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Texto 1  

O tema do combate à corrupção 

ocupa o papel de destaque na pauta de 

reivindicações sociais na atualidade, o que 

justifica a proliferação de normas 

internacionais e internas que consagram 

mecanismos relevantes, preventivos e 

repressivos, de garantia da moralidade 

administrativa.  

A corrupção é inimiga da República, 

uma vez que significa o uso privado da coisa 

pública, quando a característica básica do 

republicanismo é a busca pelo “bem 

comum”, com a distinção entre os espaços 

público e privado.  

Conforme destacamos em obra 

sobre o tema, o combate à corrupção 

depende de uma série de transformações 

culturais e institucionais. É preciso reforçar 

os instrumentos de controle da máquina 

administrativa, com incremento da 

transparência, da prestação de contas e do 

controle social.  

Nesse contexto, a Lei nº 12.846/13 

representa importante instrumento de 

combate à corrupção e de efetivação do 

republicanismo, com a preservação e 

restauração da moralidade administrativa. 

 

 OLIVEIRA, Rafael C. R.; AMORIM, Daniel A. das N. O 

sistema brasileiro de combate à corrupção e a Lei nº 

12.846/2013 (Lei Anticorrupção). Disponível em: . Acesso 

em: 04 de set. 2019. [Fragmento adaptado]. 

 

Questão 1. Com base no texto 1, é correto 

afirmar que:  

 

a. as práticas republicanas compõem o 

arcabouço da corrupção sistêmica.  

b.   existe corrupção quando a coisa 

pública é usada como se fosse um bem 

privado. 

c. a garantia da moralidade administrativa é 

um conceito inerente e específico do serviço 

público.  

d. a corrupção faz parte da cultura nacional 

brasileira porque antes de 2013 não havia lei 

para combatê-la.  

 

Questão 2. Considerando o texto 1, assinale 

a afirmativa correta.  

 

a.  O tema principal da Lei nº 12.846/13 é o 
reforço dos mecanismos de controle da 
moralidade pública.  
 
b. Entre as medidas reparadoras dos danos 
causados por atos de corrupção, a Lei nº 
12.846/13 prevê o acordo de leniência. 
 
 c. Em um livro, os autores tratam das 
transformações culturais e institucionais 
necessárias para combater a corrupção.  
 
d. Dentre as sanções previstas no combate 
à corrupção, a mais radical é a dissolução 
compulsória da pessoa jurídica, daí a 
preocupação do legislador em prever as 
hipóteses específicas em que isso poderá 
ocorrer.  
 
 
 



Questão 3. Assinale a frase que está em 

conformidade com as normas da língua 

escrita padrão.  

 

a. Essa decisão do governo federal é 

inaceitável uma vez que, no orçamento para 

este ano havia sido previsto aos menos dois 

bilhões de reais para investimentos em 

rodovias e ferrovias, de norte sul do país. 

 

 b. Apesar de raros, devem haver alguns 

bons imóveis à venda em bairros próximos a 

academia da polícia militar. 

 

c. Nos jornais de hoje, menciona-se crimes 

de sonegação de impostos, a cujas 

responsabilidades, a julgar pelo que se 

sabe, não foram suficientemente 

esclarecidos. 

  

d. Este estudo iniciou-se e só se faz no 

Brasil, cuja extensão territorial exige 

muito mais escolas e muito mais vias de 

comunicação para que se preservem as 

identidades étnico-culturais, bem como a 

unidade política e linguística. 

 

Questão 4.  

Apenas uma alternativa apresenta-se com 

acentuação e ortografia corretas. Assinale-a.  

 

a. Houve concenso naquela sessão plenaria.  

b. Sempre quiz fazer parte da exceção à 

regra.  

c. A aterrissagem foi tranquila, tanto 

quanto o voo.  

d.E Que eles viajem bem e que vejam a 

jibóia tão famosa 

  

 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 5.  
Consta no artigo 3o da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (1996) que o 
ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios:  
1. Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola.  
2. Existência exclusiva de instituições 
públicas de ensino.  
3. Gratuidade parcial do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. 

