirmações sobre o conteúdo 
dos parágrafos do texto. 

 
I - O primeiro parágrafo trata do fato de a obesidade 

estar sendo analisada como um dos fatores de 
risco para a gripe A. 

II - De acordo com o segundo parágrafo, a obesidade 
mórbida foi considerada em protocolos anteriores 
fator de risco para a gripe A. 

III - O terceiro parágrafo refere o estudo do número de 
óbitos no estado do Rio Grande do Sul resultantes 
da gripe A e sua correlação com fatores de risco, 
tais como a obesidade. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
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12. Assinale com C (certo) as indicações corretas de 
substituições de termos do texto e com E (errado) as 
indicações incorretas. 

 
(  ) para a (l. 03) – à 

(  ) de que (l. 10) – de acordo com a qual 

(  ) às (l. 13) – para as 

(  ) cujos (l. 16) – dos quais os 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) E – C – C – C. 
(B) C – E – C – E. 
(C) C – E – E – C. 
(D) C – C – E – C. 
(E) E – C – C – E. 

 

13. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido 
contextual, é possível substituir 

 
(A) está sendo feita (l. 05) por vem sendo feita. 

(B) foi repassada (l. 12-13) por fora repassada. 

(C) alertou (l. 14) por tinha alertado. 

(D) será (l. 21) por é. 

(E) é (l. 26) por for. 
 

14. Considere o enunciado abaixo e as três propostas para 
completá-lo. 
Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido 
contextual, é possível substituir 

 
1 - Apesar de (l. 09) por Em virtude de. 
2 - para (l. 20) por com o objetivo de. 
3 - Assim (l. 21) por Ademais. 

 
Quais propostas estão corretas? 

 
(A) Apenas 1. 
(B) Apenas 2. 
(C) Apenas 3. 
(D) Apenas 1 e 2. 
(E) 1, 2 e 3. 

 

15. Assinale a alternativa em que a segunda palavra NÃO 
substitui adequadamente a primeira, considerando o 
contexto em que esta ocorre. 

 
(A) recente (l. 09) – novo 

(B) específico (l. 17) – próprio 

(C) perfil (l. 20) – entorno 

(D) identificar (l. 24) – reconhecer 

(E) detectados (l. 25) – constatados 
 

16. Assinale a alternativa correta em relação a vencimento 
e remuneração, conforme a Lei Municipal nº 730/1994.  

 
(A) Remuneração é a retribuição para o servidor pelo 

efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor 
básico fixado em lei. 

(B) Vencimento é a retribuição percebida pelo servidor 
pelo exercício do cargo, acrescida das vantagens 
pecuniárias. 

(C) Em hipótese alguma, poderá incidir desconto sobre 
a remuneração do servidor público municipal. 

(D) A remuneração atribuída a cargo público poderá 
ser superior a doze vezes o valor do menor padrão 
de vencimentos. 

(E) O servidor perderá a remuneração dos dias que 
faltar injustificadamente ao serviço, bem como 
dos dias de repouso da respectiva semana. 

 

17. Sobre as licenças, previstas nos artigos 105 e seguintes 
da Lei Municipal nº 730/1994, é INCORRETO afirmar 
que 

 
(A) à servidora gestante será concedida licença de 

cento e vinte dias, mediante inspeção médica, 
assegurada a retribuição pecuniária. 

(B) ao servidor que for convocado para o serviço militar 
será concedida licença sem remuneração. 

(C) ao servidor é concedida licença-paternidade por 
cinco dias consecutivos, mediante apresentação 
da Certidão de Nascimento. 

(D) o servidor estatutário fará jus a seis meses de 
licença-prêmio a cada três anos ininterruptos de 
serviço prestado à Administração. 

(E) a licença para acompanhar cônjuge é concedida 
mediante requerimento, instruído com a prova do 
afastamento do cônjuge ou companheiro. 

 

18. Assinale a alternativa correta em relação ao regime 
disciplinar dos servidores públicos municipais, conforme 
a Lei Municipal nº 730/1994.  

 
(A) O servidor deve zelar pela economia do material e 

pela conservação do patrimônio público. 

(B) É vedada, em qualquer caso, a acumulação 
remunerada de cargos públicos municipais. 

(C) O servidor responde apenas administrativamente 
pelo exercício irregular de suas atribuições. 

(D) É proibido ao servidor criticar, ainda que do ponto 
de vista doutrinário, os atos do Poder Público. 

(E) O servidor pode aceitar presente ou vantagem de 
qualquer espécie em razão de suas atribuições. 
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19. Assinale a alternativa correta sobre as penalidades 
previstas nos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal 
nº 730/1994.  

