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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.passagemfranca2016@outlook.com 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

PSICOPEDAGOGO   

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de 4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e 8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não 9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa 15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que 26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o 32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são 33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio 40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que 

definem a capacidade de liberdade do ser 

humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o ser 

humano de sua ignorância e projetá-lo para a 

vida em sociedade. 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA 

In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o
 d

e
 A

ss
is

 

Cargo: PSICOPEDAGOGO 

5 

03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 

 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, 

Marx fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo no 

qual vivemos é construção nossa e, por isso, pode 

ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é: 

 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se 

abrem para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 
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13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla de 

possibilidades que caracteriza nossa espécie” 

(L.34/35), tem valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar alteração 

sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 

 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 

 

15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 

 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Com relação ao navegador Google Chrome 

analise os itens abaixo: 

 

I- Por ter seu código fonte aberto, qualquer 

desenvolvedor pode criar versões do Google 

Chrome. 

II- O Google Chrome é compatível com quase 

todos os sistemas operacionais usados 

atualmente, seja ele para desktops ou 

dispositivos móveis. 

III- Um dos recursos do Google Chrome é a opção 

de abrir Nova Janela Anônima pelo atalho 

Ctrl + Shift + N. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas os itens I e III são falsos. 

(C) Apenas o item II é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

17) Em relação aos protocolos do Correio 

Eletrônico analise os itens abaixo: 

 

I- O Protocolo SMTP é apenas para envio de 

emails. 

II- O Protocolo POP3 é apenas para recepção de 

emails, e transfere as mensagens para o 

computador do usuário e não mantém as 

mensagens na caixa de correio. 

III- O Protocolo IMAP é tanto para recepção de 

emails quanto para a saída de emails, 

geralmente é utilizado em websites, mantém 

as mensagens na caixa de correio. 

 

(A) Apenas os itens I e II são falsos. 

(B) Apenas os itens II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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18) Com relação ao BrOffice Calc versão 5, analise os 

itens abaixo: 

 

I- A opção Comparar Documento está localizado 

no menu Ferramentas. 

II- Opções de autocorreção... está localizado no 

menu Formatar. 

III- O atalho Ctrl + Shift + F4 abre a opção Fontes de 

dados. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas o item III está correto. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

19) Com relação ao Microsoft Word 2010 julgue os 

itens abaixo: 

 

I- Para Justificar o texto, alinhando o parágrafo 

tanto na margem esquerda quanto na direita, 

podemos utilizar o atalho CTRL + J. 

II- Para alinhar o texto na margem esquerda da 

página, podemos utilizar o atalho CTRL + G. 

III- Para alinhar o texto na margem direita da página, 

podemos utilizar o atalho CTRL + Q. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

20) Assinale a alternativa que seja um software 

classificado como Shareware: 

 

(A) Adobe Reader. 

(B) WinZip. 

(C) BrOffice 

(D) AVG Free 

 

 
 

 

 

 

 

21) Sobre as Teorias da Aprendizagem, julgue os 

itens a seguir. 

 

( ) Aprendizagem é a conexão entre o estímulo 

e a resposta. Completada a aprendizagem, 

estímulo e resposta estão de tal modo unidos, 

que o aparecimento do estímulo evoca a 

resposta. 

( ) Para a Gestalt, o que mantém um 

comportamento são os processos cerebrais 

centrais, tais como a atenção e a memória, que 

são integradores dos comportamentos. 

( ) Para os teóricos do condicionamento, 

evocamos hábitos passados apropriados para 

o novo problema e respondemos, quer de 

acordo com os elementos que o problema 

novo tem em comum com outros já 

aprendidos, quer de acordo com aspectos da 

nova situação, que são semelhantes à situação 

já encontrada. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) F,V,F 

(B) V,V,F 

(C) V,F,V 

(D) F,V,V 

 

22) Processo através do qual o mundo de 

significados tem origem. À medida que o ser 

se situa no mundo, estabelece relações de 

significação, isto é, atribui significados à 

realidade em que se encontra. 

