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INSTRUÇÕES 
 

1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no 
Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine o Cartão de 
Resposta.   
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (11 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,0 (dois pontos) cada, devendo o candidato obter no 
mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 
 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 01/12/2015, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 07/01/2015 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 16, de 25/07/2015 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
 

Concurso Público para o Cargo de Agente Educacional – SECRETÁRIO DE 
ESCOLA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) De acordo com a Lei nº 9394/96, a 
Educação Básica, será organizada no 
nível fundamental com as seguintes 
regras, EXCETO : 

 
I - Classificação em qualquer série ou 
etapa, exceto a primeira do ensino 
fundamental pode ser feita por 
promoção, por transferência. 
II - A carga horária mínima anual será 
de oitocentas horas, distribuídas por um 
máximo de 200 dias letivos de efetivo 
exercício, excluído o tempo reservado 
aos exames finais. 
III - Poderão organizar-se classes, ou 
turmas, com alunos de séries distintas, 
com níveis equivalentes de 
adiantamento de matéria para o ensino 
de línguas estrangeiras, artes ou outros 
componentes curriculares. 
IV - Avaliação contínua e cumulativa 
do desempenho escolar, com 
prevalência dos aspectos quantitativos 
sobre os qualitativos e dos resultados 
das provas finais sobre todo o período 
letivo 

 
Dessa forma, julgue os seguintes itens: 

 
A) Apenas a I. 
B) Apenas a II. 
C) Apenas a III. 
D) Apenas a IV. 
  
 
02) Em se tratando de níveis de 
Educação, está previsto na LDB nº 
9394/96: 

   
A) Educação Básica e Educação de 
Jovens e Adultos. 

B) Educação Básica e Educação 
Superior. 
C) Educação de Jovens e Adultos e 
Educação Profissional. 
D) Educação Infantil e Educação 
Básica. 
 
 
03) Segundo a LDB nº 9394/96, os 
princípios estabelecidos que devem 
servir de base ao ensino são: 

 
A) Igualdade de condições para acesso e 
permanência na escola, gratuidade do 
ensino público em estabelecimentos 
oficiais; gestão democrática do ensino 
público, na forma da lei.  
B) Educação básica obrigatória e 
gratuita dos 7 (sete) aos 14 (catorze) 
anos de idade, garantida pelo Estado, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita 
aos que a ela não tiveram acesso na 
idade própria. 
C) Ensino fundamental de nove anos 
presencial ou à distância, assegurada 
sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria. 
D) Educação infantil gratuita, dos zero 
aos quatro anos de idade é direito 
público subjetivo e o não oferecimento 
pelo Poder Público, ou sua oferta 
irregular, importa responsabilidade da 
autoridade competente. 
 
 
04) De acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil, 1988 é 
assegurado ao indivíduo que a casa é 
seu asilo inviolável, ninguém pode 
penetrar sem o consentimento do 
morador, salvo: 

 
A) Quando necessário ao exercício de 
uma profissão. 
B) Nos casos em que a lei autorizar. 
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C) No caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determinação judicial. 
D) Por ordem da defesa civil. 
 
 
05) De acordo com o ECA -  Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Lei nº 
8.069/90, é diretriz da política de 
atendimento ao menor a: 

 
A) Regionalização. 
B) Estatização. 
C) Municipalização.  
D) Nacionalização. 
 
 
06) De acordo com o ECA -  Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Lei nº 
8.069/90, aponte a alternativa 
CORRETA : 

 
A) É inadmissível a incidência do 
estatuto da criança e do adolescente às 
pessoas maiores de 18 anos. 
B) Crianças e Adolescentes devem ser 
tratados segundo o ECA com base na 
segregação O ECA aborda com 
necessidade absoluta adolescentes em 
primeiro lugar, seguindo a ordem de 
prioridade as crianças. 
C) O Estatuto da Criança e do 
Adolescente dispõe sobre a proteção 
integral à criança e ao adolescente. 
Crianças e Adolescentes devem ser 
tratados segundo o ECA com base na 
segregação. 
D) Na interpretação do ECA, levar-se 
ao em conta os fins sociais a que ela se 
dirige, as exigências do bem comum, os 
direitos e os deveres individuais e 
coletivos, e a condição peculiar da 
criança e do adolescente como pessoas 
em desenvolvimento. 
 
