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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA/SP 

EMPREGO: AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR (M) 

EMPREGO: AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Epidemia homicida 
 

Os últimos números de violência contra a mulher 
deixam claro que a sociedade brasileira sofre de uma séria 
enfermidade. Há algo muito errado acontecendo com os 
homens, e atos sexistas, em que eles se impõem pela força, 
estão sendo cometidos em proporções alarmantes. Uma 
epidemia de agressões e de assassinatos passionais acomete 
o país. Dados do Mapa da Desigualdade Social 2019 
divulgados terça-feira 5, pela Rede Nossa São Paulo, uma 
ONG que acolhe vítimas, mostram que os casos de 
feminicídio na capital paulista aumentaram 167% no ano 
passado. [...] 

“A maior parte dos casos de feminicídio ocorre depois 
da ruptura de um relacionamento, quando a mulher termina 
uma relação abusiva. Os homens não aceitam a nova 
situação e matam”, diz a psicóloga Vanessa Molina, porta-    
-voz da Associação Fala Mulher, que oferece assistência e 
proteção para vítimas de violência doméstica e atendeu oito 
mil mulheres em 2018. “Os abusos começam antes da 
violência física, com manifestações de ciúmes, xingamentos 
e com o afastamento da mulher de familiares e amigos. É 
como se o homem achasse que a mulher pertence a ele, que 
não se conforma com a perda do controle sobre sua 
‘posse’”. Para Vanessa há uma necessidade urgente de 
mudar a cultura machista que está por trás dos crimes de 
ódio, que acontecem em famílias de todas as classes sociais 
e, frequentemente, são cometidos dentro de casa, no lugar 
em que a mulher deveria se sentir mais segura. [...] 

Apesar do endurecimento das leis que penalizam esse 
tipo de violência, a epidemia de crimes passionais não 
arrefece. A Lei Maria da Penha, que estabelece cinco formas 
de agressão machista (física, psicológica, moral, patrimonial 
e sexual) e a Lei do Feminicídio, que caracterizou o homicídio 
de gênero, deram proteção legal para as mulheres, 
aumentaram o rigor da pena para agressores e assassinos, 
mas não inibiram os atos extremos. 

Na semana passada, em mais uma demonstração de 
que a sociedade tenta reagir à doença social, o Senado 
aprovou em primeiro e segundo turno Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) que modifica o inciso 42 do artigo 5º da 
Constituição e torna inafiançável e imprescritível o crime de 
feminicídio. A PEC segue agora para a Câmara e tornará a 
cadeia inevitável para os assassinos de mulheres. O que se 
vê, porém, é que o feminicida, na maioria dos casos, não 
está preocupado com as consequências de seu ato. Age 
enlouquecidamente e acha que está com a razão. O ódio e o 
desejo de vingança são maiores do que o medo da pena. Ele 
mata a mulher no meio da rua ou em lugares públicos e 
depois foge ou se suicida. No fim de semana, quando as 
famílias se reúnem, há uma incidência maior desses crimes. 
[...] 

É preciso reeducar a sociedade, é um processo 
evolutivo, afirma Larissa Schmillevitch, gerente do Mapa do 
Acolhimento, ONG que cuida de mulheres ameaçadas e 
agredidas. “Outra questão é achar que a violência contra a 
mulher é algo privado em que ninguém se mete. A sociedade 
precisa entender que se trata de algo público, que pode ser 
evitado.” O Mapa do Acolhimento é uma rede de solidarie-
dade coordenada pela ONG Nossas, um laboratório de 
ativismo feminista. Para Larissa, o aumento das denúncias 
tem relação direta com o crescimento da violência, e 
também com o fato das mulheres terem mais acesso às 
informações e estarem menos caladas e conseguindo iden-
tificar com clareza as situações abusivas de seu relaciona-
mento. Isso permite que se tomem medidas para impedir 
atitudes violentas de maridos e namorados transtornados. 

