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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

outubro

16

16 de outubro

30 questões

15 às 18h

3h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
1. Consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(1996), em seu artigo 4o, que o dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante a
garantia de:
1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4
aos 17 anos de idade.
2. Educação infantil gratuita às crianças de até
5 anos de idade.
3. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, transversal a
todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede privada de ensino.
4. Acesso público e gratuito, preferencialmente,
ao ensino fundamental para todos os que não
os concluíram na idade própria.
5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um.
6. Oferta de ensino noturno regular, adequado
às demandas dos professores.
7. Padrões mínimos de qualidade de ensino,
definidos como a variedade e quantidade
mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem.
8. Vaga na escola pública de educação infantil
ou de ensino fundamental mais próxima de
sua residência a toda criança a partir do dia
em que completar 3 anos de idade.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 3, 5 e 8.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 5 e 7.
São corretas apenas as afirmativas 3, 6, 7 e 8.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 5 e 7.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4, 6 e 8.

(10 questões)
2. De acordo com o artigo 5o da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (1996), 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.
Nesse sentido o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá:
1. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e
adultos que não concluíram a educação básica.
2. Fazer-lhes a chamada pública.
3. Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
frequência à escola.
4. Exigir que o Conselho Municipal de Educação
avalie, anualmente, o trabalho docente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

3. Analise o texto abaixo:
Consta no artigo 6o da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (1996) que é dever          
efetuar a matrícula das crianças na educação
         a partir dos          de
idade.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

dos pais ou responsáveis • básica • 4 anos
dos pais ou responsáveis • básica • 6 anos
dos pais ou responsáveis • infantil • 6 meses
do Estado • formal • 3 anos
do Estado • básica • 4 anos
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4. Com relação à Organização da Educação Nacional,
consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996),
em seu artigo 9o, que a União incumbir-se-á de:
1. Elaborar o Plano Nacional de Educação, em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.
2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos
e instituições oficiais do sistema federal de
ensino e o dos Territórios.
3. Prestar assistência técnica e financeira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
para o desenvolvimento de seus sistemas de
ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva.
4. Estabelecer, em colaboração com os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o
ensino fundamental e o ensino médio, que
nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos, de modo a assegurar formação técnica comum.
5. Coletar, analisar e disseminar informações
sobre a educação.
6. Assegurar processo nacional de avaliação do
rendimento escolar no ensino fundamental,
médio e superior, em colaboração com os
sistemas de ensino, objetivando a implementação da meritocracia escolar em todas as
instituições de ensino.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

5. Está expresso na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (1996) que a classificação em qualquer série
ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental,
pode ser feita:
1. Por promoção, para estudantes que cursaram,
com aproveitamento, a série ou fase anterior,
na própria escola.
2. Por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas.
3. Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que
defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na
série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

6. A Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino
de São José apresenta uma concepção de aprendizagem e desenvolvimento como processos que são:
a. (
b.

c.

d.

e.
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( )
( )
( )
( )
(X)

) inatos e que ocorrem naturalmente, biologicamente, impulsionados e formados linearmente.
( ) fragmentados e que ocorrem de maneira
linear, em uma ralação vertical, impulsionados
e mediados internamente.
( ) espontâneos e que ocorrem no mesmo ritmo,
de maneira homogênea, impulsionados e
formalmente mediados.
( X ) dialeticamente articulados e que ocorrem nas
relações, nas interações sociais, impulsionados e mediados dialogicamente.
( ) desconexos e que ocorrem de maneira
sequenciada, homogênea, impulsionados e
mediados externamente.
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7. De acordo com o texto das Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica (2013) a
educação das relações étnico-raciais estabelece
aprendizagens entre brancos e negros, trocas de
conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto
conjunto para construção de uma sociedade justa,
igual e equânime.
Nessa direção, o referido texto defende o pressuposto
de que:
1. Combater o racismo, trabalhar pelo fim da
desigualdade social e racial, empreender
reeducação das relações étnico-raciais são
tarefas exclusivas da escola.
2. As formas de discriminação de qualquer
natureza não têm o seu nascedouro na
escola, porém o racismo, as desigualdades e
discriminações correntes na sociedade perpassam por ali.
3. Para que as instituições de ensino desempenhem a contento o papel de educar, é
necessário que se constituam em espaço
democrático de produção e divulgação de
conhecimentos e de posturas que visam a
uma sociedade justa.
4. A escola tem papel preponderante para
eliminação das discriminações e para
emancipação dos grupos discriminados, ao
proporcionar acesso aos conhecimentos
científicos, a aos registros culturais diferenciados, à conquista de racionalidade que rege as
relações sociais e raciais.
5. Para obter êxito no processo de construção
de uma sociedade justa, a escola e seus
professores podem e devem improvisar. No
entanto, precisam desfazer mentalidade
racista e discriminadora secular, superando
o etnocentrismo oriental, reestruturando
relações étnico-raciais e sociais, desalienando
processos pedagógicos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