 
07) A LDB nº 9394/96 estabelece o 
seguinte: 
 

A) O atendimento aos educandos com 
necessidades especiais será laico e 
gratuito na rede pública e 
preferencialmente realizado em escolas 
especializadas. 
B) O acesso à Educação Básica é um 
direito público subjetivo, podendo 
qualquer cidadão exigi-lo. O 
atendimento aos educandos com 
necessidades especiais será laico e 
gratuito na rede pública e 
preferencialmente realizado em escolas 
regulares. 
C) Os estabelecimentos de ensino têm a 
incumbência de elaborar sua proposta 
pedagógica, não detendo, contudo, 
autonomia na realização deste trabalho. 
D) Os Conselhos Estaduais de 
Educação, em colaboração com os 
Conselhos Municipais da Educação, 
estabelecerão as diretrizes para a 
Educação Infantil. 
 
 
08) Segundo a LDB nº 9394/96, o 
ensino deve ser ministrado com base em 
alguns princípios, EXCETO : 

 
A) Garantia de padrão de qualidade. 
B) Valorização da experiência extra-
escolar. 
C) Visão unilateral de ideias e 
concepções pedagógicas. 
D) Respeito à liberdade e apreço à 
tolerância. 
 
 
09) De acordo com a Lei nº 6270 de 
29/10/2012 que dispõe sobre a 
organização do Sistema Municipal de 
Ensino de Bauru e dá outras 
providências em seu artigo 3º determina 
que “O sistema Municipal de Ensino, 
por intermédio dos órgãos municipais 
de educação, incumbir-se-ão de 
algumas funções, EXCETO : 
 
A) Elaborar normas complementares 
para regulação do sistema. 
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B) Compreender a abrangência do 
cenário nacional para execução da 
política municipal. 
C) Organizar, manter e desenvolver os 
órgãos e instituições oficiais de ensino 
da rede municipal. 
D) Acompanhar a execução das 
políticas públicas e verificar o 
cumprimento da legislação. 
 
 
10) De acordo com a Lei nº 6270 de 
29/10/2012 que dispõe sobre a 
organização do Sistema Municipal de 
Ensino de Bauru e dá outras 
providências, ao tratar das Diretrizes 
Gerais do Sistema Municipal do Ensino, 
em seu artigo 8º, descreve: 
 
A) O município celebrará parcerias com 
a União e Estado para a transferência de 
materiais e recursos financeiros 
correspondentes ao número de alunos 
matriculados. 
B) O município celebrará convênios 
com a União e Estado para a 
transferência de materiais e recursos 
financeiros correspondentes ao número 
de alunos matriculados. 
C) O município celebrará contratos de 
voluntariado com a União e Estado para 
a transferência de materiais e recursos 
financeiros correspondentes ao número 
de alunos matriculados. 
D) O município celebrará reuniões com 
a União e Estado para a transferência de 
materiais e recursos financeiros 
correspondentes ao número de alunos 
matriculados. 
 
 
11) De acordo com a Lei nº 5999 de 
30/11/2010 que dispões sobre o Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, 
dos servidores específicos da área da 
Educação do Município, não são 
princípios  e diretrizes que norteiam o 
PCCS: 
 

A) Equidade – fica assegurado o 
tratamento igualitário para os 
profissionais integrantes dos cargos 
iguais ou assemelhados, entendido 
como igualdade de direitos, obrigações 
e deveres. 
B) Concurso Público é a única forma de 
ingressar na Carreira da Educação. 
C) Publicidade e transparência - todos 
os fatos e atos administrativos 
referentes a este plano de cargos, 
Carreiras e Salários – PCCS serão 
públicos, garantindo total e permanente 
transparência. 
D) Concurso Público é uma das  forma 
de ingressar na Carreira da Educação. 
 
