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        P R E F E I T U R A  D A  E S T Â N C I A  

        T U R Í S T I C A  D E  S Ã O  R O Q U E  
 

        E S T A D O  D E  S Ã O  P A U L O  
 

                 – São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza – 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA    
PROCESSO SELETIVO N.º 07/2019 
CADERNO DE PROVAS OBJETIVAS                                 

 

PROFESSOR ADJUNTO DE ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Para responder as questões de 1 a 4 leia o texto: 
 
 

Governar 
 

Os garotos da rua resolveram brincar de 
governo. Escolheram o presidente e pediram-lhe 
que governasse para o bem de todos. 

– Pois não, aceitou Martim. Daqui por 
diante vocês farão os meus exercícios escolares 
e eu assino. Januário pagará o meu lanche. 

 – Com que dinheiro? – atalhou Januário. 
 – Cada um de vocês contribuirá com um 

real por dia para a caixinha do governo. 
 – E o que nós lucramos com isso? – 

perguntaram todos. 
– Lucram a certeza de que têm um bom 

presidente. Eu separo as brigas, distribuo as 
tarefas, trato de igual para igual com os 
professores. Vocês obedecem, 
democraticamente. 

– Assim não vale. O presidente deve ser 
nosso servidor, ou pelo menos saber que todos 
somos iguais a ele. Queremos vantagens. 

– Eu sou o presidente e não posso ser 
igual a vocês, que são presididos. Se exigirem 
coisas de mim, serão multados e perderão o 
direito de participar da minha comitiva nas 
festas. Pensam que ser presidente é moleza? Já 
estou sentindo como este cargo é cheio de 
espinhos. 

Foi deposto, e dissolvida a República. 
 

                                                        Carlos Drummond de Andrade 

 
.............................................. 

 

01. A ideia de governar, na visão do 
personagem presidente é governar: 

 

A) para o bem de todos 
B) para ter privilégios 
C) com seriedade 
D) para o bem dos estudantes 

 
 

02. O nome do presidente escolhido é: 
 

A) Antônio 
B) Marcos 
C) Januário 
D) Martim 

 
 
 
 

03. Duas expressões ou palavras ressaltam 
situações do mundo infantil. São elas: 

 

A) exercícios escolares e lanches. 
B) serão multados e minha comitiva. 
C) escolher presidente e governar. 
D) contribuição financeira e serão multados. 

 
 

04. No final da história, o presidente: 
 

A) resolveu o problema do lanche na 
escola. 

B) resolveu o problema dos exercícios 
escolares. 

C) conversou com os professores sobre os 
problemas dos alunos. 

D) foi retirado do cargo. 
 
 

05. Assinale a única opção em que todas as 
palavras devem ser grafadas com S. 
 

A) le__ar, atrá__, destre__a 
B) ga__eificar,  ga__olina, anali__ar 
C) defe__a,  quero__ene, fu__ilar 
D) pre__ado, co__inha, fuga__  

 
 

06. Indique a alternativa em que as palavras 
preenchem corretamente as lacunas da 
sentença. 
 

“O diretor, na ____ de garantir a ____ dos 
documentos, apôs sua ____ a cada página.” 

 

A) Intensão - veracidade – rubrica 
B) Intensão - verascidade – rubrica 
C) Intenção - verascidade – rubrica 
D) Intenção - veracidade - rubrica 

 
 

07. Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas do período: 

 

“Não foi ____ a sua atitude, pois você era o 
único que possuía ____ condições de julgá-
la.” 

 

A) honesto – menos 
B) honesta – menas 
C) honesta – menos 
D) honesto - menas 
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08. Assinale a alternativa correta quanto à 
concordância verbal: 

 

A) Reformam-se ternos. 
B) Tratavam-se de questões fundamentais. 
C) Comprou-se terrenos no subúrbio. 
D) Precisam-se de datilógrafas. 

 
 

09. As frases abaixo apresentam diferenças 
de pontuação. Assinale aquela que tem a 
pontuação correta: 

 

A) A vida como, a antiga Tebas, tem cem 
portas. 

B) A vida como a antiga Tebas tem, cem 
portas. 

C) A vida, como a antiga Tebas, tem cem 
portas. 

D) A vida como a antiga Tebas, tem cem 
portas. 

 
 

10. Indique a alternativa em que a 
concordância verbal está correta: 

 

A) Há de serem corrigidos os erros. 
B) Hão de ser corrigidos os erros. 
C) Hão de serem corrigidos os erros. 
D) Há de ser corrigidos os erros. 

 
 

............................................................................. 
 

 

LEGISLAÇÃO 
 

11. O Atendimento Educativo Especializado - 
AEE, previsto na Política Nacional de 
Educação Inclusiva, tem como uma de 
suas características: 

 

A) a oferta facultativa pelos sistemas de 
ensino. 

B) o atendimento preferencial em escolas 
especiais. 

C) matrícula opcional na classe comum para 
o atendimento ao aluno deficiente. 

D) a identificação, elaboração e organização 
de recursos pedagógicos e de 
acessibilidade. 
 

 

12. Leia o texto a seguir e assinale a 
alternativa que contém as palavras que 
completam, correta e respectivamente, 
suas lacunas. 