 4. Valorização do profissional da educação 
escolar com premiação para os que se 
destacam.  
5. Garantia do direito à educação e à 
aprendizagem ao longo da vida. (Incluído 
pela Lei no  13.632, de 2018). 
 
Assinale a alternativa que indica todas as 
afirmativas corretas.  
a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 
5.  
b. São corretas apenas as afirmativas 1e 2 . 
c. São corretas apenas as afirmativas 1e 3. 
d. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
Questão 06: 
 
 De acordo com o artigo 12 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(1996), os estabelecimentos de ensino, 
respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de:  
 
1. Administrar seu pessoal e seus recursos 
materiais e financeiros.  
2. Velar pelo cumprimento do plano de 
trabalho de cada docente.  
3. Notificar ao Conselho Tutelar do 
Município a relação dos alunos que 
apresentem quantidade de faltas acima de 
40% do percentual permitido em lei. 
(Redação dada pela Lei no  13.803, de 
2019).  
4. Promover medidas de conscientização, de 
prevenção e de combate a todos os tipos de 
violência, especialmente a intimidação 
sistemática (bullying), no âmbito das 
escolas. (Incluído pela Lei no  13.663, de 
2018).  
5. Estabelecer ações destinadas a promover 
a cultura de paz nas escolas. (Incluído pela 
Lei no  13.663, de 2018).  
6. Promover ambiente escolar seguro, 
adotando estratégias de prevenção e 
enfrentamento ao uso ou dependência de 
drogas. (Incluído pela Lei no  13.840, de 
2019).  
 
Assinale a alternativa que indica todas as 
afirmativas corretas.  
 
a. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 
5.  
b. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 
6.  
c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 5 
e 6.  
d.) São corretas apenas as afirmativas 1, 
2, 4, 5 e 6.  
 
 
 



Questão 07: 
 
. O artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996) expressa que o 

ensino fundamental obrigatório, com 

duração de 9 anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, 

terá por objetivo a formação básica do 

cidadão, mediante: 

 

 1. O desenvolvimento da capacidade de 

aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo.  

2. A compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade.  

 

3. O desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores. 

 

 4. O fortalecimento dos vínculos de família, 

dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a 

vida social.  

 

Assinale a alternativa que indica todas as 

afirmativas corretas. 

 a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 

4.  

b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.  

c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 

4.  

d.  São corretas todas as alternativas. 

 

 

Questão 8. Conforme a Lei de Diretrizes e 

Base da Educação Nacional, Art. 26-A. Nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e 

de ensino médio, públicos e privados, torna-

se obrigatório o estudo da história e cultura 

afrobrasileira e indígena.  

 Assinale a alternativa CORRETA 

que completa o § 1º O conteúdo 

programático a que se refere este artigo 

incluirá diversos aspectos da história e da 

cultura que caracterizam: 

 

 a.  a difusão de valores 

fundamentais ao interesse social, aos 

direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 

ao bem comum e à ordem democrática e 

consideração das condições de 

escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento.  

 

 b. o desenvolvimento da capacidade 

de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo e a compreensão do ambiente 

natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que 

se fundamenta a sociedade. 

 

 c. a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos 

étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos 

negros e dos povos indígenas no Brasil, 

a cultura negra e indígena brasileira e o 

negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil.  

 

d. Nenhuma das alternativas 

 

Questão 09.  

 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, define, no 

Título IV, a organização da educação 

nacional.  

Acerca dessa organização, é correto 

afirmar: 

a. Os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do 

seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de prover meios para a 

recuperação dos alunos de menor 

rendimento.  

b. Os municípios incumbir-se-ão de 

assegurar o Ensino Fundamental e oferecer, 

com prioridade, o Ensino Médio a todos que 

o demandarem.  

c. Os estados incumbir-se-ão de 

estabelecer competências e diretrizes para a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio, que nortearão os currículos e 

seus conteúdos mínimos. 

d. A União terá a incumbência de 

assumir o transporte escolar dos alunos da 

rede pública. 



 

 Questão 10. 

