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Concurso Público Federal 
Edital 09/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do candidato: ____________________________________ CPF: _________________-_____ 

 

INSTRUÇÕES 
 

1º) Verifique se este caderno corresponde à sua 
opção de cargo e se contém 30 questões, numeradas 
de 1 a 30. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala 
outro caderno. Não serão aceitas reclamações 
posteriores. 

2º) A prova é composta por 30 (trinta) questões 
objetivas, de múltipla escolha, sendo apenas uma 
resposta a correta. 

3º) O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas. 

4º) Não é permitida consulta a qualquer material, e os 
candidatos não poderão conversar entre si, nem 
manter contato de espécie alguma. 

5º) Os telefones celulares e similares não podem ser 
manipulados e devem permanecer desligados 
durante o período em que o candidato se encontrar 
na sala, bem como os pertences não utilizados para a 
prova deverão estar embaixo da carteira, ficando 
automaticamente excluído o candidato que for 
surpreendido contrariando essas orientações. 

6º) O candidato só poderá deixar a sala da prova 
após 1 (uma) hora do início da prova, exceto os três 
últimos candidatos, os quais só poderão deixar o 
local quando todos terminarem a prova. 

 

7º) É proibido fazer anotação de informações 
relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio, que não os 
permitidos, assim como recusar-se a entregar o 
material da prova ao término do tempo destinado 
para a sua realização. 

8º) O candidato deverá preencher a caneta o 
Cartão de Respostas, escolhendo dentre as 
alternativas A, B, C, D e E, preenchendo 
totalmente a célula correspondente à alternativa 
escolhida, sendo desconsiderada a resposta se 
não for atendido o referido critério de 
preenchimento. Rasuras e a informação de mais 
de uma alternativa na mesma questão anulará a 
resposta, bem como o preenchimento a grafite. 
Responda a todas as questões. Os rascunhos não 
serão considerados em nenhuma hipótese. 

9º) Não haverá substituição do Cartão de 
Respostas por erro do candidato. 

10º) O candidato poderá levar consigo o caderno 
de provas após decorridas duas horas do início da 
prova. Não será oferecido outro momento para a 
retirada do mesmo.  

11º) É proibida a divulgação ou impressão parcial 
ou total da presente prova. Direitos Reservados. 

 
 

PROVA 
 

 Assistente de Aluno 
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1. Segundo a Constituição Federal de 1988 o 
dever do Estado com a Educação será 
efetivado mediante a garantia dos aspectos 
explicitados nos itens abaixo. Assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta para todos os 
que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

b) Educação fundamental obrigatória e gratuita dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta para todos os 
que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

c) Educação básica obrigatória e gratuita dos 6 
(seis) aos 16 (dezesseis) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta para todos os 
que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

d) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 18 (dezoito) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta para todos os 
que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

e) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
excluindo sua oferta para todos os que a ela não 
tiveram acesso na idade própria. 

__________________________________________ 

2. Conforme o Estatuto da Juventude (Lei Nº 
12.852/13), é dever do Estado oferecer aos 
jovens que não concluíram a Educação 
Básica, programas na modalidade da 
educação______, adaptados às necessidades 
e especificidades da juventude, inclusive no 
período noturno, ressalvada a legislação 
educacional específica. A alternativa que 
preenche a lacuna CORRETAMENTE é: 

a) Integrada. 

b) Concomitante.  

c) Subsequente. 

d) De jovens e adultos. 

e) Especial. 

_______________________________________ 

3. O Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA (Lei nº 8.069/90) contempla um capítulo 
que referencia o “Direito à Liberdade, ao 
Respeito e à Dignidade”.  Sobre o que 
consiste e abrange o direito ao respeito, 
conforme o Art. 17 da referida Lei, é 
CORRETO afirmar que: 

a) O direito ao respeito consiste em a criança ou o   
adolescente ser criado e educado no seio da sua 
família e assegurada a convivência familiar e 
comunitária, abrangendo um ambiente livre da 
presença de pessoas dependentes de 
substâncias entorpecentes. 

b) O direito ao respeito consiste em assegurar o 
pleno desenvolvimento da criança e do 
adolescente e preparar para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, 
abrangendo a igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola. 

c)   O direito ao respeito consiste na inviolabilidade 
da integridade física, psíquica e moral da criança 
e do adolescente, abrangendo a preservação da 
imagem, da identidade, da autonomia, dos 
valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 
pessoais. 

d) O direito ao respeito consiste em assegurar o 
pleno desenvolvimento da criança abrangendo o 
incentivo ao brincar, praticar esportes e divertir-
se e, também, na preservação da opinião e da 
expressão. 

e) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade 
da integridade física, psíquica e religiosa da 
criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação do corpo, da personalidade, da 
autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais e coletivos. 