 
12) De acordo com a Lei nº 6270 de 
29/10/2012 que dispõe sobre a 
organização do Sistema Municipal de 
Ensino de Bauru e dá outras 
providências, em seu artigo 4º ao tratar 
do Sistema Municipal de Ensino: 
 
A) A Secretaria Municipal é o órgão 
secundário responsável pela política 
educacional no município, com técnica 
e cooperativa. 
B) A Secretaria Municipal é o único 
órgão responsável pela política 
educacional no município, com técnica 
e cooperativa. 
C) A Secretaria Municipal é o principal 
órgão responsável pela política 
educacional no município, com técnica 
e cooperativa. 
D) A Secretaria Municipal não é o 
órgão responsável pela política 
educacional no município, com técnica 
e cooperativa. 
 
 
13) De acordo com a Lei nº 6270 de 
29/10/2012 que dispõe sobre a 
organização do Sistema Municipal de 
Ensino de Bauru e dá outras 
providências, é correto afirmar que, tal 
lei: 
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A) Dispõe sobre a organização do 
sistema municipal de Ensino de Bauru, 
em conformidade com o art. 211 da 
Constituição Federal, art. 113 da Lei 
orgânica do município de Bauru e art. 
11 e 18 da LDB. 
B) Dispõe sobre a reorganização do 
sistema municipal de Ensino de Bauru, 
em conformidade com o art. 211 da 
Constituição Federal, art. 113 da Lei 
orgânica do município de Bauru e art. 
11 e 18 da LDB. 
C) Dispõe sobre a recomendação do 
sistema municipal de Ensino de Bauru, 
em conformidade com o art. 211 da 
Constituição Federal, art. 113 da Lei 
orgânica do município de Bauru e art. 
11 e 18 da LDB. 
D) Dispõe sobre a determinação do 
sistema municipal de Ensino de Bauru, 
em conformidade com o art. 211 da 
Constituição Federal, art. 113 da Lei 
orgânica do município de Bauru e art. 
11 e 18 da LDB. 
 
 
14) Nos termos da Constituição da 
República Federativa do Brasil, 1988, o 
direito de resposta, proporcional ao 
agravo: 

 
A) Exclui a indenização por dano 
material ou moral. 
B) Exclui somente a indenização por 
dano material. 
C) Acarreta a indenização por dano 
material somente quando feita pela 
imprensa escrita. 
D) Não exclui a indenização por dano 
material, moral ou à imagem.  
 
 
15) De acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil, 1988, 
podem ser estendida (s) aos sucessores e 
contra eles executada (as):  

 
A) As penas privativas de liberdade. 
B) A obrigação de reparar os danos e o 
perdimento dos bens.  

C) A pena de multa e a privativa de 
liberdade. 
D) A pena de restrição à liberdade. 
 

LINGUA PORTUGUESA 
 
16) De acordo com o novo acordo 
ortográfico, identifique a alternativa em 
que todas as palavras estão escritas de 
modo correto. 
 
A) Auto-instrução; lêem; semi-aberto. 
B) Ante-sala; extra-oficial; pingüim. 
C) Vice-diretor; feiúra; extra-escolar. 
D) Extraescolar; vice-diretor; antessala. 
 
 
17) Marque a alternativa cujos 
pronomes relativos (seguidos ou não de 
preposição) preenchem as lacunas de 
modo adequado. 
 
Foram esses os homens_____ juramos 
perdão. 
Meu marido era uma pessoa _____eu já 
não podia viver. 
O livro___capa está assinada pelo autor 
é ótimo. 
 
A) Que; que; onde. 
B) Perante elas; de quem; a qual. 
C) Perante os quais; sem a qual; cuja. 
D) De que; de quem; cuja a. 
 
 
18) Marque a alternativa cujos 
pronomes demonstrativos preenchem os 
espaços de modo adequado. 

 
____é, eis o nome de uma revista que 
muito aprecio. 
Na noite de meu aniversário nos 
casamos. ___ noite não me sairá nunca 
da lembrança. 
____ colar que foi de minha avó, recebi 
como herança. 
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A) Isto; Esta; Este. 
B) Isto; Essa; Este. 
C) Isso; Esta; Esse. 
D) Isto; Essa; Esse. 
 
 
19) Em termos de emprego correto da 
norma padrão, assinale a alternativa 
CORRETA . 
 