 

(A) Cognição 

(B) Consciência 

(C) Emoção 

(D) Memória  

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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23) Sobre a Linguagem, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

(A) Quando se apropria da linguagem enquanto 

instrumento, o indivíduo tem acesso somente a 

seu mundo de significações historicamente 

produzido. 

(B) A linguagem também é instrumento de mediação 

na apropriação de outros instrumentos. 

(C) Há um movimento constante que vai de você 

para o mundo social e que lhe vem deste mesmo 

mundo. O instrumento básico para esta relação é 

a linguagem.  

(D) O significado de uma palavra representa um 

amálgama tão estreito do pensamento e da 

linguagem, que fica difícil dizer se se trata de um 

fenômeno da fala ou de um fenômeno do 

pensamento. 

 

24) No que se refere ao Recrutamento e Seleção de 

Pessoal, julgue os itens a seguir. 

 

( ) O Recrutamento e Seleção de Pessoal é o 

responsável pela captação e triagem de 

profissionais no mercado. 

( ) O Recrutamento e Seleção de Pessoal é o 

responsável pela seleção e encaminhamento de 

profissionais para a empresa. 

( ) Dependendo do porte da empresa, o 

Recrutamento e Seleção de Pessoal pode ser 

administrado por um só profissional ou por 

diversas equipes, em função do volume de 

trabalho a ser executado. 
 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) V,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

25) O que efetivamente aponta para a necessidade 

de acionar um serviço de recrutamento e seleção 

é um dos seguintes acontecimentos, EXCETO: 
 

(A) Rotatividade (turn over). 

(B) Aumento de quadro planejado. 

(C) Desligamento programado. 

(D) Aumentos de quadro circunstancial. 

26) Sobre o Recrutamento de pessoal, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

(A) Recrutamento de pessoal é uma atividade de 
responsabilidade do sistema de 
Administração de Recursos Humanos que 
tem por finalidade a captação de recursos 
humanos interna e externamente à 
organização objetivando municiar o 
subsistema de seleção pessoal no seu 
atendimento aos clientes internos da 
empresa. 

(B) O processo de recrutamento tem início a 
partir de uma necessidade externa da 
organização no que tange à contratação de 
novos profissionais. 

(C) No recrutamento interno, a divulgação das 
necessidades, ou seja, vagas em aberto é feita 
por meio de comunicação, como memorandos 
ou cartazes, em todos os quadros de avisos da 
empresa, com as características exigidas pelo 
cargo, solicitando aos interessados que 
compareçam ao setor de recrutamento para 
candidatar-se à oposição oferecida.     

(D) Todo recrutamento externo tem seu início a 
partir da tomada de decisão com relação a 
dois tópicos que definem o melhor caminho a 
ser seguido: a variável tempo e a variável 
custo. 
 

 

27) Sobre a Seleção de Pessoal, julgue os itens a 
seguir. 

 

( ) A seleção de pessoal é uma atividade de 
responsabilidade do sistema de 
Administração de Recursos Humanos que 
tem por finalidade escolher, sob metodologia 
específica, candidatos a emprego recebidos 
pelo setor de recrutamento, para o 
atendimento das necessidades internas da 
empresa.  

( ) O processo de seleção é baseado 
fundamentalmente na análise comparativa 
das exigências dos cargo e as características 
do candidato. 

( ) A entrevista de seleção objetiva detectar 
dados e informações dos candidatos a 
emprego subsidiando a avaliação do processo 
seletivo. 

Assinale a alternativa correta. 
 
(A) V,F,F 
(B) V,V,F 
(C) V,F,V 
(D) V,V,V 
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28) Este teste tem como objetivo detectar qual dos 
dois hemisférios do cérebro humano é 
predominante sobre o comportamento do 
indivíduo. 

 

(A) Teste prático 
(B) Teste de Predominância Cerebral 
(C) Teste situacional 
(D) Teste psicológico 
 
29) É um processo de assimilação cultural a curto 

prazo que objetiva a repassar ou reciclar 
conhecimentos, habilidades ou atitudes 
relacionadas à execução de tarefas. 