_________________________________________ 
4. Classifique cada uma das afirmativas abaixo 

como verdadeira (V) ou falsa (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo: 

O Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/13) 
afirma que a ação do poder público na 
efetivação do direito do jovem à comunicação 
e à liberdade de expressão contempla a 
adoção das seguintes medidas:  

( ) Incentivar programas educativos e culturais 

voltados para os jovens nas emissoras de rádio e 

televisão e nos demais meios de comunicação de 

massa. 

( ) Promover a inclusão digital dos jovens por meio 

de acesso às novas tecnologias de informação e 

comunicação. 

( ) Garantir a participação dos jovens em 

programas educativos e culturais nos diversos meios 

de comunicação. 

( ) Promover as redes e plataformas de 
comunicação dos jovens, considerando a 
acessibilidade para os jovens com deficiência. 

a) V, F, F, V. 

b) F, V, V, F. 

c) V, V, V, F. 

d) F, V, F, V. 

e) V, V, F, V. 

 



IFRS – Concurso Público Edital 09/2014 – Caderno de Provas –  Assistente de Alunos 

 3 

5. A Constituição Federal Brasileira de 1988 
afirma que “a lei estabelecerá o Plano 
Nacional de Educação, de duração decenal, 
com o objetivo de articular o Sistema Nacional 
de Educação em regime de colaboração e 
definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar 
a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas 
dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas que conduzam” às alternativas 
abaixo, EXCETO: 

a) À universalização do atendimento escolar. 

b) A ampliação do analfabetismo. 

c) A melhoria da qualidade do ensino. 

d) A formação para o trabalho. 

e) A promoção humanística, científica e tecnológica 

do País. 

__________________________________________ 

6. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (Lei Nº 8.069/90), de quem 
é o dever de “velar pela dignidade da criança 
e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor”?  

 
a) Apenas dos familiares. 

b) Apenas da escola e seus educadores. 

c) Apenas do Estado e da família. 

d) De todos. 

e) Apenas do Conselho Tutelar. 

_______________________________________ 

7. Considerando as afirmativas I, II e III de 
acordo com o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil – PNAES com relação 
aos seus objetivos: 

I. Democratizar as condições de permanência dos 

jovens na educação superior pública federal. 

II. Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e 

regionais na permanência e conclusão da educação 

superior. 

III.   Erradicar as taxas de retenção e evasão. 

IV. Contribuir para a promoção da inclusão social 

pela educação. 

Assinale a alternativa que contém a(s) 

afirmativa(s) CORRETA(S): 

a) Apenas I, II e III. 

b) Apenas I, II e IV. 

c) Apenas II, III e IV. 

d) Apenas II. 

e) Apenas I e III. 

__________________________________________ 

8. Referente ao que assegura o Estatuto da 
Juventude (Lei Nº 12852/13) em relação ao 
direito à profissionalização, ao trabalho e à 
renda, é correto afirmar que a ação do poder 
público contempla a adoção das seguintes 
medidas: 

I. Oferta de condições especiais de jornada de 

trabalho por meio de compatibilização entre os 

horários de trabalho e de estudo. 

II. Oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino 

em horários que permitam a compatibilização de 

frequência escolar com o trabalho regular. 

III. Adoção de políticas públicas voltadas para a 

promoção do estágio, aprendizagem e trabalho para 

a juventude. 

IV. Estímulo à participação em projetos de 
extensão. 

Assinale a alternativa que contém as afirmativas 

CORRETAS: 

a) Apenas II e III. 

b) Apenas I e IV. 

c) Apenas II e IV 

d) Apenas I, III e IV. 

e) Apenas I, II e III. 

_________________________________________ 

9. Segundo o Decreto Nº 7.234/2010, que dispõe 
sobre o Programa Nacional de Assistência 
Estudantil – PNAES, são algumas das áreas 
que subsidiarão as ações de assistência 
estudantil, EXCETO: 

a) Moradia estudantil. 

b) Alimentação. 

c) Auxílio financeiro aos familiares. 

d) Transporte. 

e) Atenção à saúde. 