 

Na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996), o controle de 

frequência fica a cargo da escola, conforme 

o disposto no seu regimento e nas normas 

do respectivo sistema de ensino, exigida a 

frequência mínima de do total de horas 

letivas para aprovação.  

Assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna do texto. 

a. 70% b.  

b. 75% 

c.  65%  

d. 50%  

 

Questão 11 

 

Como exposto na BNCC, na Educação 

Infantil, as aprendizagens essenciais 

compreendem tanto comportamentos, 

habilidades e conhecimentos quanto 

vivências que promovem aprendizagem e 

desenvolvimento nos diversos campos de 

experiências. Em relação aos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para 

bebês (0 a 1 ano e 6 meses), é correto 

afirmar que se tem, como objetivo de 

aprendizagem e desenvolvimento,  

 

a. criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto nas situações 

do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, 

teatro, música.  

b. formular e responder a perguntas 

sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais 

acontecimentos.  

c.) conhecer e manipular materiais 

impressos e audiovisuais em diferentes 

portadores (livro, revista, gibi, jornal, 

cartaz, CD, tablet etc.).  

d. registrar observações, 

manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por números 

ou escrita espontânea), em diferentes 

suportes. 

 

 

 

 

 

 

Questão 12  

 

A Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) é referência nacional para os 
sistemas de ensino e para as instituições ou 
redes escolares públicas e privadas ______, 
dos sistemas federal, estaduais, distrital e 
municipais, para construírem ou revisarem 
os seus currículos.  

Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna do texto. 

a. do Ensino Médio  

 b. do Ensino Fundamental  

c.  da Educação Infantil  

d. de Educação Básica  
 

Questão 13.  
 
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras 
( V ) e as falsas ( F ) a respeito dos Temas 
Transversais.  
 

(  ) Por tratarem de questões sociais, os 
Temas Transversais têm natureza 
diferente das áreas convencionais.  

(  ) Qualquer área do conhecimento é sufi-
ciente para abordar os temas 
transversais de maneira isolada.  

(  ) Os Temas Transversais se ocupam do 
campo de conhecimento das ciências 
sociais, somente.  

( ) Os Temas Transversais são 
trabalhados somente nos anos finais 
do ensino médio.  

Assinale a alternativa que indica a 
sequência correta, de cima para baixo.  

a.   V • V • V • F  

b  V • V • F • F  

c.   V • F • F • F  

d.    F • V • F • V  

 

Questão 14. 

 

De acordo com a psicogênese da língua 

escrita, quando a criança utiliza uma letra 

para escrever cada sílaba, ela escreve de 

maneira:  

a. Pré-silábica.  

b. Silábica.  

c. Silábica-alfabética.  

d. Alfabética.  

 



Questão 15: 

Conforme a Lei Municipal nº.052/2001, são 

distritos de Boa Vista do Cadeado: 

a. Boa Vista ( Sede), Cadeado, Faxinal, 

Ponte Queimada, Capela, Esquina 

Bronzato, Formigueiro e Rincão do 

Tigre. 

b. Boa Vista ( Sede), Cadeado, Faxinal, 

Ponte Queimada, Capela, Rincão 

Santa Catarina, Formigueiro e 

Rincão do Tigre e Esquina Bronzato. 

c. Cadeado, Capela, Formigueiro, 

Faxinal e Rincão do Tigre, 

d.  Boa Vista (Sede), Cadeado, 

Faxinal, Ponte Queimada, Capela, 

Formigueiro e Rincão do Tigre. 

 

Questão 16. 

De acordo com a Lei Complementar 

nº.011/2003 qual é a carga horária do 

professor conforme o artigo 26 e 27: 

a. O regime normal mínimo de 

trabalho dos profissionais da educação, com 

atuação na Educação Infantil, Ensino  

Fundamental  e Ensino Médio será de 20 

horas semanais sendo que quinze por cento 

dessa carga horária fica reservada para 

horas atividades. 

b. O regime normal mínimo de 

trabalho dos profissionais da educação, 

com atuação na Educação Infantil, 

Ensino  Fundamental  e Ensino Médio 

será de 20 horas semanais sendo que 

vinte por cento dessa carga horária fica 

reservada para horas atividades. 

c. O regime normal mínimo de trabalho 

dos profissionais da educação, com atuação 

na Educação Infantil, Ensino  Fundamental  

e Ensino Médio será de 20 horas semanais 

sendo que trinta por cento dessa carga 

horária fica reservada para horas atividades. 

d. O regime normal mínimo de 

trabalho dos profissionais da educação, com 

atuação na Educação Infantil, Ensino  

Fundamental  e Ensino Médio será de 20 

horas semanais sendo que vinte e cinco por 

cento dessa carga horária fica reservada 

para horas atividades. 