A medida principal que as ativistas dos direitos da 
mulher defendem para conter a onda de feminicídios é a 
prevenção. Segundo ela, esse crime pode ser inibido com 
uma atuação assistencial no início do ciclo da violência, 
quando começam os abusos. Mas mulheres que denunciam 
seus algozes precocemente se expõem a um risco maior e 
necessitam de proteção. “A lei é muito boa, mas precisa ser 
aplicada de forma adequada”, afirma Larissa. “A gente 
enfrenta problemas nas delegacias da mulher por falta de 
profissionais qualificados e percebe um sucateamento nos 
serviços públicos de atendimento”. 

(VILARDAGA, Vicente; OLIVEIRA, Caroline. Epidemia homicida. Texto 
adaptado. Disponível em: https://istoe.com.br/epidemia-homicida/. 

Acesso em: 20/01/2020.) 
 

Questão 01 
Sobre o texto lido, analise as afirmativas a seguir. 
I. O feminicídio é considerado uma enfermidade ou moléstia. 
II. Os abusos contra a mulher começam com a violência 

física e dentro de casa. 
III. A violência contra a mulher deve ser tratada como algo 

privado, evitando expor a mulher à sociedade. 
IV. A lei contra o feminicídio ainda não é aplicada de forma 

adequada e a prevenção é defendida para contê-lo. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.                                                                                               
B) I e IV.  
C) II e III.  
D) II e IV. 
 
Questão 02 
Sobre o pronome “isso” em “Isso permite que se tomem 
medidas para impedir atitudes violentas de maridos e 
namorados transtornados.” (5º§), analise as afirmativas a 
seguir. 
I. É demonstrativo. 
II. Em alguns contextos, é variável. 
III. Exerce a função sintática de sujeito.  
IV. Exerce a função sintática de vocativo. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.   
B) I e IV.  
C) II e III.  
D) II e IV. 

https://istoe.com.br/epidemia-homicida/
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Questão 03 
Em relação ao substantivo “porta-voz” (2º§), marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Quanto ao gênero, ele é biforme.  
(     ) Ele é composto por justaposição. 
(     ) Somente o segundo elemento vai para o plural. 
(     ) O plural é feito do mesmo modo que “guarda-florestal”. 
A sequência está correta em 
A) F, V, V, F.                                                                                                
B) F, F, V, F.  
C) V, F, F, V.  
D) V, V, F, V. 
 
Questão 04 
Observe o emprego da palavra “arrefecer” em “Apesar do 
endurecimento das leis que penalizam esse tipo de 
violência, a epidemia de crimes passionais não arrefece.” 
(3º§). Em qual das orações a palavra destacada foi utilizada 
com o mesmo sentido? 
A) Apesar dos remédios, a febre não abranda.                                                                                                
B) Apesar de tudo, a economia do país não deslancha. 
C) Apesar dos seus esforços, a comunidade não silencia. 
D) Apesar dos investimentos feitos, a polêmica não cessa. 
 
Questão 05 
A palavra “reeducar” (5º§) é formada por um prefixo. Qual 
das palavras a seguir NÃO é formada por um prefixo? 
A) Desfazer. 
B) Autopeça.  
C) Ultrassom.   
D) Antebraço.                                                                                                
 
Questão 06 
Em “É como se o homem achasse (...)” (2º§), o trecho desta-
cado está no: 
A) Futuro do subjuntivo. 
B) Futuro do presente do indicativo.  
C) Pretérito imperfeito do indicativo. 
D) Pretérito imperfeito do subjuntivo.  
 
Questão 07 
O trecho “Age enlouquecidamente e acha que está com a 
razão.” (4º§) contém um advérbio. Em qual das orações a 
palavra destacada também é um advérbio? 
A) A fruta madura caiu do pé.                                                                                                
B) Minha magrela anda muito.  
C) A criança pediu um pouco de água ao pai. 
D) Ele ficou pouco entusiasmado com a notícia. 
 
Questão 08 
O trecho “(...) com o fato das mulheres terem mais acesso 
às informações (...)” (5º§) registra um caso de regência 
nominal. A regência está correta em:                                                                                                
A) Maria é fanática com aquele cantor.  
B) Mário é hábil em trabalhos manuais. 
C) Ele se mostra entendido por informática.  
D) Eu estou habituado com você na minha casa. 