A) Aonde você vai? Estou preocupada. 
B) Tu sabes muito, mais és desatento. 
C) A dias que o prontuário sumiu. 
D) Mau sabe a calúnia que sobre ele 
estão levantando! 
 
 
20) Em termos de concordância verbal, 
assinale a alternativa cujas palavras 
completam de modo adequado as 
lacunas das frases que seguem. 

 
Os Alpes ___ congelados nesta época 
do ano. 
Só um aluno ___ da aula de ontem. 
Apenas eu que ______. 

 
A) Fica; gostaram; duvido. 
B) Fica; gostou; duvida. 
C) Ficam; gostaram; duvida. 
D) Ficam; gostou; duvido. 
 
 
21) Em relação à regência verbal, 
assinale a alternativa cujas palavras 
completam adequadamente as lacunas 
das frases que seguem. 
 
O marido esqueceu_____ aniversário de 
casamento. 
Você lembra ____dia do aniversário de 
sua sogra? 
O paciente pagou ____ médico. 
 
A) o; o; ao. 
B) do; do; o. 
 

C) do; o; ao. 
D) o; do; o. 
 
Leia o texto que segue e responda às 
questões de 22 a 25, relativas à sua 
interpretação. 
 

Nasce um escritor 
 
      “O primeiro dever passado pelo 
novo professor de português foi uma 
descrição tendo o mar como tema. A 
classe inspirou-se, toda ela, nos 
encapelados mares de Camões, aqueles 
nunca dantes navegados; o episódio do 
Adamastor foi reescrito pela meninada. 
Prisioneiro no internato, eu vivia na 
saudade das praias do Pontal onde 
conhecera a liberdade e o sonho. O mar 
de Ilhéus foi o tema de minha descrição. 
Padre Cabral levara os deveres para 
corrigir em sua cela.  
    Na aula seguinte, entre risonho e 
solene, anunciou a existência de uma 
vocação autêntica de escritor naquela 
sala de aula. Pediu que escutassem com 
atenção o dever que ia ler. Tinha 
certeza, afirmou, que o autor daquela 
página seria no futuro um escritor 
conhecido. Não regateou elogios. Eu 
acabara de completar onze anos.  
     Passei a ser uma personalidade, 
segundo os cânones do colégio, ao lado 
dos futebolistas, dos campeões de 
matemática e de religião, dos que 
obtinham medalhas. Fui admitido numa 
espécie de Círculo Literário onde 
brilhavam alunos mais velhos. Nem 
assim deixei de me sentir prisioneiro, 
sensação permanente durante os dois 
anos em que estudei no colégio dos 
jesuítas.  
    Houve, porém, sensível mudança na 
limitada vida do aluno interno: o padre 
Cabral tomou-me sob sua proteção e 
colocou em minhas mãos livros de sua 
estante. Primeiro "As Viagens de 
Gulliver", depois clássicos portugueses, 
traduções de ficcionistas ingleses e 
franceses.  
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     Data dessa época minha paixão por 
Charles Dickens. Demoraria ainda a 
conhecer Mark Twain, o norte-
americano não figurava entre os 
prediletos do padre Cabral. Recordo 
com carinho a figura do jesuíta 
português erudito e amável.  
     Menos por me haver anunciado 
escritor, sobretudo por me haver dado o 
amor aos livros, por me haver revelado 
o mundo da criação literária. Ajudou-
me a suportar aqueles dois anos de 
internato, a fazer mais leve a minha 
prisão, minha primeira prisão”. 

 (Jorge Amado) 
 
22) Após a leitura do texto, fica claro 
que a redação do narrador nele 
despertou a veia literária, pois: 
 
A) ele era apaixonado pelo tema mar.  
B) foi incentivado a amar os livros e a 
criação literária pelo padre Cabral.  
C) foi admitido no Círculo Literário, do 
qual participavam os alunos mais 
velhos.  
D) lia apenas autores clássicos. 
 
 
23) Ainda segundo o texto, no período 
em que permaneceu no colégio, Jorge 
Amado sentia-se prisioneiro, pois:  
 
A) sentia falta de seus pais.  
B) lia em excesso obrigado por padre 
Cabral.  
C) era tratado com indiferença pelos 
colegas. 
D) vivia num internato. 
 