 

 

 

Questão 17 

De acordo com a Lei Complementar 

nº.011/2003  art. 28 o professor tem direito: 

a. O profissional de educação gozará, 

anualmente 30 dias de férias 

remuneradas na forma do inciso XVII do 

art. 7º da Constituição Federal. 

b. O profissional de educação gozará, 

anualmente 45 dias de férias remuneradas 

de acordo com a Constituição Federal. 

c. O profissional de educação gozará, 

anualmente 30 dias de férias remuneradas 

na forma do inciso XVII do art. 6º da 

Constituição Federal. 

d. O profissional de educação gozará, 

anualmente 45 dias de férias remuneradas 

na forma do inciso XVII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

Questão 18. 

 

O Poder Legislativo de Boa Vista do 

Cadeado 2019/2020 é representado pelos 

vereadores, são nove vereadores, sendo 

eles: 

a. Gerson Becker, Jorge Schwerz, 

Cleusa de Moura, Ataíde Lima, 

Filipe Barasuol, Gilberto de 

Freitas, Paulo Nogara, José 

Fracaro, João Alberto Machado. 

b. Gerson Becker, Jorge Schwerz, José 

Fracaro, Jéssica Ferrari, Filipe 

Barasuol, Gilberto de Freitas, Paulo 

Nogara, José Fracaro, João Alberto 

Machado. 

c. Gerson Becker, Jorge Schwerz, José 

Fracaro, Ataíde Lima, Filipe 

Barasuol, Gilberto de Freitas, Paulo 

Nogara, Madalena Cerezer, João 

Alberto Machado. 

d. Gerson Becker, Jorge Schwerz, José 

Fracaro, Ataíde Lima, Filipe 

Barasuol, Paulo Barasuol, Paulo 

Nogara, José Fracaro, João Alberto 

Machado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 19. 

QQuuaall  aa  lleeii  qquuee  ddiissppõõee  ddoo  qquuaaddrroo  ddee  ccaarrggoo  ee  

ffuunnççõõeess  ((ppllaannoo  ddee  ccaarrrreeiirraa  ddoo  qquuaaddrroo  ggeerraall))  

ddoo  ffuunncciioonnaalliissmmoo  mmuunniicciippaall  ddee  BBooaa  VViissttaa  ddoo  

CCaaddeeaaddoo??  

  

aa..  LLeeii  CCoommpplleemmeennttaarr  nnºº  001100//22000033..  

bb..  LLeeii  CCoommpplleemmeennttaarr  nnºº  001111//22000033..  

cc..  LLeeii  OOrrggâânniiccaa  MMuunniicciippaall..  

dd..  CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall..  

 

Questão 20. 

 

O município de Boa Vista do Cadeado 

participa da Rota das Terras Encantadas, 

um projeto que tem por objetivo desenvolver 

o turismo regional. Boa Vista do Cadeado 

implantará o turismo rural, com um roteiro de 

aproximadamente 50 km pelo interior do 

município, tendo como destaque: 

a. Cascatas naturais, artesanato rural 

e gastronomia. 

b. Artesanato rural, a Usina, 

Gastronomia, 

c. Visitação as cascatas, artesanato 

rural e cemitérios antigos, 

d. Cascatas, cemitérios antigos, 

artesanato rural e gastronomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D 

01  X   

02   X  

03    X 

04   X  

05 X    

06    X 

07    X 

08   X  

09 X    

10  X   

11   X  

12    X 

13   X  

14  X   

15    X 

16  X   

17 X    

18 X    

19 X    

20 X    