 
(A) O prazo da suspensão preventiva de servidor 

público é de 30 dias, prorrogável por igual período. 

(B) Será aplicada ao servidor a pena de demissão no 
caso de crime praticado contra a administração 
pública. 

(C) Na aplicação das penalidades, serão consideradas 
tão-somente a natureza e a gravidade da infração 
cometida. 

(D) O ato de aplicação da penalidade é de competência 
dos Vereadores, com a sanção do Vice-Prefeito. 

(E) Podem ser aplicadas cumulativamente ao servidor, 
em razão da mesma infração, as penalidades de 
advertência e demissão. 

 

20. Em matéria de concessões (artigo 114 da Lei Municipal 
nº 730/1994), o servidor poderá ausentar-se do serviço, 
sem qualquer prejuízo, na seguinte hipótese: 

 
(A) até dois dias consecutivos, a cada dois meses de 

trabalho, para doação de sangue. 

(B) até sete dias consecutivos, para se alistar como 
eleitor. 

(C) até dois dias consecutivos pelo falecimento de 
sogra ou sogro. 

(D) até quinze dias consecutivos por motivo de casa-
mento. 

(E) até dois dias consecutivos pelo falecimento de 
irmão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. A duração do ano letivo na Educação Básica, nos 
níveis fundamental e médio, é determinada 

 
(A) pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 

lei n° 9.324/96), e a carga horária mínima será de 
800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias 
de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver. 

(B) pela Secretaria Municipal de Educação, e terá 
uma carga máxima anual de 800 horas, distribuídas 
por um máximo de 210 dias de efetivo trabalho 
escolar. 

(C) pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 
lei n° 9.324/96), e a carga horária mínima será de 
800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias 
de efetivo trabalho escolar, incluído o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver. 

(D) pela Secretaria Municipal de Educação, e terá 
uma carga máxima anual de 800 horas, distribuídas 
por um máximo de 210 dias de efetivo trabalho 
escolar, incluído o tempo reservado aos exames 
finais, quando houver. 

(E) pela Secretaria Estadual de Educação, e terá 
uma carga máxima anual de 800 horas, distribuídas 
por um máximo de 200 dias de efetivo trabalho 
escolar, excluído o tempo reservado aos exames 
finais, quando houver. 

 

22. O artigo 155 da Lei Orgânica do Município de Alvorada 
estabelece que é dever do Município 

 
(A) garantir o ensino fundamental e médio, público, 

obrigatório e gratuito, inclusive para os que não 
tiverem acesso a ele na idade própria. 

(B) oferecer ensino noturno regular adequado às 
condições do educando. 

(C) encaminhar para os órgãos estaduais competentes 
o atendimento educacional aos portadores de 
deficiência e aos superdotados. 

(D) proporcionar atendimento educacional apenas aos 
portadores de deficiência. 

(E) oferecer ensino fundamental apenas no turno 
diurno, por questões de segurança. 
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23. Com base na Lei Orgânica de Alvorada, os recursos 
destinados às escolas públicas poderão ser dirigidos 
às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
que satisfaçam, além de outras, as seguintes condições: 

 
I - Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem 

seus excedentes financeiros em educação. 

II - Assegurem a destinação de seu patrimônio a 
outra escola comunitária, confessional ou filan-
trópica, ou ao Poder Público Municipal, no caso de 
encerramento de suas atividades. 

III - Instituam eleições diretas para os cargos de direção 
da Escola. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas III. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

24. Com relação às escolas públicas municipais de Alvorada, 
a Lei Orgânica Municipal afirma que 

 
(A) contarão com conselhos escolares, constituídos 

pela direção de cada escola e representantes da 
Secretaria Municipal de Educação. 

(B) seus diretores serão escolhidos mediante eleição, 
mas a nomeação deles dependerá de ratificação 
do Poder Executivo. 

(C) a comunidade escolar com direito a voto para 
escolher a direção é composta dos professores 
(ativos e inativos) e dos alunos regularmente matri-
culados no ano da eleição. 

(D) os estabelecimentos públicos de ensino estarão à 
disposição da comunidade, através de programa-
ções organizadas em comum. 

(E) escolas municipais de ensino médio terão maior 
autonomia administrativa e pedagógica, se compa-
radas às escolas municipais de ensino fundamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Assinale a alternativa que apresenta direitos culturais 
garantidos pela Lei Orgânica de Alvorada, em seu 
artigo 169. 

 
(A) Liberdade de criação e expressão artística nos 

veículos de comunicação com sede no Município. 

(B) Acesso à educação artística e ao desenvolvimento 
da criatividade, exclusivamente nas escolas de 
ensino fundamental. 