 

(A) Recrutamento 
(B) Seleção 
(C) Treinamento 
(D) Entrevista 
 
30) Sobre o processo de treinamento, assinale a 

alternativa que NÃO faz parte do fluxo do 
processo de treinamento. 

 
(A) diagnóstico 
(B) programação 
(C) execução 
(D) Efetividade 
 
31) Sobre as Comissões de Ética, julgue os itens a 

seguir. 
 

( ) A Comissão de Ética no âmbito da 
Administração Pública é encarregada de orientar 
e aconselhar sobre a ética profissional do 
servidor, no tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público, competindo-lhe conhecer 
concretamente de imputação ou de 
procedimento susceptível de censura. 

( ) Compete ao Setor de Recursos Humanos dos 
Órgãos Públicos fornecer, aos organismos 
encarregados da execução do quadro de carreira 
dos servidores, os registros sobre sua conduta 
ética, para o efeito de instruir e fundamentar 
promoções e para todos os demais 
procedimentos próprios da carreira do servidor 
público.  

( ) A pena aplicável ao servidor público pela 
Comissão de Ética é a de censura e sua 
fundamentação constará do respectivo parecer, 
assinado por todos os seus integrantes, com 
ciência do faltoso. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,F,F 
(B) V,V,F 
(C) V,F,V 
(D) V,V,V 

32) Assinale a alternativa que representa uma 
vedação ao Servidor Público. 

 

(A) Deixar de utilizar os avanços técnicos e 
científicos ao seu alcance ou do seu 
conhecimento para atendimento do seu mister. 

(B) Jamais retardar qualquer prestação de contas, 
condição essencial da gestão dos bens, direitos 
e serviços da coletividade a seu cargo. 

(C) Tratar cuidadosamente os usuários dos 
serviços aperfeiçoando o processo de 
comunicação e contato com o público. 

(D) Ter consciência de que seu trabalho é regido 
por princípios éticos que se materializam na 
adequada prestação dos serviços públicos. 

 

33) Sobre a ética no serviço público, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor 
não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que 
contrária aos interesses da própria pessoa 
interessada ou da Administração Pública. 
Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-
se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, 
da opressão ou da mentira, que sempre 
aniquilam até mesmo a dignidade humana 
quanto mais a de uma Nação. 

(B) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 
dedicados ao serviço público caracterizam o 
esforço pela disciplina. Tratar mal uma 
pessoa que paga seus tributos direta ou 
indiretamente significa causar-lhe dano 
moral. Da mesma forma, causar dano a 
qualquer bem pertencente ao patrimônio 
público, deteriorando-o, por descuido ou má 
vontade, não constitui apenas uma ofensa ao 
equipamento e às instalações ou ao Estado, 
mas a todos os homens de boa vontade que 
dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas 
esperanças e seus esforços para construí-los. 

(C) Deixar o servidor público qualquer pessoa à 
espera de solução que compete ao setor em 
que exerça suas funções, permitindo a 
formação de longas filas, ou qualquer outra 
espécie de atraso na prestação do serviço, 
caracteriza apenas atitude contra a ética ou 
ato de desumanidade, sendo o servidor 
passível de punição por meio de serviços 
comunitários. 

(D) O servidor deve prestar toda a sua atenção às 
ordens legais de seus superiores, velando 
atentamente por seu cumprimento, e, assim, 
evitando a conduta negligente. Os repetidos 
erros, o descaso e o acúmulo de desvios 
tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e 
caracterizam até mesmo imprudência no 
desempenho da função pública. 
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34) O dever do Estado com a educação não será 

efetivado mediante a garantia de: 

 

(A) A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria. 

(B) O progressiva universalização do ensino 

superior gratuito. 

(C) Atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino. 

(D) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um. 