__________________________________________ 

10. Nos termos da Lei Nº 10.048/00, terão direito 
a atendimento prioritário: 

I.    Pessoas portadoras de deficiência. 

II.  Idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta 
e cinco) anos. 

III.  Gestantes. 
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IV.  Pessoas acompanhadas por crianças de colo. 

 

Assinale a alternativa CORRETA em ralação às 
afirmativas acima: 

 

a) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV. 

b) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV. 

c) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV. 

d) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV. 

e) Estão corretas apenas as afirmativas II e III. 

_________________________________________ 

11. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A Educação em Direitos Humanos, com a 

finalidade de promover a educação para a 

mudança e a transformação social, fundamenta-

se em alguns princípios, entre eles, o princípio da 

igualdade de direitos. 

b) A Educação em Direitos Humanos, com a 

finalidade de promover a educação para a 

mudança e a transformação social, fundamenta-

se em alguns princípios, entre eles, o princípio da 

laicidade do estado. 

c) A Educação em Direitos Humanos, com a 

finalidade de promover a educação para a 

mudança e a transformação social, fundamenta-

se em alguns princípios, entre eles, o princípio da 

solidariedade. 

d) A Educação em Direitos Humanos, com a 

finalidade de promover a educação para a 

mudança e a transformação social, fundamenta-

se em alguns princípios, entre eles, o princípio da 

democracia na educação. 

e) A Educação em Direitos Humanos, com a 

finalidade de promover a educação para a 

mudança e a transformação social, fundamenta-

se em alguns princípios, entre eles, o princípio 

sustentabilidade socioambiental. 

_______________________________________ 

12. Considere os itens I, II e III e assinale a 
alternativa que contém a(s) afirmação(ões) 
CORRETA(S). Segundo a Resolução do 
Conselho Nacional de Educação Nº 06/12, a 
Educação Profissional e Tecnológica abrange 
os cursos de:  

I. Formação inicial e continuada ou qualificação  
profissional. 

II. Educação Profissional Técnica de nível 
fundamental. 

III. Educação Profissional e Tecnológica de 
graduação e pós-graduação. 

a) Apenas I. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas II e III. 

d) Apenas I e III. 

e) I, II e III. 

__________________________________________ 

13. O Decreto-Lei Nº 5.296/04 em seu artigo 24 
assegura que o Poder Público somente 
autorizará o funcionamento, de abertura ou 
renovação de cursos, se o estabelecimento de 
ensino comprovar que: 

I. Coloca à disposição de professores, alunos, 
servidores e empregados portadores de 
deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas 
técnicas que permitam o acesso às atividades 
escolares e administrativas em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

II. Seu ordenamento interno contém normas sobre 
o tratamento a ser dispensado a professores, 
alunos, servidores e empregados portadores de 
deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir 
qualquer tipo de discriminação, bem como as 
respectivas sanções pelo descumprimento dessas 
normas. 

III. Está cumprindo as regras de acessibilidade 
arquitetônica, urbanística e na comunicação e 
informação previstas nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT, na legislação específica 
ou neste Decreto. 

 
Assinale a alternativa CORRETA em relação às 
afirmativas I, II e III. 

 

a) Está correta apenas a afirmativa I. 

b) Estão corretas apenas as afirmativas II e III. 

c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 

d) Estão corretas apenas as afirmativas I e II. 

e) Estão corretas as afirmativas I, II e III. 

________________________________________ 
 

14. Os Direitos Humanos, internacionalmente 
reconhecidos como um conjunto de direitos 
___________, sejam eles individuais, 
coletivos, transindividuais ou difusos, 
referem-se à necessidade de igualdade e de 
defesa da dignidade humana. A alternativa 
que preenche CORRETAMENTE a lacuna é: 

a) civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e 
ambientais. 

b) civis, éticos, sociais, econômicos, culturais e 
ambientais. 

c) civis, políticos, sociais, econômicos, particulares 
e ambientais. 
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d) civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e 
éticos. 

e) éticos, políticos, sociais, econômicos, culturais e 
ambientais. 