(C) Acesso a todas as formas de expressão cultural, 
em particular as manifestações populares, repre-
sentativas dos diferentes grupos formadores da 
sociedade alvoradense. 

(D) Apoio à aquisição de bens culturais. 

(E) Acesso ao patrimônio cultural do Município, 
entendendo-se como tal o patrimônio natural e 
os bens de natureza material e imaterial. 

 

26. Com relação ao artigo 11 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional), é correto afirmar que é atribuição do 
município 

 
(A) oferecer a educação infantil em creches e pré-esco-

las, e, com prioridade, o ensino fundamental, 
permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente 
as necessidades de sua área de competência. 

(B) coletar, analisar e disseminar informações sobre a 
educação, em seus diversos níveis de atuação 
municipal. 

(C) assegurar o ensino fundamental e oferecer, com 
prioridade, o ensino médio, independentemente 
da atuação do poder público estadual. 

(D) autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e 
avaliar os cursos das instituições de educação 
superior e os dos estabelecimentos do seu próprio 
sistema de ensino. 

(E) assegurar processo de avaliação das instituições 
de educação superior, com a cooperação dos 
sistemas que tiverem responsabilidade sobre este 
nível de ensino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 FAURGS – ALVORADA – Edital 31/2009  29 – Secretário de Escola 

 Pág. 9 

 

 

27. Conforme o artigo 18 da LDB, os sistemas municipais 
de ensino compreendem 

 
I - as instituições de ensino fundamental, médio e de 

educação infantil, mantidas pelo Poder Público 
Municipal. 

II - as instituições de educação infantil, criadas e 
mantidas pela iniciativa privada. 

III - os órgãos municipais de educação. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

28. Os níveis escolares, conforme a LDB, são classificados 
em 

 
(A) educação básica, constituída pela educação funda-

mental e pelo ensino médio. 

(B) educação básica, constituída pela educação infantil, 
pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. 

(C) educação básica (constituída pela educação infantil, 
pelo ensino fundamental e pelo ensino médio) e 
educação superior. 

(D) educação infantil, ensino fundamental, ensino 
médio e educação superior. 

(E) educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio. 

 

29. Assinale a afirmativa verdadeira, com relação à Educa-
ção Básica, conforme o expresso na LDB. 

 
(A) A Educação Básica poderá organizar-se em séries 

anuais ou períodos semestrais. 

(B) O calendário escolar deverá adequar-se às peculia-
ridades locais, inclusive climáticas e econômicas, 
podendo reduzir o número de horas letivas previsto 
na LDB. 

(C) O controle de frequência fica a cargo da escola, 
conforme o disposto no seu regimento e nas 
normas do respectivo sistema de ensino, exigida 
a frequência mínima de sessenta e cinco por cento 
do total de horas letivas para fins de aprovação. 

(D) O ensino de arte constituirá componente curricular 
obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, 
de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos. 

(E) A educação física, integrada à proposta pedagógica 
da escola, é componente curricular da Educação 
Básica, sendo obrigatória inclusive nos cursos 
noturnos. 

30. Assinale a afirmativa INCORRETA, considerando o 
que a LDB determina a respeito do Ensino Fundamental. 

 
(A) É obrigatório aos sistemas de ensino o desdobra-

mento gradual do ensino fundamental em ciclos. 

(B) O ensino fundamental, com duração mínima de 
oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública, 
terá por objetivo a formação básica do cidadão. 

(C) A jornada escolar no ensino fundamental incluirá 
pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em 
sala de aula, sendo progressivamente ampliado o 
período de permanência na escola. 

(D) O ensino fundamental regular será ministrado em 
língua portuguesa, assegurando-se às comunidades 
indígenas a utilização de suas línguas maternas e 
processos próprios de aprendizagem. 

(E) O ensino fundamental será ministrado progressi-
vamente em tempo integral, a critério dos sistemas 
de ensino. 

 

31. Conforme o artigo 59 da LDB, é correto afirmar que 
os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 
com necessidades especiais 

 
(A) professores com nível médio, para atendimentos 

especializados, evitando-se a integração desses 
educandos nas classes comuns. 

(B) recursos e instalações adequadas, ficando isentos 
de quaisquer melhorias destinadas aos educandos 
superdotados. 

(C) currículos, métodos, técnicas, recursos educativos 
e organização específicos, para atender às suas 
necessidades. 

(D) acesso aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo 
nível do ensino regular, dando-se preferência 
aos educandos com maior grau de necessidade 
especial. 