Questão 09 
As palavras “inafiançável” e “imprescritível” (4º§) apresen-
tam, respectivamente, quantas sílabas? 
A) 6 e 6.                                                                                                
B) 6 e 5.  
C) 5 e 6.  
D) 5 e 5. 
 
Questão 10 
No trecho “Ele mata a mulher no meio da rua ou em lugares 
públicos e depois foge ou se suicida.” (4º§), há três orações. 
Sobre os sujeitos destas orações, é correto afirmar que: 
A) Na primeira: ele é agente; na segunda: paciente; na ter-

ceira: paciente.  
B) Na primeira: ele é agente; na segunda: ele é agente; na 

terceira: agente e paciente. 
C) Na primeira: ele é paciente; na segunda: agente e pa-

ciente; na terceira: paciente.  
D) Na primeira: ele é paciente; na segunda: ele é paciente; 

na terceira: agente e paciente. 
 
Questão 11 
Com relação ao adjetivo “transtornados” (5º§), assinale a 
alternativa correta. 
A) Apresenta mais de um radical.  
B) Ele não pode variar em número.                                                                                                
C) Quanto ao gênero, ele é uniforme.  
D) Pode variar em gênero, número e grau. 
 
Questão 12 
Os verbos “mata” e “foge” são considerados regular e 
irregular. Em qual das alternativas os verbos recebem a 
mesma classificação? 
A) dizer; ser. 
B) surgir; querer. 
C) possuir; descer.                                                                                                
D) abrir; permanecer.  
 
Questão 13 
Sobre o emprego dos parênteses no 3º§ do texto, é correto 
afirmar que eles foram usados para: 
A) Separar advérbios.   
B) Indicar uma citação. 
C) Isolar palavras acessórias.                                                                                                
D) Destacar o complemento do verbo. 
 
Questão 14 
Quanto à regência, os verbos destacados em “(...) deram 
proteção legal para as mulheres, aumentaram o rigor da 
pena para agressores e assassinos, mas não inibiram os 
atos extremos.” (3º§) são classificados, respectivamente, 
como transitivo: 
A) Indireto; direto; e, direto.  
B) Direto; direto; e, indireto.                                                                                                
C) Direto e indireto; direto; e, direto.  
D) Direto e indireto; direto e indireto; e, direto. 
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Questão 15 
Ao longo do texto, existem alguns nomes que necessitam 
de um termo que lhe complete o sentido. A palavra 
destacada refere-se a um complemento nominal em: 
A) As crianças comeram muito hoje.                                                                                                 
B) Amanhã, meu filho voltará para a escola.  
C) Tenho medo do amanhã, pois não economizei.  
D) O dia amanheceu ensolarado, então eu caminhei. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 16 
Seja uma progressão aritmética crescente, cuja soma dos 
três primeiros termos é igual a 15. Considerando que a 
diferença entre o terceiro termo e o primeiro termo é igual 
a 2, pode-se afirmar que o seu primeiro termo vale: 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
 
Questão 17 
Uma empresa de telefonia precisa contratar 8 funcionários, 
para que consigam instalar duas torres de sinal telefônico 
em três dias. Quantos funcionários são necessários para 
que sejam instaladas 3 antenas iguais em dois dias? 
A) 12 
B) 14 
C) 16 
D) 18 
 
Questão 18 
Considere dois conjuntos dados por: J = {x ∈ R | x² – 2x = 3} 
e H = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Qual das alternativas apresenta o 
conjunto H∩J? 
A) {3} 
B) {2, 3} 
C) {1, 3} 
D) {1, 2, 3, 4, 5} 
 
Questão 19 
Em uma pequena escola de música os estudantes são espe-
cializados em instrumentos conforme tabela a seguir: 
 

Instrumentos Número de estudantes 
Guitarra 6 
Contrabaixo 2 
Bateria 4 
Teclado 3 

 

O número de bandas diferentes que poderão ser formadas 
com os estudantes desta escola de música com a seguinte 
constituição: 2 guitarristas, 1 contrabaixista, 1 baterista e 1 
tecladista está compreendido entre: 
A) 1 e 300 
B) 301 e 400 
C) 401 e 600 
D) 601 e 800 

