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SECRETÁRIO DE ESCOLA
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
 Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.
 A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o tempo
de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe de

aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros
candidatos;

 O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma) hora.

f) Fazer

 Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos específicos
e questões de informática.

g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

 Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário,
comunique imediatamente o fiscal.
 Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse
sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em
que se inscreveu se encontra devidamente identificado no
Caderno de Prova.
 Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada
uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas escuras,
portanto,
preencha
os
campos
de marcação
completamente. Exemplo:
 O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.
 Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda
que legível.

anotação de informações relativas às suas
respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste
Edital;
PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;
h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à sua
realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão-

Respostas;
j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao

procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular

e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.
 Não será permitida, também, a utilização de telefone
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
 Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
 O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01(uma) hora após
o seu início devendo obrigatoriamente entregar o CADERNO
DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está permitido levar
apenas o rascunho do gabarito que se encontra na última
página do caderno de prova. Após decorridos 120 minutos de
provas, ou seja, 02(duas) horas, o candidato poderá levar o
CADERNO DE PROVA.

 CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.

 Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.

 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:

 Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala, simultaneamente.

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,

sem a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

 Da análise de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de
terem recorrido.

execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a

sua realização;
d) Utilizar-se

de régua de cálculo, livros,
calculadoras
e/ou
equipamento
similar,
dicionário, notas e/ou impressos que não forem
expressamente permitidos, gravador, receptor e/

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
12/01/2020, a partir das 17h, na página da Unoesc
e da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01
Assinale a opção em que a regência verbal está
de acordo com a norma culta da língua
portuguesa:
a) Todos aspiravam o cargo com maior salário.
b) O candidato esqueceu dos documentos.
c) Preferia mais estar em uma sala confortável do
que nesta.
d) Todos obedeceram ao edital deste concurso.
QUESTÃO 02
Dentre as frases a seguir, em quais a vírgula foi
empregada corretamente?
I. Viajou no feriado, foi à praia com os novos
amigos.
II. A prefeitura ressaltou, a chamada dos
concursados imediatamente.
III. Os candidatos chegaram cedo, e a sala
estava fechada.
IV. Muitas vezes, o candidato encontra-se
nervoso.
a) II e IV.
b) I, II e III.
c) I, III e IV.
d) II e III.
QUESTÃO 03
Analise as palavras nas frases quanto às
recomendações da norma culta sobre
acentuação gráfica.
I. Após ler o edital, adquiri uma apostila com
os conteúdos da prova.
II. Os candidatos mantêm postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
III. O candidato mantém postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
IV. Referente à prova, ninguém poderá lê-la
antes da hora.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 04
Assinale a opção em que todas as palavras
estão grafadas de acordo com as normas
ortográficas da língua portuguesa.

a)
b)
c)
d)

Paralizia, através, talvez, altivez.
Previlégio, japonesa, estágio, presságio.
Mexer, hesitar, descanço, atrazo.
Exceção, gesto, jeito, extinção.

QUESTÃO 05
Assinale a opção que preenche corretamente
as lacunas nas frases a seguir.
I. As candidatas estavam .............................
nervosas durante a prova.
II. .......................... muitos anos que não há
concurso público para minha função.
III. ........................... poucos candidatos para
aquela vaga de advogado.
IV. Levarei
a
ata
de
presença
..................................... às provas.
a) Meias – Faz – Havia – anexas.
b) Meio – Fazem – Haviam – anexa.
c) Meio – Faz – Havia – anexa.
d) Meias – Faz – Haviam – anexas.
MATEMÁTICA