 
24) O texto afirma que ler os livros da 
estante de Padre Cabral foi considerado 
um prêmio pelo autor, prêmio este que 
ele ganhou:  
 
A) pela qualidade literária superior de 
sua redação. 
B) por ser bom aluno.  

C) por se destacar no Círculo Literário 
do internato.  
D) por ler autores estrangeiros. 
 
 
25) É possível concluir sobre a atitude 
do professor de redação que: 
 
A) ele valorizava apenas trabalhos que 
falassem sobre o mar de Ilhéus. 
B) ele considerou Jorge Amado um 
leitor mediano, pois seu conhecimento 
sobre mares era limitado. 
C) ele só aceitava redações que 
demonstrassem gosto pela leitura dos 
clássicos portugueses e por isso 
incentivou o narrador a ler mais. 
 D) o incentivo aos alunos é 
fundamental para que eles se tornem 
bons leitores. 
  

INFORMÁTICA 
 
26) Indique qual extensão padrão é a 
utilizada pelo Sistema Operacional 
Windows XP para a compactação de 
qualquer arquivo. 
 
A) tar.gz. 
B) 7zip. 
C) rar. 
D) zip. 
 
 
27) Podemos obter diversas 
informações através do ícone Sistema, 
do Painel de controle. Na paleta Geral, 
por exemplo, encontramos: 
 
A) Versão do sistema operacional 
Windows XP, o registro e configurações 
de hardware. 
B) Versão do sistema operacional 
Windows XP, o registro e configurações 
de segurança. 
C) Versão do sistema operacional 
Windows XP, o registro e configurações 
de contas de usuário. 
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D) Versão do sistema operacional 
Windows XP, o registro e configurações 
de aplicativos instalados. 
 
 
28) Qual é o browser padrão do 
Windows XP: 
 
A) Chrome. 
B) Firefox. 
C) Internet Explorer. 
D) Safari. 
 
 
29) Para copiar uma parte de um texto 
do Word 2003 com intuito de inserir em 
outra área do arquivo em 
desenvolvimento, podemos simplificar 
o processo utilizando teclas de atalho. 
Para este caso descrito utilizamos: 
 
A) Ctrl + C e Ctrl + V.  
B) Ctrl + X e Ctrl + V. 
C) Ctrl + C e Ctrl + X. 
D) Ctrl + A e Ctrl + B. 
 
 
30) Para que serve o comando Ctrl + 
END para o Word 2003? 
 
A) para ir ao fim do documento. 
B) para ir ao início do documento. 
C) para ir no meio do documento. 
D) para fechar o documento. 
 
 
31) O sistema de cálculo do Excel 2003 
é baseado na realização de operações 
matemáticas entre os conteúdos de 
determinadas células. O ativador desta 
função é o símbolo de: 
 
A) maior (>). 
B) menor (<). 
C) interrogação (?). 
D) igual (=).  
 
 
32) Além do sistema de cálculos, o 
Excel 2003 possui uma gama de 

fórmulas prontas, que facilitam a 
realização de várias tarefas. Com base 
nesta informação, tem-se um exemplo 
de sintaxe: =SOMA (num1; num2; ...) e 
a referida sintaxe é responsável em: 
 
A) somar todos os números em um 
intervalo de células.  
B) somar e calcular a média de todos os 
números em um intervalo de células. 
C) somar e subtrair todos os números 
em um intervalo de células. 
D) multiplicar todos os números em um 
intervalo de células. 
 
 
33) Para se calcular a média de um 
grupo de células selecionadas no Excel 
2003, utiliza-se a seguinte função: 
 
A) =MEDIANA( ). 
B) =TOTALMEDIA( ). 
C) =MEDIA( ).  
D) =MEDIAFINAL( ). 
 
 
34) O browser nativo do sistema 
operacional Windows, possui um local 
correto para a digitação do endereço 
Web. Este local é chamado de: 
 
A) campo de endereço.  
B) barra de rolagem. 
C) barra de título. 
D) campo de navegação. 
 
 
35) Na barra de ferramentas 
Formatação, temos o acesso rápido a 
todas as ferramentas relacionadas a 
formatação de texto. Com base nesta 
informação indique a função que NÃO 
corresponde a referida barra. 
 