Questão 20 
Marcelo foi a um restaurante italiano e verificou as seguin-
tes opções no cardápio: 
 

Massa Molho Proteína 
Penne Branco Carne moída 

Espaguete Bolonhesa Peito de peru 
Farfalle Queijo Frango 
Ravioli Pesto Bacon 

 

Considere que Marcelo deseja experimentar todas as 
combinações possíveis deste restaurante, montando 
pratos compostos por um tipo de massa, uma opção de 
molho e duas opções de proteína. Desse modo, o número 
de pratos diferentes que ele poderá montar neste 
restaurante está compreendido entre: 
A) 4 e 30. 
B) 31 e 70. 
C) 71 e 120.  
D) 120 e 200. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
O químico sueco Alfred Bernhard Nobel (1833-1896), que ficou 
milionário com a invenção da dinamite, pediu em testa-
mento que a renda de sua fortuna fosse usada para premiar 
‘aqueles que, no ano anterior, tivessem conferido maior 
benefício à humanidade’. 

(Disponível em: Museu Nobel (www.nobel.se); ‘The Nobel Prize: The 
First 100 Years’, de A.W. Levinovitz e N. Ringertz.) 

 

Vencedor do 100º Nobel da Paz contribuiu, decisivamente, 
para colocar fim ao conflito de 20 anos do seu país com a 
Eritreia, no leste da África. Tal fato se refere ao: 
A) Didier Queloz. 
B) Akira Yoshino. 
C) Peter Handke. 
D) Abiy Ahmed Ali. 
 
Questão 22 
A Petrobras informou aos clientes que irá reduzir os preços 
dos derivados em suas refinarias. O litro da gasolina irá 
custar 4,3% menos e o do óleo diesel, 4,4%. Isso significa 
que, as distribuidoras irão comprar gasolina R$ 0,0756 mais 
barata e o diesel, a R$ 0,0917. Sobre a Petrobras, é correto 
afirmar que: 
A) É considerada uma empresa de médio porte na área de 

distribuição de petróleo e seus derivados. 
B) A nomeação do presidente executivo é feita através de 

voto dos acionistas que detêm mais de 70% das ações.  
C) Utiliza tecnologia para descobrir e operar a província do 

pré-sal com eficiência em águas ultraprofundas 
importada dos Estados Unidos. 

D) Descobriu a Bacia de Campos – situada na costa norte do 
estado do Rio de Janeiro, estendendo-se até o sul de 
Espírito Santo – em meio à crise do petróleo. 
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Questão 23 
Ao abordar o tema da cultura brasileira e permitir que 
aspectos relacionados à história e à identidade ganhem 
relevo, é importante se atentar para algumas questões. O 
que denominamos “cultura brasileira” é um amálgama, uma 
trama de fios os mais diversos, cuja dinâmica é tanto mais 
rica quanto menos escondamos suas variações, suas contra-
dições, suas linhas de força divergentes. 

(Disponível em: https://www.sescsp.org.br/. Adaptado.) 
 

Em relação à identidade cultural brasileira, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. É a consequência da miscigenação de diversos grupos 

étnicos. 
II. Os povos fundamentais que constituíram a cultura brasi-

leira foram os portugueses, os africanos e os índios. 
III. A identidade cultural é o conjunto de características que 

o indivíduo herda ou aprende em seu convívio social, 
com sua família e os demais indivíduos que fazem parte 
do seu dia a dia. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
 
Questão 24 
A Caixa Econômica Federal informou que 56,3 milhões dos 
96 milhões de trabalhadores fizeram os saques imediatos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até            
R$ 500,00. Foram pagos R$ 24,7 bilhões do total de R$ 40 
bilhões liberados. Isto é 59% dos trabalhadores sacaram 62% 
dos recursos. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/02/ 
saques-do-fgts-de-ate-r-500-foram-feitos-59percent-dos-

trabalhadores.ghtml.) 
 