 

35) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de 

colaboração seus sistemas de ensino. Em relação 

a isso, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A União organizará o sistema federal de ensino e 

o dos Territórios, financiará as instituições de 

ensino públicas federais e exercerá, em matéria 

educacional, função redistributiva e supletiva, de 

forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do 

ensino mediante assistência técnica e financeira 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

(B) Os Municípios atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e na educação infantil.  

(C) Os Estados e o Distrito Federal atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e 

médio. 

(D) Na organização de seus sistemas de ensino, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios definirão formas de colaboração, de 

modo a assegurar a universalização do ensino 

facultativo. 
 

36) Conforme a Lei de Diretrizes e Bases, julgue os 
itens e assinale a alternativa CORRETA, em 
relação à Educação: 

 

( ) A educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais. 

( ) A Lei de Diretrizes e Bases disciplina a 

educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias. A educação escolar 

deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social. 

( ) A educação, dever da família, da sociedade e 

do Estado, é inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

37) O acesso à educação básica obrigatória é 

direito público subjetivo, podendo qualquer 

cidadão, grupo de cidadãos, associação 

comunitária, organização sindical, entidade 

de classe ou outra legalmente constituída e, 

ainda, o Ministério Público, acionar o poder 

público para exigi-lo. Em relação a esse tema, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) O poder público, na esfera de sua 

competência federativa, deverá recensear 

anualmente as crianças e adolescentes em 

idade escolar, bem como os jovens e adultos 

que não concluíram a educação básica, fazer-

lhes a chamada pública; zelar, junto aos pais 

ou responsáveis, pela frequência à escola. 

(B) Em todas as esferas administrativas, o Poder 

Público assegurará em primeiro lugar o 

acesso ao ensino obrigatório, contemplando 

em seguida os demais níveis e modalidades de 

ensino, conforme as prioridades 

constitucionais e legais. 

(C) Comprovada a negligência da autoridade 

competente para garantir o oferecimento do 

ensino obrigatório, poderá ela ser imputada 

por crime de responsabilidade. 

(D) Para garantir o cumprimento da 

obrigatoriedade de ensino, o Poder Público 

criará formas alternativas de acesso aos 

diferentes níveis de ensino, dependendo da 

escolarização anterior. 
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38) No que diz respeito à Organização da Educação 
Nacional, a competência de coletar, analisar e 
disseminar informações sobre a educação é: 

 
(A) Da União 
(B) Dos Estados e do Distrito Federal 
(C) Dos Municípios 
(D) Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 
 
39) NÃO é enquadrada na categoria de instituições 

privadas de ensino: 
 

(A) Particulares em sentido estrito, assim 
entendidas as que são instituídas e mantidas por 
uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado que não apresentem as 
características das instituições comunitárias, 
confessionais e filantrópicas. 

(B) Comunitárias são instituídas por grupos de 
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 
jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, 
com fins lucrativos, que incluam na sua entidade 
mantenedora representantes da comunidade. 

(C) Confessionais são instituídas por grupos de 
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 
jurídicas que atendem a orientação confessional 
e ideologia específicas. 

(D) Filantrópicas, na forma da lei. 
 

40) Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam 
como objetivos do ensino fundamental que os 
alunos sejam capazes do que segue abaixo, 
EXCETO: 

 

(A) Compreender a cidadania como participação 
social e política, assim como exercício de direitos 
e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no 
dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação 
e repúdio às injustiças, respeitando o outro e 
exigindo para si o mesmo respeito. 

(B) Posicionar-se de maneira crítica, responsável e 
construtiva nas diferentes situações sociais, 
utilizando o diálogo como forma de mediar 
conflitos e de tomar decisões coletivas. 

(C) Conhecer características fundamentais do Brasil 
nas dimensões econômicas, militares e 
estratégicas como meio para construir 
progressivamente a noção de identidade 
nacional e pessoal e o sentimento de pertinência 
ao País. 

(D) Conhecer e valorizar a pluralidade do 
patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 
aspectos socioculturais de outros povos e 
nações, posicionando-se contra qualquer 
discriminação baseada em diferenças culturais, 
de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou 
outras características individuais e sociais. 

 

 

 