__________________________________________ 

15. Segundo a Resolução CNE/CEB 6/2012, são 
apresentados alguns dos Princípios 
Norteadores para a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio. Classifique cada uma 
das afirmativas abaixo como verdadeira (V) ou 
falsa (F) e assinale a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA, de cima para baixo:  

( ) Relação e articulação entre a formação 

desenvolvida no Ensino Médio e a preparação para o 

exercício das profissões técnicas, visando à 

formação integral do estudante. 

( ) Respeito aos valores estéticos, políticos e 

éticos da educação nacional, na perspectiva do 

desenvolvimento para a vida social e profissional. 

( ) Indissociabilidade entre teoria e prática no 

processo de ensino-aprendizagem. 

( ) Dissociabilidade entre educação e prática 
social, considerando-se historicidade dos 
conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem. 

 

a) V, F, F, V. 

b) V, V, V, F. 

c) F, V, V, F. 

d) V, V, F, V 

e) F, V, F, V. 

__________________________________________ 

16.  O Art. 4 do Decreto nº 3.298/99 dispõe de 
categorias para enquadrar a pessoa portadora 
de deficiência. Assinale a alternativa que NÃO 
está contemplada nas categorias desse 
artigo: 

 

a) Deficiência física. 

b) Deficiência auditiva. 

c) Deficiência visual.  

d) Deficiência sócio-econômica. 

e) Deficiência mental. 

__________________________________________ 

17. A Educação em Direitos Humanos, como 
processo sistemático e multidimensional, 
orientação da formação integral dos sujeitos 
de direitos, articula-se às dimensões 
apresentadas, EXCETO: 

a)  O incentivo a práticas sociais que gerem ações e 
instrumentos em favor da promoção, da proteção 
e da defesa individual. 

b)  A afirmação de valores, atitudes e práticas sociais 
que expressem a cultura dos direitos humanos 
em todos os espaços da sociedade. 

c) A apreensão de conhecimentos historicamente 
construídos sobre direitos humanos e a sua 
relação com os contextos internacional, nacional 
e local. 

d)  A formação de uma consciência cidadã capaz de 
se fazer presente em níveis cognitivo, social, 
cultural e político. 

e) O Desenvolvimento de processos metodológicos 
participativos e de construção coletiva, utilizando 
linguagens e materiais didáticos 
contextualizados. 

__________________________________________ 

18. Com relação à Lei Nº 11.892 de 2008, são 
apresentadas algumas das finalidades e 
características dos Institutos Federais. 
Classifique as afirmativas abaixo como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo: 

( ) Promover a produção, o desenvolvimento e a 
transferência de tecnologias sociais, notadamente as 
voltadas à preservação do meio ambiente.  

( ) Não desenvolver programas de extensão e de 
divulgação científica e tecnológica. 

( ) Orientar sua oferta formativa em benefício da 
consolidação e fortalecimento dos arranjos 
produtivos, sociais e culturais locais, identificados 
com base no mapeamento das potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural no 
âmbito de atuação do Instituto Federal. 

( ) Desenvolver a educação profissional e 
tecnológica como processo educativo e investigativo 
de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades 
nacionais. 

 

a) V, V, F, F. 

b) V, F, V, V. 

c) V, F, V, F. 

d) F, F, V, V. 

e) F, V, F, F. 
__________________________________________ 

19. Segundo o Art. 8° da Lei nº 7.853/89 NÃO 
constitui crime punível com reclusão: 

a)  Negar o acesso de alguém, por motivos derivados 
de sua deficiência, a estabelecimentos públicos e 
privados. 
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b) Recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou 
fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de 
aluno em estabelecimento de ensino de qualquer 
curso ou grau, público ou privado, por motivos 
derivados da deficiência que porta. 

c)  Negar, sem justa causa, a alguém, por motivos 
derivados de sua deficiência, emprego ou 
trabalho. 

d)  Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo 
motivo, a execução de ordem judicial expedida na 
ação civil a que alude esta Lei. 

e)  Recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar 
de prestar assistência médico-hospitalar e 
ambulatorial, quando possível, à pessoa portadora 
de deficiência. 