A) tipo de fonte. 
B) tamanho da fonte. 
C) alinhar à esquerda. 
D) salvar arquivo como.  
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ATUALIDADES 
 
36) “Muitas pessoas mortas presas nos 
escombros das construções estavam 
com as mãos erguidas como se 
estivessem passado os últimos 
momentos de vida pedindo ajuda. 
Outros tinham os rostos voltados para o 
céu com a vista perdida, olhando para o 
momento da explosão. Alguns estavam 
completamente queimados, mas me 
mantive firme para não causar 
problemas para minha mãe “.  
O relato acima citado foi feito por uma 
sobrevivente no ano de 2015 nas 
comemorações dos 70 anos da tragédia. 
Muitas homenagens e pedidos de paz 
foram feitos em várias partes do mundo 
para que atrocidades como essa não 
mais se repitam. Fonte: 
http://www.gsnews.com.br/memorias-
radioativas.aspx 
Estamos referindo-nos a: 

 
A) Queda do muro de Berlim. 
B) Explosão do Vesúvio em Pompéia. 
C) Bomba de Hiroshima e Nagasaki. 
D) Explosão do dirigível Zeppelin. 
 
 
37) No ano de 2014 dois governos 
costuraram um acordo durante 18 meses 
de negociações secretas. O Papa 
Francisco ajudou intermediando essa 
aproximação. A notícia da aproximação 
chegou na sequência da libertação de 
Alan Gross, de 65 anos, um empreiteiro 
mantido prisioneiro por cinco anos sob 
acusações de espionagem. Ambos os 
lados haviam apontado a libertação de 
seus cidadãos como pré-condição para a 
abertura de negociações. Fonte: Revista 
Carta Capital - www.cartacapital.com.br 
Os países que reataram relações após 58 
(cinquenta e oito anos) de rompimento, 
são respectivamente: 

 
A) Estados Unidos e Guatemala. 
B) Cuba e China. 

C) Colômbia e Coreia do Norte. 
D) Estados Unidos e Cuba. 

 
38) “ Com um modelo de negócios que 
estimula as empresas a oferecem 
produtos e serviços e não apenas 
dinheiro como patrocínio, o Comitê 
2016 considera que já arrecadou 90% 
dos R$7,5 bilhões previstos para a 
Olimpíada do ano que vem. Mais de 
60% dos acordos assinados incluem 
esse tipo de Contribuição” Fonte:- 
Jornal Valor Econômico 09/2015.  
As Olimpíadas de 2016 serão realizadas 
respectivamente: 
 
A) Canadá - cidade de Vancouver. 
B) Brasil - cidade do Rio de Janeiro. 
C) Japão - cidade de Tóquio. 
D) Estados Unidos da América - cidade 
de Los Angeles. 
 
 
39) A escassez de água afetará dois 
terços da população mundial em 2050 
devido ao uso excessivo de recursos 
hídricos para a produção de alimentos, 
alertou a Organização da ONU para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO). 
Esta é uma das conclusões do relatório 
"Para um futuro com segurança hídrica 
e alimentícia", elaborado pela FAO que 
foi apresentado no segundo dia do VII 
Fórum Mundial da Água (FMA), 
realizado em Daegu, na Coreia do Sul. 
Fonte: Jornal O Estado de São Paulo, 14 
de abril de 2015. 
 Em razão de estarmos diante de fatos 
tão alarmantes e a humanidade estar 
esgotando recursos não renováveis, as 
mídias escritas, faladas e televisas estão 
fazendo campanhas para conscientizar 
os cidadãos no sentido de que tenhamos 
postura e consciência:  
 
A) Consumista, ética, cidadã e não 
sustentável. 
B) Sustentável, cidadã, ética e não 
consumista. 
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C) Antiética, Anticidadã, consumista e 
econômica. 
D) Cidadã, consumista, sustentável e 
econômica. 
 