QUESTÃO 06
Um digital influencer postou um vídeo sobre
sua rotina de alimentação e malhação diária em
uma de suas redes sociais. O número de
visualizações desse vídeo, depois de ser
postado, foi monitorado mensalmente e é
representado pela tabela a seguir:
Tempo (meses) Número de visualizações
0
75
1
525
2
3.675
3
25.725
Sendo V(t) o número de visualizações depois
de t meses, qual modelo representa o número
de visualizações, em função do tempo, nos três
primeiros meses após a postagem do vídeo?
a) 𝑉(𝑡) = 75 + 450𝑡
b) 𝑉(𝑡) = 75 + (450)𝑡
c) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (7)𝑡
d) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (5)𝑡
QUESTÃO 07
Com relação ao círculo trigonométrico, analise
as afirmações a seguir:
I. O ângulo 𝜽 = 𝟓𝝅⁄𝟏𝟐 radianos, ao ser
convertido para graus, torna-se 𝜽 = 𝟕𝟓°.
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II. Os valores de 𝐜𝐨𝐬(𝟏𝟖𝟎°) e 𝒔𝒆𝒏(𝟏𝟖𝟎°) são,
respectivamente, -1 e 0.
III. Se 𝒔𝒆𝒏(𝜶) = 𝟏⁄𝟐 e 𝐜𝐨𝐬(𝜶) = √𝟑⁄𝟐, então
𝒕𝒈(𝜶) = √𝟑⁄𝟑.
É correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
QUESTÃO 08
Os números complexos ou imaginários
surgiram após tentativas de resolução de
equações de segundo e terceiro graus em que
os matemáticos se deparavam com a raiz
quadrada de números negativos, que não
podem ser expressas no conjunto dos
números reais. Sendo assim, passou-se a
denotar essas raízes usando a letra “i”, em que
𝒊 = √−𝟏. No contexto dos números complexos
é correto afirmar que:
a) 𝑖 16 = 1.
b) √−36 = 36𝑖.
c) No número complexo 𝑧 = 14 + 3𝑖, a parte real
é 3 e a parte imaginária é 14.
d) O número 𝑧 = −4 − 3𝑖 é um número
imaginário puro.
QUESTÃO 09
A tabela a seguir apresenta os dados da idade
mediana da população brasileira entre os anos
1980 e 2015, sendo que os dados a partir de
2020 são projetados.
Ano Idade mediana Ano Idade mediana
1980
20,2
2015
31,2
1985
21,2
2020
33,5
1990
22,4
2025
35,8
1995
23,9
2030
37,9
2000
25,3
2035
39,9
2008
27,9
2040
42,0
2010
28,8
2045
44,2
Os mesmos dados da tabela
representados no gráfico a seguir:

estão

Com base nos dados apresentados na tabela e
no gráfico pode-se afirmar que
a) A idade mediana da população brasileira está
aumentando a cada ano, apresentando
pequenos intervalos de decrescimentos entre
os anos 1980 e 2015.
b) Considerando que o crescimento da idade
mediana da população entre os anos 2000 e
2008 foi linear, então a idade mediana da
população brasileira em 2005 era de 26,1
anos.
c) Considerando que a taxa de variação da idade
mediana da população entre 2040 e 2045 se
mantenha constante, então a idade mediana
da população brasileira em 2050 será de 46,6
anos.
d) A taxa média de variação da idade mediana da
população brasileira entre 1980 e 1985 foi de
0,2 ano por ano.

QUESTÃO 10
Júnior e João estão pagando a conta após
fazerem um lanche em uma lanchonete. Júnior
comeu um pastel e tomou um suco de laranja,
sendo que o valor total de sua conta foi de R$
5,40. João comeu dois pastéis e tomou um
suco de laranja, e o valor total de sua conta foi
de R$ 8,20. Qual é o valor de cada pastel nessa
lanchonete?
a) R$ 2,60.
b) R$ 2,70.
c) R$ 2,80.
d) R$ 2,90.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, cabe à câmara, com a sanção
do prefeito, dispor sobre todas as matérias de
competência do município e, especialmente:
a) Autorizar a alienação de bens imóveis.
b) Fixar os subsídios e a verba de representação
do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores.
c) Eleger sua mesa, bem como destituí-la na
forma regimental.
d) Conceder licença aos vereadores, por motivo
de saúde, para tratar de interesse particular, ou
missão temporária.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem
Bonita,
ao
prefeito
compete,
privativamente:
a) Exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da
administração municipal na área de sua
competência.
b) Expedir instruções para execução de leis,
regulamentos e decretos.
c) Decretar desapropriação e instituir servidões
administrativas.
d) Autorizar a constituição de consórcio com
outros municípios.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura
Municipal de Vargem Bonita, é Cargo em
Comissão e as funções executivas de
confiança:
a) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município.
b) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
obrigatoriamente, por servidores ocupantes de
cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município.
c) Conjunto de funções e responsabilidades,
criado por lei, com denominação e
vencimentos pagos pelos cofres públicos e
acessível a todo brasileiro.

d) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município, Estado ou União.
QUESTÃO 14
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, é
correto afirmar:
a) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos sem prejuízo da
remuneração.
b) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos e sem
remuneração.
c) A cada dois anos de exercício, o servidor faz
jus a uma licença remunerada como prêmio
por assiduidade às suas funções pelo período
de três meses consecutivos.
d) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor
ausentar-se do serviço por 30 dias
consecutivos em razão de seu casamento.
QUESTÃO 15
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, sobre
provimento dos cargos públicos é correto
afirmar:
a) Admissão é o ato decorrente da contratação
de servidor municipal, em caráter permanente,
para funções de excepcional interesse do
município.
b) Reintegração é o reingresso no serviço público
de funcionário demitido ou exonerado, sem
ressarcimento de prejuízos.
c) Readmissão é a reinvestidura do servidor no
cargo anteriormente ocupado ou no cargo
resultante de sua transformação, quando
invalidada a sua exoneração, por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento
de todas as vantagens.
d) A nomeação é feita em caráter efetivo, quando
decorrente de concurso público, e em
comissão, para cargos declarados em lei de
livre nomeação e exoneração.
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ESPECÍFICAS
QUESTÃO 16
Um dos princípios básicos da administração é
o correto processo de gestão. A gestão pode
ser entendida como o gerenciamento de
pessoas e de informações. Com relação à
gestão de pessoas, é incorreto afirmar:
a) O processo de autogestão é decisivo porque
dele depende o resultado da cadeia de ações;
sua ineficiência desagrega o todo; a
autogestão é tão importante que dispensa até
mesmo outras formas de gestão, como a de
grupos.
b) Um dos aspectos de gestão de pessoas é a
capacidade de trabalhar em grupo, mas ao
mesmo tempo com relativa autonomia e
possibilidade de decisões.
c) Cabe ao bom gestor o entendimento de sua
função e o cumprimento de suas metas;
contudo, vale o mesmo para as funções
desempenhadas pelos seus subordinados.
d) Dentro do processo gerencial, a hierarquia é
necessária, mas deve ser entendida como algo
organizacional e não como satisfação pessoal
de seus integrantes.
QUESTÃO 17
O editor de textos produzido pela Microsoft e
amplamente difundido no Brasil chamado
Word, possui uma série de recursos e
funcionalidades. O botão Mostrar/ocultar
tem como principal utilidade:
a) Exibir dados numéricos obtidos a partir das
fórmulas simples.
b) Exibir caracteres ocultos que podem truncar ou
influenciar a visualização do texto.
c) Exibir fórmulas simples criadas no próprio
editor.
d) Exibir janelas de comunicação entre textos e
planilhas.
QUESTÃO 18
As instituições de ensino devem elaborar e
executar o seu Plano Político Pedagógico
(PPP). Esse documento é estratégico para o
sucesso do ensino, pois nele estão descritas
as metodologias, diretrizes e objetivos que a
escola deseja para seus alunos, professores e
comunidade em geral. Sua elaboração permite
uma autonomia no sentido de construir os
conteúdos e disciplinas. Contudo, a escola não
pode deixar de observar os ordenamentos