_________________________________________ 

20. Em relação à Lei Nº 12.711/2012, que dispõe 
sobre o ingresso nas universidades federais e 
nas instituições de ensino técnico de nível 
médio, é CORRETO afirmar que: 

a)    As instituições federais de ensino técnico de 
nível médio reservarão, em cada concurso 
seletivo para ingresso em cada curso, por turno, 
no mínimo 10% (dez por cento) de suas vagas 
para estudantes que cursaram integralmente o 
ensino fundamental em escolas públicas. 

b)   As instituições federais de ensino técnico de 
nível médio reservarão, em cada concurso 
seletivo para ingresso em cada curso, por turno, 
no mínimo 40% (quarenta por cento) de suas 
vagas para estudantes que cursaram 
integralmente o ensino fundamental em escolas 
públicas. 

c)   As instituições federais de ensino técnico de 
nível médio reservarão, em cada concurso 
seletivo para ingresso em cada curso, por turno, 
no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) de suas 
vagas para estudantes que cursaram 
integralmente o ensino fundamental em escolas 
públicas. 

d)   As instituições federais de ensino técnico de 
nível médio reservarão, em cada concurso 
seletivo para ingresso em cada curso, por turno, 
no mínimo 70% (setenta por cento) de suas 
vagas para estudantes que cursaram 
integralmente o ensino fundamental em escolas 
públicas. 

e)   As instituições federais de ensino técnico de 
nível médio reservarão, em cada concurso 
seletivo para ingresso em cada curso, por turno, 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas 
vagas para estudantes que cursaram 
integralmente o ensino fundamental em escolas 
públicas. 

 

21. Qual das alternativas abaixo NÃO é objetivo 
dos Institutos Federais, segundo a Lei Nº  
11.892/ 2008?  

a) Ministrar educação profissional técnica de nível 

médio, prioritariamente na forma de cursos 

integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da educação de 

jovens e adultos. 

b) Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o 

desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade. 

c) Estimular e apoiar processos educativos que 

levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento socioeconômico local e 

regional. 

d) Ministrar cursos de formação inicial e continuada 

de trabalhadores, objetivando a capacitação, o 

aperfeiçoamento, a especialização e a 

atualização de profissionais, em todos os níveis 

de escolaridade, nas áreas de educação 

profissional e tecnológica. 

e) Priorizar, no processo seletivo, alunos oriundos 

de Escolas Privadas que comprovem ter sido 

bolsistas durante o Ensino Fundamental. 

__________________________________________ 

22. A Lei Nº 10.098/00 estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, 
mediante a ________ de barreiras e de 
obstáculos nas vias e espaços ________, no 
mobiliário urbano, na ________ e __________ 
de edifícios e nos meios de transporte e de 
comunicação. A alternativa que preenche 
corretamente e sucessivamente as lacunas é: 

 

a) alteração, públicos, construção, reforma. 

b) modificação, públicos, construção, reconstrução. 

c) supressão, públicos, construção, reforma. 

d) supressão, privados, reforma, aperfeiçoamento. 

e) alteração, privados, construção, reforma. 

____________________________________ 

23. Assinale a alternativa CORRETA, a respeito 
das afirmativas I, II e III. Segundo a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Nº 
9394/96), o ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios:  
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I. Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas. 

II. Valorização da experiência extra-escolar. 

III. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e 
as práticas sociais. 
 

Assinale a alternativa CORRETA em relação às 
afirmativas I, II e III. 
 

a) Estão corretas apenas I e III. 

b) Estão corretas apenas I e II. 

c) Estão corretas I, II e III. 

d) Estão corretas apenas II e III. 

e) Apenas a I está correta. 
______________________________________ 

24. Qual das afirmativas abaixo apresenta o 
entendimento de Educação definido pelo 
Projeto Pedagógico Institucional – PPI 
também conhecido como Projeto Político 
Pedagógico PPP do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul - IFRS?  

a) O IFRS entende a educação como uma 

instrução técnica e tecnológica, que busca 

atualização permanente das pessoas em geral, 

em especial dos trabalhadores. 

b)  O IFRS entende a educação como um processo 

dinâmico e social de treinamento permanente nos 

espaços educativos não-formais. 

c) O IFRS entende a educação como a construção 

de conhecimentos técnicos e tecnológicos com 

métodos adequados aos que não tiveram acesso 

à escola em idade apropriada. 

d) O IFRS entende a educação como um processo 

complexo e dialético, uma prática contra-

hegemônica que envolve a transformação 

humana na direção do seu desenvolvimento 

pleno.   

e) O IFRS entende a educação como um processo 
de criação de alternativas pedagógicas e 
acadêmicas que garantam a instrução e o ensino. 