 
40) “Malala Yousafzai, aos 15 anos, 
quando voltava do colégio em um 
ônibus escolar, foi atingida por uma 
bala disparada por militantes do talibã, 
grupo fundamentalista que domina parte 
do pais. A tentativa de assassinato 
ocorreu porque ela defendeu o direito de 
garotas paquistanesas estudarem. No 
ano de 2015 aos 17 anos, ela é a mais 
nova vencedora de um dos prêmios 
mais reconhecidos e respeitados do 
mundo.  
Sobre o prêmio que Malala recebeu, 
assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) MALALA dividiu o prêmio 
Grammy com o indiano KAILASH 
SATYARTHI.   
B) MALALA dividiu o prêmio Troféu 
Imprensa com o indiano KAILASH 
SATYARTHI. 
C) MALALA dividiu o Nobel da Paz 
com o indiano KAILASH 
SATYARTHI. 
D) MALALA dividiu o Oscar com o 
indiano KAILASH SATYARTHI. 
 
 
41) “Enquanto especialistas da área da 
saúde em laboratórios do mundo todo 
têm tentado achar uma maneira de 
acabar com a maior epidemia de ______ 
já registrada, especialistas em 
tecnologia também vêm criando novas 
maneiras para combater o vírus usando 
smartphones e tabletes à prova do vírus. 
O registro e o rastreamento de vítimas 
________, têm se mostrado um grande 
desafio desde o surto que começou em 
dezembro de 2013 e se espalhou 
rapidamente, matando mais de 11 mil 
pessoas.” Fonte:- G1- globo.com. 
O texto refere-se a maior epidemia de: 
 

A) Febre Tifoide. 
B) HPV. 
C) AIDS. 
D) Ebola. 
 
 
42) “Se considerarmos, ainda, os 
encargos trabalhistas e o nível de juros a 
que estão os empresários brasileiros 
sujeitos – ambos entre os mais onerosos 
do mundo -, há de se compreender o 
que alertei em 1991, em artigo escrito 
para este jornal, sobre “O custo político 
da Federação”. Dizia à época – e 
lembro-me de que o saudoso amigo Ruy 
Mesquita se divertia a repetir a 
expressão – que “a Federação brasileira 
não cabia no PIB”, algo que, em recente 
artigo, o presidente do Senado repetiu, 
ao afirmar que “o Estado Brasileiro não 
cabe no PIB”. Fonte: O Estado de S. 
Paulo, 01/07/2015. 
Citado no texto acima, PIB significa: 
 
A) Produto Industrializado Brasileiro. 
B) Produto Interno Brasileiro. 
C) Produto Interno Bruto. 
D) Produto Industrializado Brasileiro. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
43) A Comissão de Desenvolvimento 
Funcional (CDF) da Secretaria 
Municipal da Educação não tem em sua 
composição representante do seguinte 
órgão: 
 
A) Secretaria Municipal da Educação. 
B) Secretaria Municipal da 
Administração. 
C) Secretaria Municipal dos Negócios 
Jurídicos. 
D) Secretaria Municipal do 
Planejamento. 
 
 
44) Quanto a Progressão por 
Qualificação Profissional (PQP) 
assinale a alternativa CORRETA : 
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A) Para o cargo de Agente Educacional: 
cursos de aperfeiçoamento em sua área 
de atuação ou correlata, cujo somatório 
da carga horária seja superior a 60 
(sessenta) horas, garantem, após a 
aprovação no estágio probatório, a 
progressão para o nível subsequente até 
o limite do último nível de vencimento 
da classe. 
B) Para o cargo de Agente Educacional: 
cursos de aperfeiçoamento em sua área 
de atuação ou correlata, cujo somatório 
da carga horária seja igual ou superior a 
60 (sessenta) horas, garantem, após a 
aprovação no estágio probatório, a 
progressão para o nível subsequente até 
o limite do último nível de vencimento 
da classe. 
C) Para o cargo de Agente Educacional: 
cursos de aperfeiçoamento em sua área 
de atuação ou correlata, cujo somatório 
da carga horária seja superior a 120 
(cento e vinte) horas, garantem, após a 
aprovação no estágio probatório, a 
progressão para o nível subsequente até 
o limite do último nível de vencimento 
da classe. 
D) Para o cargo de Agente Educacional: 
cursos de aperfeiçoamento em sua área 
de atuação ou correlata, cujo somatório 
da carga horária seja igual ou superior a 
120 (cento e vinte) horas, garantem, 
após a aprovação no estágio probatório, 
a progressão para o nível subsequente 
até o limite do último nível de 
vencimento da classe. 
 