atribuídos pelos sistemas, sejam eles da União
ou dos Estados. Qual dos elementos a seguir
não pertence ao universo da educação, ou seja,
qual dos elementos a escola não precisa levar
em conta no momento de elaboração do seu
PPP?
a) Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional
de Educação.
b) Parâmetros Curriculares Nacionais.
c) Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
d) Diretrizes Nacionais da Educação Básica
Brasileira (DNEB).
QUESTÃO 19
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, está incorreto afirmar que:
a) Vinte e cinco por cento (25%), no mínimo, da
receita resultante de impostos, incluída a
proveniente de transferências, devem ser
aplicados para as atividades de educação.
b) O município deve prover para os universitários
uma ajuda de custos para que desenvolvam
seus estudos.
c) A lei determina como princípios da educação:
igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola; liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber e pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas.
d) É obrigação do município a oferta de creches
e pré-escolas para as crianças de zero a seis
anos; de ensino fundamental, obrigatório e
gratuito, para todos na rede municipal,
conjugada com a rede estadual, inclusive para
os que a ele não tiverem acesso na idade
própria; e de ensino médio, cooperado e com
oferta em instituições próprias.
QUESTÃO 20
A Lei Complementar n. 042/2003, de 05 de
dezembro de 2003, que instituiu o Sistema
Municipal de Ensino em Vargem Bonita,
especifica no seu artigo 14 que “O sistema
Municipal de Ensino, obedecida à legislação
pertinente,
propugnará
pela
gestão
democrática nas escolas da rede municipal,
levando-se em conta os seguintes princípios: ”
Identifique, nas opções a seguir, qual das
alternativas não compõe o texto da lei.
a) Participação de colegiados municipais,
estaduais e federais, observada a sua
pertinência e admitida sua inserção a partir da
sua contribuição financeira.
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b) Instituição
de
conselhos
escolares
deliberativos, com representantes de todos os
segmentos da comunidade escolar, respeitada
a paridade de representação cuja estrutura e
funcionamento
serão
regulamentados
democraticamente pelos órgãos municipais de
educação e pelo seu regimento próprio.
c) Os secretários municipais e dirigentes dos
estabelecimentos de ensino deverão ser
profissionais da educação com formação de
nível superior e deverão cumprir as normas
contidas nesse sistema de ensino.
d) Participação dos profissionais da educação na
elaboração do Projeto Político Pedagógico,
elaborado pelas escolas, bem como nas
questões administrativas, garantindo sua
avaliação
permanente.
QUESTÃO 21
Sobre o Regimento escolar é correto afirmar:
a) Representa um pacto educativo que se firma
entre escola e família, devendo, por
conseguinte, ser do exclusivo conhecimento
da direção escolar. O Regimento representa
as posturas que orientam as relações dentro
da escola.
b) É preciso que o Regimento contenha a
estrutura organizacional da instituição, regime
escolar, regime didático e normas de
convivência social, aí incluídos direitos,
deveres e penalidades.
c) O Regimento é um documento que não pode
ser reformulado, pois dele depende a
execução do Plano Político Pedagógico. Para
que o Regimento seja aceito, devem participar
de sua elaboração representantes de todos os
segmentos da escola.
d) É um documento de caráter legal, ético e
funcional. Nele estão estabelecidos os limites
para cada componente da comunidade
escolar, sem, contudo, remeter a situações
concernentes à direção do estabelecimento de
ensino.
QUESTÃO 22
A gestão na educação deve ser democrática,
pois está prevista nos seus documentos
norteadores no Brasil, particularmente na Lei
de Diretrizes e Bases. A respeito desse aspecto
da gestão escolar, considere as assertivas a
seguir:
I. Os movimentos internos e externos da
escola são elaborados a partir do