Em relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
está INCORRETO o que se afirma em: 
A) O governo utiliza os recursos deste fundo na infraestru-

tura urbana.  
B) Ao adquirir um imóvel, o trabalhador poderá utilizar o 

saldo do FGTS. 
C) O valor recolhido é 8% do total líquido das verbas salariais 

recebidas pelo empregado. 
D) Terá direito ao saque total do FGTS o trabalhador que 

pedir demissão para a empresa. 
 
Questão 25 

E agora, José? 
A festa acabou, 
a luz apagou, 
o povo sumiu, 
a noite esfriou, 
e agora, José? 
e agora, você? 
você que é sem nome, 
que zomba dos outros, 
você que faz versos, 
que ama, protesta? 
e agora, José? 

Um dos maiores e mais conhecidos poemas – “José” – 
exprime a solidão do indivíduo na cidade grande, a sua 
falta de esperança e a sensação de estar perdido na vida. O 
poema tem como autor: 
A) Jorge Amado. 
B) Guimarães Rosa. 
C) Machado de Assis. 
D) Carlos Drummond de Andrade. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 26 
De acordo com a Lei Orgânica do Município nº 01, de 5 de 
abril de 1990, é considerado Lei Complementar, EXCETO: 
A) Código de Obras e Edificações.  
B) Emendas à Lei Orgânica Municipal. 
C) Lei Orgânica Instituidora da Guarda Municipal. 
D) Lei Instituidora do Regime Jurídico dos Servidores Municipais. 
 
Questão 27 
Remuneração, segundo o Art. 129 da Lei nº 328, de 10 de 
outubro de 1975, é a retribuição paga ao funcionário pelo 
efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão 
fixado em Lei, acrescido das vantagens pessoais de que seja 
titular. Sobre a remuneração, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O servidor perderá a remuneração do dia se deixar de 

comparecer ao serviço injustificadamente.  
(     ) O servidor perderá um quinto da remuneração do dia, 

quando comparecer ao serviço, dentro da hora 
seguinte à marca para o início da jornada de trabalho.  

(     ) O servidor perderá um terço da remuneração, durante 
o afastamento por motivo de prisão em flagrante.  

(     ) O servidor perderá dois terços da remuneração, 
durante o afastamento em virtude de condenação, por 
decisão definitiva, a pena que não implique na perda 
do cargo.  

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) F, V, V, F. 
C) V, F, V, V. 
D) F, F, V, F.  
 
Questão 28 
De acordo com o Art. 11 da Lei Orgânica do Município nº 
01, de 5 de abril de 1990, é de competência administrativa 
comum do Município, da União e do Estado: 
A) Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas, taxas e preços públicos.  
B) Dispor sobre administração, utilização e alienação dos 

bens públicos. 
C) Fiscalizar, nos locais de vendas, peso, medidas e 

condições sanitárias dos gêneros alimentícios. 
D) Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de 

obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico 
ou cultural. 
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Questão 29 
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Colômbia/SP, são penalidades disciplinares, 
EXCETO: 
A) Demissão.  
B) Suspensão. 
C) Repreensão.  
D) Exoneração. 
 
Questão 30 
Camila, aprovada em concurso público para a Prefeitura 
Municipal de Colômbia/SP, foi nomeada para o cargo de 
nutricionista e tomou posse em 31 de janeiro de 2019. 
Passado o prazo legal previsto no Estatuto dos Funcioná-
rios Públicos do Município de Colômbia/SP para entrada 
em exercício, Camila não compareceu ao local para o qual 
foi designada, deixando de entrar em exercício. Nesta 
situação, Camila será: 
A) Demitida.  
B) Revertida. 
C) Exonerada a pedido.  
D) Exonerada de ofício. 
 
 

CONHECIMENTOS DO EMPREGO 
 
Questão 31 
Perrenoud (1999, p. 143) define a avaliação formativa como 
“um dos componentes de um dispositivo de individualiza-
ção dos percursos de formação e de diferenciação das 
intervenções e dos enquadramentos pedagógicos”. Consi-
derando-se a avaliação formativa, é INCORRETO afirmar 
que: 
A) Favorece os processos de autoavaliação. 
B) Dentro de uma lógica formativa, a nota é uma 

decorrência do processo e não o seu fim último. 
C) Tendo como foco o processo de aprendizagem, o profes-

sor é o único responsável pelos avanços e necessidades 
dos alunos. 