 

A Constituição Federal estabelece a 
educação como um direito de todos e dever 
do Estado e da _____, sendo promovida e 
incentivada com a colaboração _____. 

A) família ... da igreja 
B) família ... da sociedade 
C) igreja ... da sociedade 
D) igreja ... das empresas 

 
 

13. A obrigatoriedade do ensino é um dos 
instrumentos que contribui com a sua 
democratização. A Lei nº 9394/96 – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– apresenta, em seu artigo 21, a seguinte 
composição ou níveis da educação 
escolar:  

 

I. educação básica, formada pela educação 
infantil, ensino fundamental e ensino 
médio;  

II. educação superior.  
 

Qual nível da educação escolar é 
obrigatório hoje no Brasil e qual a 
legislação que a garante?  

 

A) Educação Básica, garantida pela EC nº 
59/2009. 

B) Ensino Fundamental, garantida na Lei nº 
11.274/2006.  

C) Educação Superior, garantida na Lei n.º 
11.741/2008.  

D) Ensino médio, garantida na Lei n.º 
9394/96.  

 
 

14. 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 n.º 
9.394/1996 é a que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 
Acerca da LDB, assinale a opção 
correta.  

 

A) A educação é dever da família e do 
Estado e tem por finalidade a 
qualificação para o trabalho. 

B) Os municípios são responsáveis por 
coleta, análise e propagação das 
informações sobre a educação.  

C) A educação escolar é composta da 
educação básica - formada pela 
educação infantil, ensino fundamental e 
médio -, e educação superior.  

D) A educação especial deve ser oferecida 
preferencialmente na residência dos 
educandos com dificuldades de 
locomoção.  

 

http://suburbanodigital.blogspot.com.br/2015/06/paises-brasil.html
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15. A Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva 
orienta que a avaliação pedagógica da 
educação inclusiva deve ser concebida 
como processo dinâmico tanto em 
relação ao conhecimento prévio e o nível 
atual de desenvolvimento do aluno 
quanto em relação às possibilidades de 
aprendizagem futura, configurando uma 
ação pedagógica: 

 

A) cumulativa e somativa, recolhendo 
elementos que comprovem a deficiência 
apresentada. 

B) processual e formativa, prevalecendo os 
aspectos qualitativos. 

C) cumulativa e classificatória, prevalecendo 
os aspectos comparativos. 

D) processual e somativa, prevalecendo os 
aspectos quantitativos. 

 
 

16. De acordo com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), Lei 8069/90, Art. 

54, § 3º, a responsabilidade de recensear 

os alunos no ensino fundamental, fazer-
lhes a chamada e zelar pela freqüência 
compete a/o: 

 

A) escola 
B) família 
C) poder público 
D) professor  

 
 

17. Segundo os artigos 15 e 16 do ECA, a 
criança e o adolescente têm direito à 
liberdade, ao respeito e à dignidade como 
pessoas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de 
direitos civis, humanos e sociais 
conforme previsto na Constituição e nas 
leis. Entende-se como direito à liberdade 
os seguintes aspectos: 

  

I. ter direito de opinar e de se expressar;  
II. brincar, praticar esportes e divertir-se; 
III. participar da vida política, na forma da lei; 
IV. buscar refúgio, auxílio e orientação.  

 

Está correto o contido em:  

 

A) I, apenas 
B) I e II, apenas 
C) II e III, apenas 
D) I, II, III e IV 

 
 
 
 
 

 

18. A CF de 1988 bem como a LDB 9394/96 
apresentam a gestão democrática como 
um dos princípios constitucionais do 
ensino público. De acordo com o art. 14 
da LDB 9394/96, os sistemas de ensino 
definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na 
educação básica, conforme os seguintes 
princípios: participação dos profissionais 
da educação e participação das 
comunidades escolar e local, 
respectivamente: 

  

A) em conselhos escolares ou equivalentes e 
na elaboração do projeto pedagógico da 
escola.  

B) no zelo pela aprendizagem dos alunos e 
elaborando o plano de trabalho da escola.  

C) na elaboração do projeto pedagógico da 
escola e em conselhos escolares ou 
equivalentes.  

D) na elaboração dos planos de aula e em 
ações de manutenção da escola.  

 
 

19. A Constituição Federal de 1988 
estabelece que a educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. Nesse 
sentido, segundo o artigo 208, é correto 
afirmar que o dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante a 
garantia de:  
 

A) educação básica obrigatória e gratuita 
dos 6  (seis) aos 14 (quatorze) anos de 
idade. 

B) educação infantil, em creche e pré-
escola, às crianças de até 6 (seis) anos 
de idade. 

C) vaga em escola mais próxima de sua 
residência a toda criança, a partir do dia 
em que completar 4 (quatro) anos de 
idade. 

D) educação básica obrigatória e gratuita 
dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 
de idade. 
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20. Segundo o art. 53 do ECA, é assegurado 
à criança e ao adolescente : 

 

I. o acesso à escola pública e gratuita 
próxima de sua residência;  

II. o direito de organização e participação 
em entidades estudantis;  

III. a igualdade de condições para acesso e 
permanência na escola;  

IV. ter educador com excesso de faltas 
injustificadas.  

 

Está correto, apenas, o contido em: 
 

A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) I, II e III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