entendimento da administração escolar
como uma ferramenta para a reunião de
esforços coletivos para o implemento dos
fins da educação, assim como a
compreensão e a aceitação do princípio de
que a educação é um processo de
emancipação humana.
II. O Plano Político Pedagógico (PPP) deve ser
elaborado por meio de uma construção
coletiva, e nele deve prever a formação e o
fortalecimento do Conselho Escolar ou de
equivalente.
III. A gestão democrática da educação está
vinculada aos mecanismos legais e
institucionais e à coordenação de atitudes
que propõem a participação social no
planejamento e elaboração de políticas
educacionais; na tomada de decisões; na
escolha do uso de recursos e prioridades
de aquisição; na execução das resoluções
colegiadas; e nos períodos de avaliação da
escola e da política educacional.
IV. Com a aplicação da política da
universalização
do
ensino
deve-se
estabelecer como prioridade educacional a
utilização de leis e ordenamentos que
visem à disciplina e à responsabilidade,
como previsto nas resoluções do Conselho
Nacional de Educação, notadamente na
última década.
Estão corretas as assertivas:
a) I e IV.
b) I, II e IV.
c) I, II e III.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 23
A secretaria da escola é um órgão vital para o
seu funcionamento, e da sua organização
depende a sequência dos fluxos necessários à
vida escolar. Dessa forma, os atributos do
secretário escolar são amplos, todavia, nas
alternativas a seguir, um deles não compete à
função de Secretário Escolar. Assinale-o.
a) Organizar e zelar pelo calendário escolar,
juntamente com a direção da escola e
respeitando as diretrizes sistêmicas.
b) Controlar a emissão de documentos
escolares, bem como seu arquivamento e
conservação.
c) Auxiliar a direção no planejamento e execução
das atividades escolares, inclusive as que
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dizem respeito à ordem, disciplina e apoio
pedagógico.
d) Manter organizada a documentação de alunos
que já findaram seus estudos na escola, bem
como alimentar com dados os censos
escolares e atividades semelhantes.
QUESTÃO 24
De acordo com o Ministério da Educação, “[...]
é uma ferramenta eletrônica instituída para
coleta, processamento, disseminação e acesso
público às informações referentes aos
orçamentos de educação da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios,
sem prejuízo das atribuições próprias dos
Poderes Legislativos e dos Tribunais de
Contas.” Essa definição se refere à(ao):
a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE).
b) Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Educação (SIOPE).
c) Fundação para o Desenvolvimento e Apoio a
Gestão Educacional (FDAGE).
d) Gerenciamento e Apoio à Reforma da
Educação (GARE).
QUESTÃO 25
Com relação às informações de educação em
Vargem Bonita, os números do IDHM Educação
de 2010 apontam para uma série de elementos
que provocam reflexões para o gestor da
educação, o professor, e mesmo para a
comunidade
em
geral.
Considere
as
alternativas a seguir e assinale aquela que não
representa a realidade educacional do
município.
a) A proporção de jovens de 15 a 17 anos com
ensino fundamental completo é de 62,08%.
b) A proporção de crianças de 05 a 06 anos na
escola é de 96,10%, e na faixa de 11 a 13 anos
frequentando os anos finais do ensino
fundamental é de 96,29%.
c) A proporção de jovens de 18 a 20 anos com
ensino médio completo é de 46,01%.
d) A proporção de analfabetos entre pessoas
com mais de 15 anos é de 12,5%.
QUESTÃO 26
O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado
em 1990, visa garantir aos indivíduos menores
de 18 anos um ambiente digno e propício ao
seu desenvolvimento. Na sua seção dedicada