 
45) Assinale a alternativa CORRETA : 
Os cargos previstos no Plano de Cargos 
Carreiras e Salários PCCS da Secretaria 
Municipal da Educação, que exijam 
competência para atuar nas áreas de 
docência e de suporte pedagógico, são 
assim denominados: 
 
A) Assistente de Serviços na Escola; 
Agente Educacional; Especialista em 
Educação substituto; Especialista em 

Educação e Especialista em Gestão 
Escolar. 
B) Assistente de Serviços na Escola; 
Técnico Educacional; Especialista em 
Educação Adjunto; Especialista em 
Educação e Especialista em Gestão 
Escolar. 
C) Assistente de Serviços na Escola; 
Agente Educacional; Especialista em 
Educação Adjunto; Especialista em 
Educação e Especialista em Gestão 
Escolar. 
D) Assistente de Serviços na Escola; 
Agente Educacional; Especialista em 
Educação Adjunto; Especialista em 
Educação e Técnico em Gestão Escolar. 
 
 
46) Assinale a alternativa 
INCORRETA:  A Constituição Federal 
fixa, dentre outras,  nas condições de 
elegibilidade a idade mínima de: 
 
A) trinta anos para Presidente e Vice-
Presidente da República e Senador. 
B) vinte e um anos para Deputado 
Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz. 
C) dezoito anos para Vereador. 
D) trinta anos para Governador e Vice-
Governador de Estado e do Distrito 
Federal. 
 
 
47) Assinale a alternativa 
INCORRETA : A constituição Federal 
prescreve que é vedada a acumulação 
remunerada de cargos públicos, exceto, 
quando houver compatibilidade de 
horários:  
 
A) a de dois cargos de professor. 
B) a de um cargo de professor com 
outro técnico ou científico. 
C) a de um cargo de professor com 
qualquer outro na Administração Direta. 
D) a de dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde, 
com profissões regulamentadas.  
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48) Os servidores titulares de cargos 
efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, é 
assegurado regime de previdência de 
caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, e serão 
aposentados:  
 
I - por invalidez permanente, sendo os 
proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, exceto se decorrente de 
acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, na forma da 
lei. 
II - compulsoriamente, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, 
aos 70 (setenta) anos de idade ou aos 75 
(setenta e cinco) anos de idade, na 
forma de lei complementar.   
III - aos sessenta anos de idade e trinta e 
cinco de contribuição, se homem, e 
cinquenta e cinco anos de idade e trinta 
de contribuição, se mulher desde que 
cumprido o tempo mínimo de dez anos 
de efetivo exercício no serviço público e 
cinco anos no cargo efetivo em que se 
dará a aposentadoria. 
IV -     sessenta e cinco anos de idade, 
se homem, e sessenta anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição desde que 
cumprido o tempo mínimo de cinco 
anos no serviço público e cinco anos no 
cargo efetivo em se dará a 
aposentadoria. 
Desta forma, julgue os seguintes itens: 
 
A) I e II estão incorretas. 
B) II e III estão incorretas. 
C) I e IV estão corretas. 
D) II e III estão corretas. 
 
 
49) Segundo a Lei Municipal nº 5.999, 
de 30 de novembro de 2.010 que dispõe 
sobre o Plano de Cargos Carreiras e 

Salários-PCCS da Educação, são 
princípios e diretrizes que norteiam o 
Plano, EXCETO : 
 
A) Universalidade. 
B) Equidade. 
C) Assiduidade. 
D) Participação na gestão. 
 
 
50) Segundo a Constituição Federal, 
assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) Os vencimentos dos cargos do Poder 
Judiciário e do Poder Executivo não 
poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Legislativo. 
B) Os vencimentos dos cargos do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário não 
poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo. 
C) É vedado ao servidor público civil o 
direito à livre associação sindical. 
D) Os cargos, empregos e funções 
públicas são acessíveis somente aos 
brasileiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


