PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO SELETIVO N.º 01/2019 – ESTÁGIO REMUNERADO

LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder as questões de 1 a 4 leia o texto:
“O Problema Ecológico”
Se uma nave extraterrestre invadisse o
espaço aéreo da Terra, com certeza seus
tripulantes diriam que neste planeta não habita uma
civilização inteligente, tamanho é o grau de
destruição dos recursos naturais. Essas são
palavras de um renomado cientista americano.
Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda
não descobriu os valores fundamentais da
existência. O que chamamos orgulhosamente de
civilização nada mais é do que uma agressão às
coisas naturais. A grosso modo, a tal civilização
significa a devastação das florestas, a poluição dos
rios, o envenenamento das terras e a deterioração
da qualidade do ar. O que chamamos de progresso
não passa de uma degradação deliberada e
sistemática que o homem vem promovendo há
muito tempo, uma autêntica guerra contra a
natureza.
Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado).

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

1. Segundo o texto, o cientista americano
aborda através de suas palavras:
A) a vida neste planeta.
B) a qualidade do espaço aéreo.
C) o que pensam os extraterrestres.
D) o seu prestígio no mundo.

4. A afirmação: “Essas são palavras de um
renomado cientista americano” quer
dizer que o cientista é:
A) inimigo.
B) velho.
C) estranho.
D) famoso.

5. Assinale a alternativa em que as palavras
estão escritas corretamente.
A) Amizade, jeito, identidade, próprio,
perturbação, designar, reiterar.
B) Amizade, jeito, indentidade, própio,
perturbação, designar, reiterar.
C) Amizade, jeito, identidade, próprio,
pertubação, desiguinar, reinterar.
D) Amisade, geito, indentidade, própio,
pertubação, desiguinar, reinterar.

6. Assinale a alternativa em que as palavras
estão escritas corretamente:
A) canjica, lojista, ceregeira, gorjeta;
B) viajem, corajem, ferrugem, arejar;
C) mochila, flexa, enxurrada, cachumba;
D) clareza, duquesa, princesa, maciez.
7. Assinale a alternativa em que todos os
vocábulos são grafados com SS:
A) deten_ão, conten_ão, a_úcar, mi_anga;
B) transgre_ão,
regre_ão;
supre_ão;
expre_ão;
C) preten_ão;
compreen_ão;
a_afrão;
pa_oca;
D) ma_ã; mu_ulmano; conten_ão; expul_ão.

2. Para o autor, a humanidade:
A) demonstra ser muito inteligente.
B) ouve as palavras do cientista.
C) age contra sua própria existência.
D) preserva os recursos naturais.

3. Da maneira como o assunto é tratado no
Texto, é correto afirmar que o meio ambiente
está degradado porque:
A) a destruição é inevitável.
B) a civilização o está destruindo.
C) a humanidade preserva sua existência.
D) as guerras são o principal agente da
destruição.

8. O uso da pontuação está INADEQUADO
em:
A) Ana, era uma mulher alta, magra e muito
ágil.
B) Naquela tarde, os filhos aprontaram.
C) Seus amigos, marido e filhos ficaram
satisfeitos com a festa.
D) Gostava de cozinhar, limpar, lavar e
passar.
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9. A alternativa ERRADA quanto ao emprego do
“porquê” é:
A) Não revelou o motivo porque não foi ao
trabalho.
B) Estavam ansiosos porque o dia já havia
amanhecido.
C) Eis o porquê da minha viagem.
D) Ele não veio por que estava doente.
10. Assinale a alternativa em que as formas
completam corretamente as lacunas das
frases abaixo, pela ordem:
- Quando _____ assessorado, o governante
comete muitos erros.
- O Chapeuzinho Vermelho conseguiu escapar
do lobo _____.
- Devemos praticar o bem e evitar o _____.
- Quando está de _____ humor, ninguém o
suporta.
A) mal, mau, mau, mau;
B) mau, mal, mal, mal;
C) mau, mau, mal, mal;
D) mal, mau, mal, mau.
.............................................................................