D) Diz respeito à construção da autonomia por parte do 
estudante, na medida em que lhe é solicitado um papel 
ativo em seu processo de aprender. 

 
Questão 32 
Segundo La Taille (1998), disciplina remete a regras. 
Considerando a indisciplina um fator presente no cotidiano 
escolar, analise as afirmativas quanto à postura dos 
educadores no intuito de prevenir situações indisciplinares 
e assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Conhecimento da realidade e história do aluno. 
B) Cumprimento das combinações entre educador e edu-

candos. 
C) Promoção do debate sobre a temática e o conhecimento 

do ponto de vista dos educandos e seus motivos. 
D) Equiparar disciplina e comportamento comum de uma 

criança, adolescente de acordo com sua faixa etária. 
 

Questão 33 
A escrituração escolar está tipificada no padrão de muitos 
documentos escolares. Cada documento tem um padrão 
específico de escrituração, função social e serve a uma 
pessoa ou muitas da instituição educacional. 

(Escrituração Escolar: gêneros textuais administrativos.) 
 

A partir do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Ata de abertura de ano letivo: tem como finalidade 

registrar a abertura do ano que é um fato relevante à 
história da escola e da educação. As datas e os números 
neste documento são escritos abreviados. 

II. Quando o aluno recebe seu boletim escolar pode ler a 
síntese de toda a sua trajetória de estudos, pesquisas, 
resolução de questões, interação com professores, 
colegas e direção etc. 

III. No diário de classe, registram a frequência, avaliações, 
conceitos / menções, nota final, dias letivos, carga 
horária da disciplina e conteúdo programático. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 
Questão 34 
A vida escolar do aluno inicia-se a partir da matrícula. O 
registro o acompanhará por todo o seu percurso escolar. 
Sobre o processo de matrícula, é INCORRETO afirmar que: 
A) Pode ser efetuada por ingresso, classificação e reclassi-

ficação. 
B) Caso o aluno não possua a documentação exigida, ela não 

poderá ser efetivada. 
C) Envolve duas etapas principais: a entrega de documenta-

ção e o registro no Sistema de Cadastro de Alunos. 
D) Sendo o aluno menor de idade e não possuir a certidão 

de nascimento, é necessário encaminhar os responsáveis 
legais ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis. 

 
Questão 35 
Histórico escolar é um documento de informação e 
comprovação de resultados parciais e/ou finais dos estudos 
realizados pelo aluno, garantindo-lhe, além do prossegui-
mento de estudos, a possibilidade de obter outros benefí-
cios decorrentes. 

(Secretaria de Estado de Educação/SP.) 
 

Com base no exposto, é INCORRETO afirmar que: 
A) O histórico escolar é emitido exclusivamente na conclu-

são de curso, para fins de comprovação. 
B) Nos históricos escolares deverão ser transcritos, fiel-

mente, as informações constantes em documentos esco-
lares anteriores. 

C) Os históricos escolares do Ensino Fundamental e Médio 
devem fornecer todas informações sobre a trajetória 
escolar do aluno. 

D) A escrituração do histórico escolar é feita anualmente e 
apenas com os resultados das séries nas quais o aluno 
tenha sido promovido. 
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Questão 36 
Cuidar e educar significa compreender que o direito à 
educação parte do princípio da formação da pessoa em sua 
essência humana (...).       (Brasil, 2010, p. 17.) 
 

Com relação ao cuidar e educar, é INCORRETO afirmar que: 
A) Os docentes precisam, ao educar, estimular a curiosidade 

e a imaginação das crianças, pois educar quer dizer formar 
cidadãos que estão parcelados em capacidades isoladas. 

B) Educar implica preparar as situações como organização 
do tempo e do espaço dando condições para que as 
crianças criem os seus próprios conhecimentos por meio 
das interações com as pessoas, o meio físico, social e 
cultural. 

C) O cuidar é essencial para a formação da criança enquanto 
um ser em desenvolvimento contínuo e deve ser aliado 
ao processo educativo, ou seja, o educar, cuidando para 
que assim as ações que promovam afetividade, sensibili-
dade e autonomia sejam construídas. 