aos assuntos da educação, mais precisamente
no artigo n. 53, há a seguinte redação:
“ART. 53. A criança e o adolescente têm direito
à educação, visando ao pleno desenvolvimento
de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-se lhes:
I – Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;
II – Direito de ser respeitado por seus
educadores;
III – Direito de contestar critérios avalia-tivos,
podendo recorrer às instâncias escolares
superiores;
IV – Direito de organização e participação em
entidades estudantis; [...]”
Existe, ainda, um quinto inciso nesse artigo,
que trata do acesso à escola, cuja redação é a
seguinte:
a) Acesso à escola pública e gratuita, garantindose vagas no mesmo estabelecimento a irmãos
que frequentem a mesma etapa ou ciclo de
ensino da educação básica (Redação dada
pela Lei n. 9.394, de 1996).
b) Acesso à escola pública e gratuita, próxima de
sua residência (Redação dada pela Lei n.
12.656, de 2013).
c) Acesso à escola pública e gratuita,
asseguradas a merenda e a assistência social
e medicinal, em cooperação com os demais
sistemas, garantindo-se vagas no mesmo
estabelecimento a irmãos que frequentem a
mesma etapa ou ciclo de ensino da educação
básica (Redação dada pela Lei n. 9.394, de
1996).
d) Acesso à escola pública e gratuita, próxima de
sua residência, garantindo-se vagas no
mesmo estabelecimento a irmãos que
frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino
da educação básica (Redação dada pela Lei n.
13.845, de 2019).
QUESTÃO 27
O município de Vargem Bonita localiza-se no
meio oeste catarinense e tem como
características físicas principais o clima
mesotérmico, em que a altitude (880 m) tem
uma boa influência, o relevo é acidentado, a
área é de 298 km2, e a população, de acordo
com o último censo, é de 4.975 habitantes. A
respeito dos seus indicadores sociais, uma das
alternativas não corresponde à realidade.
Assinale-a:
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a) IDHM 0.774 (PNUD, 2000); PIB R$
170.000.000 (arredondamento) (IBGE, 2008) e
PIB per capita R$ 40.745,23 (IBGE, 2008).
b) IDHM 0.791 (PNUD, 2000); PIB R$
180.000.000 (arredondamento) (IBGE, 2008) e
PIB per capita R$ 41.648,62 (IBGE, 2008).
c) IDHM 0.698 (PNUD, 2000); PIB R$
190.000.000 (arredondamento) (IBGE, 2008) e
PIB per capita R$ 33.238,84 (IBGE/2008).
d) IDHM 0.723 (PNUD, 2000); PIB R$
130.000.000 (arredondamento) (IBGE, 2008) e
PIB per capita R$ 29.751,73 (IBGE, 2008).
QUESTÃO 28
A Constituição Federal, em seu artigo 210, ao
tratar sobre o ensino religioso nas escolas
públicas, no seu parágrafo primeiro, orienta
que:
a) O ensino religioso será fixado como
componente obrigatório e adequado à
orientação religiosa do aluno.
b) O ensino religioso, de matrícula facultativa,
constituirá disciplina dos horários normais das
escolas públicas de ensino fundamental.
c) O ensino religioso, de caráter multidisciplinar,
será ministrado por professores leigos e
constará no currículo.
d) O ensino religioso, por seu caráter espiritual e
pessoal, não será obrigatório aos sistemas
privados e públicos; contudo, cabe às escolas
públicas organizar a sua oferta plural.
QUESTÃO 29
De acordo com as 20 metas estabelecidas pela
Lei n. 13.005/2014, que atualizou o Plano
Nacional de Educação e cuja vigência se
estende até o ano de 2024, qual das metas a
seguir não corresponde ao referido Plano?
a) Universalizar, até 2016, o atendimento escolar
para toda a população de 15 a 17 anos e
elevar, até o final do período de vigência deste
PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino
médio para 85%.
b) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até
o final do 3o ano do ensino fundamental.
c) Ampliar o investimento público em educação
pública de forma a atingir, no mínimo, o
patamar de 7% do Produto Interno Bruto – PIB
do País no 5o ano de vigência desta Lei e, no
mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final
do decênio.
d) Aumentar, de acordo com as possibilidades de
investimento público, a cobertura de

equipamentos e tecnologia para todas as
escolas públicas e, em determinados casos,
de escolas privadas, em proporção de 1% ao
ano.
QUESTÃO 30
Para o êxito de gestão da escola pública, é
necessário o conhecimento detalhado de toda
a legislação pertinente à educação e sua
consequente responsabilidade. Os sistemas
devem operar em colaboração, ou seja, o
município para com o estado e a União; por
conseguinte, existem diversas atribuições a se
considerar:
I.
As diretamente relacionadas à organização
curricular e à administrativa dos diversos
níveis e modalidades de ensino.
II.
As que indicam a forma por intermédio da
qual deverá ser feita a coordenação das
escolas do município.
III.
As relacionadas à arrecadação e utilização
dos recursos públicos.
IV.
As relativas à formação e valorização dos
profissionais da educação.
Assim, é possível afirmar que são atribuições
do município todas as alternativas a seguir,
exceto:
a) Oferecer a educação infantil, na forma de
creche e pré-escola.
b) Atuar em coordenação com os sistemas
estadual e federal.
c) Respeitar as leis e diretrizes sistêmicas.
d) Autorizar a oferta de ensino superior no
município.
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