______________________________________ 

25. Segundo o Art. 56 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA (Lei Nº 8.069/90), os 
dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao ____________ 
os casos de: maus-tratos envolvendo seus 
alunos; reiteração de faltas injustificadas e de 
evasão escolar, esgotados os recursos 
escolares e  elevados níveis de repetência. A 
alternativa que preenche CORRETA a lacuna 
é: 

a) responsável pela criança ou adolescente. 

b) conselho tutelar. 

c) promotor da Infância e da Juventude. 

d) canal de comunicação da secretaria de Direitos 
humanos. 

e) Ministério Público. 

______________________________________ 

26. Segundo a Lei Nº 9394/96, que institui as  
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
NÃO é incumbência dos estabelecimentos de 
ensino: 

a) Administrar seu pessoal e seus recursos  
materiais e financeiros.  

b) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho 
de cada docente. 

c) Prover meios para a recuperação dos alunos 
de menor rendimento. 

d) Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao 
juiz competente da comarca e ao respectivo 
representante do Ministério Público a relação 
dos alunos que apresentam comportamentos 
que desobedecem às regras da instituição. 

e) Articular-se com as famílias e a comunidade, 
criando processos de integração da sociedade 
com a escola. 

_____________________________________ 

27. Qual das alternativas abaixo NÃO é princípio 
da ação inclusiva, segundo Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI), também 
conhecido como Projeto Político Pedagógico 
(PPP) do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – 
IFRS? 

 

a) O respeito à diferença. 

b) A organização de turmas especificamente para 
portadores de necessidades especiais.  

c) A igualdade de oportunidades e de condições de 
acesso, inclusão e permanência.  

d) A garantia da educação pública, gratuita e de 
qualidade para todos. 

e) A defesa da interculturalidade.  
_______________________________________ 

28. Considerando as afirmativas I, II, e III que 
fazem referência ao Art. 58 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA (Lei Nº 
8.069/90), assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto econômico da criança e do adolescente, 
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oferecendo a estes alguma possibilidade de criação 
e o acesso restrito às fontes de cultura. 

II. No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura. 

III.  No processo educacional respeitar-se-ão apenas 
os valores econômicos e religiosos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, 
oferecendo a estes a possibilidade da recriação e o 
acesso limitado às fontes de cultura. 

 
a) Está correta apenas a afirmativa I. 

b) Está correta apenas a afirmativa III. 

c) Está correta apenas a afirmativa II. 

d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 

e) Estão corretas apenas as afirmativas I e II. 

______________________________________ 

29. Referente à Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Nº 9394/96), o que os 
sistemas de ensino NÃO assegurarão aos 
educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação?  

a) Currículos, métodos, técnicas, recursos 
educativos e organização específicos para 
atender às suas necessidades. 

b) Acesso diferenciado aos benefícios dos 
programas sociais suplementares disponíveis 
para o respectivo nível do ensino regular. 

c) Terminalidade específica para aqueles que não 
puderam atingir o nível exigido para conclusão do 
ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em 
menor tempo o programa escolar para os 
superdotados. 

d) Professores com especialização adequada em 
nível médio ou superior, para atendimento 
especializado, bem como professores do ensino 
regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns. 

e) Acesso igualitário aos benefícios dos programas 
sociais suplementares disponíveis para o 
respectivo nível do ensino regular. 

__________________________________________ 

30. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) O Programa Nacional de Assistência Estudantil – 
PNAES, executado no âmbito do Ministério da 
Educação, tem como finalidade ampliar as 
condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública. 

b) O Programa Nacional de Assistência Estudantil – 
PNAES, executado no âmbito do Ministério da 
Educação e da Cultura, tem como finalidade 
ampliar as condições de acesso dos jovens à 
educação superior pública. 

c) O Programa Nacional de Assistência Estudantil – 
PNAES, executado no âmbito da Secretaria 
Estadual da Educação, tem como finalidade 
ampliar as condições de permanência dos 
jovens na educação superior pública. 

d) O Programa Nacional de Assistência Estudantil – 
PNAES, executado no âmbito do Ministério da 
Educação, tem como finalidade ampliar as 
condições de permanência dos jovens na 
educação superior privada. 

e) O Programa Nacional de Assistência Estudantil – 
PNAES, executado no âmbito do Ministério da 
Educação, tem como finalidade ampliar as 
condições de permanência dos jovens na 
educação básica pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