D) Em cada criança há uma criatura humana em formação e, 
neste sentido, cuidar e educar são, ao mesmo tempo, 
princípios e atos que orientam e dão sentido aos proces-
sos de ensino, de aprendizagem e de construção da 
pessoa humana em suas múltiplas dimensões. 

 
Questão 37 
A escola, de fato, institui a cidadania.  

(Canivez 1991, p. 33.) 
 

Considerando a escola como espaço de inserção social, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) A escola é um local onde se visa a inserção do ser ao 

social. 
B) O âmbito escolar é o primeiro socializador de todo 

indivíduo. 
C) O conhecimento da escola é um conhecimento sistemati-

zado e não do senso comum. 
D) A escola institui a coabitação de seres diferentes sob a 

autoridade de uma mesma regra. 
 
Questão 38 
Conforme afirma Fusari (1990), “o planejamento deve ser 
concebido, assumido e vivenciado no cotidiano da prática 
social docente, como um processo de reflexão”, mas uma 
reflexão articulada, crítica e rigorosa. Sobre o planeja-
mento, analise as afirmativas. 
I. São componentes básicos do planejamento de ensino: 

objetivos, conteúdos, procedimentos e recursos de 
ensino. 

II. A sequência de mediações de Projeto Político-Pedagó-
gico, currículo e planejamento de ensino configura os 
contornos da prática avaliativa. 

III. Planejamento, currículo e avaliação são práticas educati-
vas desvinculadas de um mesmo processo. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 

 
Questão 39 
Para Plan (2008), as melhores estratégias para se combater 
a violência escolar, entre elas, o bullying, são as que se 
concentram no campo micro, as mudanças de normas 
técnicas da escola e da sala de aula, a capacitação de 
professores, conscientização dos direitos infantis e 
estabelecimento de normas claras referentes ao 
comportamento na escola. Trata-se de uma referência à 
ação mediadora do professor no combate ao bullying: 
A) Culpar o agressor perante a turma. 
B) Oportunizar os alunos para que criem regras antibullying.   
C) Conversar com os alunos, reproduzindo a ação do 

agressor. 
D) Sempre que possível trabalhar atividades com mensa-

gens reprodutoras do bullying. 
 
Questão 40 
Para Ashley (2002, p. 6-7), “o compromisso das instituições, 
bem como dos educadores com a sociedade, no que tange 
às atitudes que permeiam a visão dos diferentes e das 
diferenças no meio social, é bem maior e mais abrangente 
do que em outras instituições sociais, pois opera sobre o 
cidadão em desenvolvimento”. Considerando a educação 
inclusiva, analise as afirmativas a seguir. 
I. O caminho para termos uma sociedade incluída será, 

provavelmente, aprofundar a educação inclusiva apoi-
ando todos os alunos com dificuldades, dando-lhes uma 
educação de qualidade em um ambiente comunitário e 
diverso. 

II. Uma escola somente poderá ser considerada inclusiva 
quando estiver organizada para favorecer a cada aluno, 
dependendo da deficiência apresentada. 

III. É importante que o professor acolha todo aluno, inde-
pendente de suas necessidades educativas especiais, 
pois este é o primeiro passo para promover o acesso 
curricular aos alunos com necessidades educativas espe-
ciais no contexto escolar. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 
 

 
 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os empregos de Nível Superior, exceto 
para os empregos de Professor Coordenador Pedagógico e Técnico em Assuntos Educacionais, que conterá 60 (sessenta) 
questões; 40 (quarenta) questões para os empregos de Nível Médio e Nível Médio Técnico; e, 30 (trinta) questões para os 
empregos de Nível Fundamental Completo. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao emprego a que está concorrendo, bem como se os dados constantes 
no Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido está correto. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 4h30min (quatro horas e trinta minutos) as provas para os empregos de Professor Coordenador 
Pedagógico e Técnico em Assuntos Educacionais e 4h (quatro horas) para todos os demais empregos. Este período abrange 
a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação desta Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referente à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 