13. De acordo com a Lei de Diretrizes e
Bases- LDB nº. 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, a educação escolar compõe-se
de:
A) Ensino fundamental, ensino médio e
ensino superior.
B) Educação infantil, ensino médio e
educação profissional.
C) Educação
fundamental,
educação
média, educação superior.
D) Educação
básica,
formada
pela
educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio; educação superior.
14. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação −
Lei no 9.394/96, artigo 59, assegura aos
educandos com necessidades especiais,
dentre outros, o direito:
A) a currículos, métodos e técnicas que
atendam
parcialmente
às
suas
necessidades.
B) apenas ao atendimento domiciliar.
C) ao acesso igualitário aos benefícios dos
programas
sociais
suplementares
disponíveis para o nível do ensino
regular.
D) à educação especial apenas em escolas
especiais.

LEGISLAÇÃO
11. Em relação à obrigatoriedade do ensino no
Brasil, é CORRETO afirmar que o ensino
fundamental é obrigatório e gratuito na
escola pública, com duração de:
A) 7 (sete) anos.
B) 9 (nove) anos.
C) 5 (cinco) anos.
D) 4 (quatro) anos.
12. Sobre as obrigações dos estabelecimentos
de ensino, previstas na LDB 9.394/96 é
INCORRETO afirmar que:
A) Cada estabelecimento de ensino deve elaborar
e executar a sua proposta pedagógica,
respeitando as normas comuns.
B) Os estabelecimentos de ensino devem prover
meios para a recuperação dos alunos de
menor rendimento.
C) Os recursos financeiros, humanos e materiais
não podem ser administrados pelos
estabelecimentos de ensino.
D) O cumprimento dos dias letivos e as horas-aula
estabelecidas devem ser assegurados pelos
estabelecimentos de ensino.

15. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nº 9394/96, informar
pai e mãe, conviventes ou não com seus
filhos, e, se for o caso, os responsáveis
legais, sobre a frequência e rendimento
dos alunos, bem como sobre a execução
da proposta pedagógica da escola é:
A) Opcional
B) Dispensável
C) Obrigatório
D) Facultativo
16.
Em
relação
à
verificação
da
aprendizagem dos estudantes, a Lei
9.394/96 afirma que, para os casos de
baixo rendimento escolar, os estudos de
recuperação devem ser:
A) Obrigatórios e somente ao fim de cada
ano letivo.
B) Obrigatórios
e,
preferencialmente,
paralelos ao período letivo.
C) Facultativos e ao fim de cada semestre.
D) Não é necessário realizar atividades de
recuperação.
Página | 2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO SELETIVO N.º 01/2019 – ESTÁGIO REMUNERADO
17. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9394/96, é correto afirmar que
a educação de jovens e adultos:
A) É destinada apenas aos maiores de 18 anos
de idade da zona rural.
B) É destinada apenas a aqueles que não
completaram o ensino médio.
C) É destinada gratuitamente a adultos a partir
de 25 anos de idade.
D) É destinada a aqueles que não tiveram
acesso ou continuidade de estudos nos
ensinos fundamental e médio na idade
própria.
18. De acordo com o artigo 6º da LDBEN
9394/96, é dever dos pais ou responsáveis
efetuar a matrícula das crianças na educação
básica a partir:
A) dos 4 (quatro) anos de idade;
B) dos 7 (sete anos) de idade;
C) de 4 (quatro) meses de idade;
D) dos 18 (dezoito) anos de idade.
19. Está previsto na LDBEN 9394/96 que, os
docentes incumbir-se-ão de:

A) participar

da elaboração da proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino.
B) cumprir o plano de trabalho que é elaborado
apenas pela direção da Unidade Escolar.
C) zelar pela sua aparência física.
D) reprovar alunos que apresentarem baixo
rendimento escolar.
20. De acordo com o artigo 30 da LDBEN
9394/96, assinale a alternativa CORRETA:

A) A educação infantil será oferecida em
creches, ou entidades equivalentes, para
crianças de até três anos de idade e em préescolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade.
B) A educação infantil será oferecida em préescolas, para as crianças de 2 (dois) a
7(sete) anos de idade.
C) A educação infantil será oferecida em
escolas de período integral para crianças a
partir de 5 anos;
D) Todas as alternativas estão corretas.
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