8. Ao tratar das diretrizes operacionais para o
Atendimento Educacional Especializado, consta
nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica (2013) que a Educação Especial
se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o Atendimento Educacional
Especializado (AEE) como parte integrante do processo educacional.
Para fins dessas Diretrizes, considera-se público-alvo
do AEE alunos com:
1. Deficiência: aqueles que têm impedimentos
de longo prazo de natureza física, intelectual,
mental ou sensorial.
2. Transtornos globais do desenvolvimento:
aqueles que apresentam um quadro de
alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais,
na comunicação ou estereotipias motoras.
3. Altas habilidades/superdotação: aqueles que
apresentam um potencial elevado e grande
envolvimento com as áreas do conhecimento
humano, isoladas ou combinadas: intelectual,
liderança, psicomotora, artes e criatividade.
4. Dificuldades de aprendizagens nas disciplinas
de Língua Portuguesa ou Matemática.
5. Problemas comportamentais que geram
indisciplina durante as aulas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

9. O conjunto de textos que compõe a Proposta
Curricular da Rede Municipal de Ensino de São José foi,
ao longo do processo de sua produção, pautado no
referencial teórico-metodológico conhecido como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Positivismo.
Estruturalismo.
Existencialismo.
Fenomenologia.
Filosofia da Práxis.

Página 5

Prefeitura Municipal de São José
P23 Professor • Noções de Direito

10. As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para
a Educação Básica (2013), referentes à educação das
relações étnico-raciais, sinalizam que a demanda
da comunidade afro-brasileira por reconhecimento,
valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente
apoiada com a promulgação da Lei 10639/2003, que
alterou a Lei 9394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e
africanas.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ), de acordo com essas diretrizes.
( ) Reconhecimento requer a adoção de políticas
educacionais e de estratégias pedagógicas
de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial presente na
educação escolar brasileira, nos diferentes
níveis de ensino.
( ) Reconhecer exige que se questionem relações
étnico-raciais baseadas em preconceitos
que desqualificam os negros e salientam
estereótipos depreciativos, palavras e atitudes que, velada ou explicitamente violentas,
expressam sentimentos de superioridade em
relação aos negros, próprios de uma sociedade hierárquica e desigual.
( ) Reconhecer é também valorizar, divulgar e
respeitar os processos históricos de resistência
negra desencadeados pelos africanos escravizados no Brasil e por seus descendentes na
contemporaneidade, desde as formas individuais até as coletivas.
( ) Reconhecer exige a valorização e o respeito
às pessoas negras, à sua descendência africana, sua cultura e história. Significa buscar,
compreender seus valores e lutas, ser sensível
ao sofrimento causado por tantas formas de
desqualificação.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

F•F•V•V
V•V•F•V
V•V•V•V
V•V•V•F
V•F•V•F
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em Branco.
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Conhecimentos Específicos
11. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais pelos seguintes princípios:
1.
2.
3.
4.
5.

dependência nacional.
autodeterminação dos povos.
proibição de asilo político.
igualdade entre os Estados.
prevalência dos direitos humanos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

12. Assinale a alternativa que corresponde a uma
importante modificação prevista na Constituição
Brasileira de 1934.
a. (
b. (
c. (

) Extinção da licença-maternidade.
) Permissão da pena de caráter perpétuo.
) Estabelecimento do direito de voto para os
analfabetos.
d. ( ) Definição do voto facultativo para os jovens
de 16 a 18 anos de idade.
e. ( X ) Instituição do voto secreto e obrigatório para
maiores de 18 anos, além de estipular o voto
feminino.

13. A Lei ou Pena do Talião estava prevista no:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Código Medieval.
Código de Hamurabi.
Código Napoleônico.
Código de Ur-Nammu.
Código de Nabucodonosor.

(20 questões)

14. É o direito de eleger e de ser eleito. Realizar manifestações políticas e mesmo fundar partidos políticos
e garantir a participação no governo.
A afirmação acima refere-se aos direitos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Civis.
Sociais.
Políticos.
Econômicos.
Mandamentais.

15. De acordo com a Lei no 8.069, de 13 de julho de
1990, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.
b. ( ) É permitida a venda ao adolescente com mais
de 12 anos de bilhetes lotéricos.
c. ( ) Os crimes definidos na Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990, são de ação privada condicionada à representação.
d. ( ) A internação, antes da sentença, pode ser
determinada pelo prazo máximo de 90 dias.
e. ( ) É vedado o acesso de todo adolescente à
Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao
Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.

16. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, não haverá pena de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

multa.
banimento.
perda de bens.
privação da liberdade.
restrição da liberdade.
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17. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, o mandado de segurança
coletivo pode ser impetrado por:

20. Assinale a alternativa correta de acordo com
a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

a. (

a. (

b.

b.

c.

d.

e.

) qualquer cidadão brasileiro, a qualquer
tempo.
( ) partido político sem representação no
Congresso Nacional.
( ) entidade de classe legalmente constituída e
em funcionamento há pelo menos seis meses,
em defesa dos interesses de seus dirigentes.
( ) organização sindical constituída e em funcionamento há pelo menos 3 meses, em defesa
dos interesses da população em geral.
( X ) associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos um ano, em
defesa dos interesses de seus membros ou
associados.

18. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, sempre que a falta de
norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania, conceder-se-á:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

habeas data.
habeas corpus.
mandado de injunção.
mandado de segurança.
mandado de segurança preventivo.

19. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados
de entidades governamentais ou de caráter público
conceder-se-á:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

habeas data.
habeas corpus.
mandado de injunção.
mandado de segurança.
mandado de proteção.
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c.

d.

e.

) É vedado aos presos o respeito à integridade
física e moral.
( ) Será concedida extradição de estrangeiro por
crime político ou de opinião.
( ) Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são vedados o contraditório e a ampla defesa, inclusive
os meios e recursos a ela inerentes.
( X ) Às presidiárias serão asseguradas condições
para que possam permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação.
( ) Constitui crime afiançável e imprescritível
a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o
Estado Democrático.

21. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988:
As contas dos Municípios ficarão, durante     dias,
            , à disposição de qualquer
contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá
questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

15 • semestralmente
45 • semestralmente
60 • anualmente
90 • anualmente
30 • bienalmente

22. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, para a composição
das Câmaras Municipais, nos Municípios de mais de
160.000 habitantes e de até 300.000 habitantes, será
observado o limite máximo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

29 Vereadores
27 Vereadores
25 Vereadores
23 Vereadores
21 Vereadores
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23. Assinale a alternativa que indica corretamente o
documento que delineia os direitos humanos básicos,
adotado pela Organização das Nações Unidas, após a
barbárie da Segunda Guerra Mundial, na data de 10 de
dezembro de 1948.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

A Convenção de Haia
A Convenção de Viena
A Convenção de Varsóvia
A Declaração Universal dos Direitos Humanos
O Tratado de Tordesilhas

24. De acordo com a Lei no 8.069, de 13 de julho de
1990, é considerada criança a pessoa até:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

12 anos de idade incompletos.
14 anos de idade incompletos.
14 anos de idade completos.
16 anos de idade completos.
18 anos de idade completos.

25. De acordo com a Lei no 8.069, de 13 de julho de
1990, assinale a alternativa correta.

a. (
b. (

) É permitida a adoção por procuração.
) A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a
pessoa de até 21 anos incompletos.
c. ( ) O adotante há de ser, pelo menos, quatorze
anos mais velho do que o adotando.
d. ( X ) O vínculo da adoção constitui-se por sentença
judicial, que será inscrita no registro civil
mediante mandado do qual não se fornecerá
certidão.
e. ( ) Para adoção conjunta, é dispensável que os
adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.

27. De acordo com a Lei no 10.741, de 1o de outubro
de 2003, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

a. (

b.

c.

d.

e.

) A falta ou a carência de recursos materiais
constitui motivo suficiente para a perda ou a
suspensão do poder familiar.
( X ) O poder familiar será exercido, em igualdade
de condições, pelo pai e pela mãe, na forma
do que dispuser a legislação civil, assegurado
a qualquer deles o direito de, em caso de
discordância, recorrer à autoridade judiciária
competente para a solução da divergência.
( ) Entende-se por família extensa ou ampliada a
comunidade formada pelos pais ou qualquer
deles e seus descendentes.
( ) O reconhecimento do estado de filiação é
direito impessoal, disponível e prescritível, não
podendo ser exercitado contra os pais ou seus
herdeiros, observado o segredo de Justiça.
( ) É dever exclusivo 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.

26. De acordo com a Lei no 8.069, de 13 de julho de
1990, assinale a alternativa correta.

c.
d.

e.

) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é vedado o direito de optar
pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
( ) Ao idoso internado ou em observação é
vedado o direito a acompanhante, devendo
o órgão de saúde proporcionar as condições
adequadas para a sua permanência em tempo
integral, segundo o critério médico.
( X ) A obrigação alimentar é solidária, podendo o
idoso optar entre os prestadores.
( ) Aos idosos, a partir de 55 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem
de tê-la provida por sua família, é assegurado
o benefício mensal de 1/2 salário-mínimo, nos
termos da Lei Orgânica da Assistência Social
(Loas).
( ) A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante
descontos de pelo menos 60% nos ingressos
para eventos artísticos, culturais, esportivos e
de lazer.
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28. Qual a pena prevista na Lei no 10.741, de 1o de
outubro de 2003, para pessoa que abandonar o idoso
em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

detenção de 2 meses a 1 ano
detenção de 6 meses a 3 anos e multa
reclusão de 1 a 4 anos
reclusão de 4 a 12 anos
multa

29. De acordo com a Lei no 8.069, de 13 de julho de
1990, salvo a condição de aprendiz, é proibido qualquer trabalho a menores de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

14 anos de idade.
15 anos de idade.
16 anos de idade.
17 anos de idade.
18 anos de idade.

30. De acordo com a Lei no 10.741, de 1o de outubro
de 2003, é considerada idosa a pessoa com idade:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

inferior a 60 anos.
superior a 55 anos.
igual ou superior a 55 anos.
igual ou superior a 59 anos.
igual ou superior a 60 anos.
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