(E) educação especial para o trabalho, visando a sua 
efetiva integração na vida em sociedade, com 
condições adequadas para os que revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo.  
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32. Conforme a LDB, são recursos públicos destinados à 
Educação os originários de receita 

 
I - de impostos próprios da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

II - do salário-educação e de outras contribuições 
sociais. 

III - de incentivos fiscais. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

33. O artigo 67 da LDB determina que os sistemas de ensino 
promoverão a valorização dos profissionais da educação 
mediante diferentes medidas. Indique, dentre as alter-
nativas abaixo, a que NÃO corresponde a essas 
garantias. 

 
(A) ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos 

(B) aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive 
com licenciamento periódico não remunerado para 
esse fim 

(C) piso salarial profissional 

(D) progressão funcional baseada na titulação ou 
habilitação, e na avaliação do desempenho 

(E) período reservado a estudos, planejamento e ava-
liação, incluído na carga de trabalho 

 

34. Indique a afirmativa correta sobre a educação de jovens 
e adultos, conforme a LDB. 

 
(A) A educação de jovens e adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso à Escola ou inter-
romperam os estudos apenas no ensino funda-
mental. 

(B) A educação de jovens e adultos será destinada 
àqueles que não tiveram acesso à Escola ou inter-
romperam os estudos apenas no ensino médio. 

(C) Os sistemas de ensino não aferirão os conheci-
mentos e habilidades adquiridos pelos educandos 
por meios informais. 

(D) Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional 
comum do currículo, habilitando ao prossegui-
mento de estudos em caráter regular. 

(E) Apenas os sistemas de ensino estadual e federal 
manterão cursos e exames supletivos, que compre-
enderão a base nacional comum do currículo, 
habilitando ao prosseguimento de estudos em 
caráter regular. 

35. Nas exatas palavras do seu texto, o artigo 2° do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente (ECA) caracteriza 
como “criança” a pessoa até 

 
(A) dez anos de idade completos. 
(B) onze anos de idade incompletos. 
(C) onze anos de idade completos. 
(D) doze anos de idade incompletos. 
(E) doze anos de idade completos. 

 

36. O artigo 4º do ECA evidencia que “é dever da família, 
da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária”. A prioridade 
mencionada refere-se à 

 
(A) primazia de receber benefícios sociais de qualquer 

natureza. 

(B) preferência na dotação de recursos municipais, 
oriundos do orçamento próprio ou dos repasses 
federais aos municípios. 

(C) precedência de atendimento nos serviços públicos 
ou de relevância pública. 

(D) preferência no sistema municipal de matrículas, 
na rede pública de ensino. 

(E) preferência no sistema municipal de matrículas, 
na rede pública e privada de ensino. 

 

37. O artigo 33 do ECA estabelece que a guarda de criança 
ou adolescente obriga à prestação de ____________, 
moral e ____________ à criança ou adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a 
terceiros, _____________. 

 
Indique a alternativa que preenche correta e respecti-
vamente as lacunas do texto acima. 

 
(A) assistência psicológica – pedagógica – não inclu-

indo os pais 

(B) assistência material – educacional – inclusive aos 
pais 

(C) assistência material – pedagógica – não incluindo 
os pais 

(D) assistência psicológica – educacional – inclusive 
aos pais 

(E) assistência material – educacional – excluindo os 
pais 
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38. Indique a alternativa que NÃO apresenta um princípio 
a ser adotado pelas entidades que desenvolvem 
programas de abrigo, conforme o art. 92 do ECA. 

 
(A) preservação dos vínculos familiares 

(B) integração em família substituta, quando esgotados 
os recursos de manutenção na família de origem 

(C) atendimento personalizado e em pequenos grupos 

(D) desenvolvimento de atividades em regime de 
co-educação 

(E) desmembramento de grupos de irmãos 
 

39. O artigo 98 do ECA  aponta que as medidas de proteção 
à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que 
os direitos reconhecidos neste Estatuto forem amea-
çados ou violados 

 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou respon-
sável. 

III - em razão de sua conduta. 
 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

40. Indique, dentre as alternativas abaixo, a que menciona 
medida específica de proteção à criança e ao adoles-
cente, expressa no ECA em seu artigo 101, e que deve 
ser aplicada pela autoridade competente. 

 
(A) encaminhamento ao Poder Judiciário, mediante 

termo de responsabilidade 

(B) orientação, apoio e acompanhamento temporários, 
especificamente para crianças e seus pais ou 
responsáveis 

(C) matrícula e frequência obrigatórias em estabele-
cimento oficial de ensino fundamental 

(D) requisição de tratamento médico-psiquiátrico, em 
regime ambulatorial 

(E) abrigo em entidade social, comunitária ou filan-
trópica, sendo garantida a visitação de familiares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


