ESTAGIÁRIO
...................................................................................

LEGISLAÇÃO
1. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9394/96 a educação
especial é a:
A) Modalidade de educação escolar oferecida
em
escolas
especializadas,
para
educandos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.
B) Modalidade de educação escolar somente
para educandos com deficiência, oferecida
preferencialmente na rede regular de
ensino.
C) Modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de
ensino, para educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação.
D) Modalidade de educação escolar oferecida
em instituições especializadas, para
educandos com altas habilidades ou
superdotação.
2. A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional) introduziu uma série de
inovações em relação à Educação Básica.
Dentre essas inovações podemos afirmar
como verdadeira:
A) A integração das creches nos sistemas de
ensino compondo, junto com as préescolas, a primeira etapa da Educação
Básica.
B) A separação das creches dos sistemas de
ensino de Educação Básica.
C) A integração das creches nos sistemas da
educação básica, compondo a etapa
intermediária da Educação.
D) A desintegração das creches nos sistemas
essenciais da Educação Básica.
3. Ao requerer do poder público, a efetivação
do direito à saúde e à profissionalização do seu
filho de 19 anos, fundamentada no Estatuto da
Criança e do Adolescente, a mãe foi informada
de que, para efeito dessa lei, adolescente é a
pessoa que tem:
A) Entre onze anos incompletos e dezessete
anos e onze meses.

B) De doze a dezessete anos e onze meses
de idade.
C) Entre doze e dezoito anos de idade.
D) De onze anos completos a dezessete anos
e onze meses.
4. A Lei 8069/1990 que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente determina que a
criança e o adolescente têm direito à educação
e assegura-lhes, dentre outros, o direito de:
A) Escolher se querem ou não frequentar a
escola, pois a educação e um direito e não
uma obrigatoriedade.
B) Ser respeitado por seus educadores.
C) Ter condições de acesso à escola, mas
sem direito a condições de permanência.
D) Contestar os critérios avaliativos apenas
no âmbito da unidade escolar.
5. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9394/96, no Artigo 2º do Título II,
destaca como uma das finalidades da
Educação Nacional:
A)
B)
C)
D)

Valorizar a experiência do educador.
Preparar para o exercício da cidadania.
Minimizar a qualidade da educação.
Qualificar todos os alunos de forma
homogênea.

6. Assinale a alternativa incorreta:
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – 9394/96, no Título I – Da Educação,
afirma que a mesma abrange processos
formativos que se desenvolvem:
A)
B)
C)
D)

Exclusivamente nas instituições de ensino.
Na vida familiar e na convivência humana.
Nas instituições de ensino e pesquisa.
Nas diversas manifestações culturais.

7. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9394/96, em seu artigo 75 afirma
que a ação supletiva e redistributiva da União
e dos Estados será exercida de modo a:
A) Corrigir a seletividade provocada pela
recente política de seleção no ensino
fundamental.
B) Garantir o acesso universal ao ensino
fundamental independente da exigência do
padrão mínimo de qualidade.
C) Corrigir,
progressivamente,
as
disparidades de acesso e garantir o padrão
mínimo de qualidade de ensino.

D) Garantir a expansão do sistema
educacional,
na
perspectiva
da
universalização do acesso ao ensino
fundamental em detrimento de um padrão
mínimo de qualidade.
8. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente afirma que a garantia de
prioridade no atendimento da criança e do
adolescente compreende:
I. Precedência de atendimento nos serviços
públicos ou de relevância pública.
II. A primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias.
III. Destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.
IV. Preferência na formulação e na execução
das políticas sociais públicas.
A)
B)
C)
D)

I, II e III são corretas.
I e II são corretas.
I, II, III e IV são corretas.
I é correta.

9. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente a obrigação de matricular a
criança e o adolescente na rede regular de
ensino cabe:
A) Ao poder público municipal.
B) Ao poder público federal.
C) Aos pais ou responsável pela criança ou
adolescente.
D) Ao dirigente escolar.

A cada ano, cerca de 45 mil pessoas
perdem suas vidas em acidentes de trânsito no
Brasil. A violência envolvendo particularmente
motociclistas está se tornando uma epidemia no
país. Dados preliminares do Ministério da
Saúde apontam que, em 2013, os acidentes com
motos resultaram em 12.040 mortes, o que
corresponde a 28% dos mortos no transporte
terrestre. Nos últimos seis anos, as internações
hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS)
envolvendo motociclistas tiveram um crescimento
de 115% e o custo com o atendimento a esses
pacientes de 170,8%.
Diante desse cenário, o Ministério da
Saúde está propondo uma série de ações
intersetoriais, que deverão envolver outras esferas
do Governo Federal, governos estaduais e
municipais, para promoção de uma política
específica de prevenção aos acidentes com
motos. Nesta semana, o ministro da Saúde, Arthur
Chioro (em 2015), apresentou algumas das
iniciativas em discussão durante a 68ª Assembleia
Mundial da Saúde, em Genebra. “Não dá mais
para não agir na dimensão preventiva dos
acidentes com motos. É preciso propor novas
medidas e elevar essa discussão a um problema
de saúde pública. Algumas propostas em estudo
são a obrigatoriedade de apresentação da
habilitação no momento da compra da moto, por
exemplo, e a possibilidade de financiamento do
capacete como um EPI [Equipamento de Proteção
Individual], possibilitando a venda do item de
segurança junto do veículo”, exemplificou o
ministro da Saúde, Arthur Chioro.
Parte de um texto publicado no dia 21 de maio de 2015, do
Blog da Saúde do Ministério da Saúde.

10. Marque a alternativa que não está prevista
no Estatuto da Criança e do Adolescente:
Os dirigentes de estabelecimentos de ensino
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar
os casos de:
A) Maus-tratos envolvendo seus alunos.
B) Alunos que conversam demais e
atrapalham as aulas.
C) Reiteração de faltas injustificadas e de
evasão escolar, esgotados os recursos
escolares.
D) Elevados níveis de repetência.
...................................................................................

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
Brasil é o quinto país no mundo em mortes
por acidentes no trânsito

..........................................

11. No texto em questão fica claro que se faz
referência:
A) Ao alarmante índice de mortes no
trânsito por veículos quatro rodas no
país.
B) Ao alarmante índice de mortes no
trânsito por veículos ciclomotores no
país.
C) Ao alarmante descaso das autoridades
no tocante à prevenção de mortes no
trânsito.
D) Ao alarmante índice de mortes no
mundo.

12. De acordo com o texto, cerca de 45 mil
pessoas perdem suas vidas em acidentes de
trânsito:
A)
B)
C)
D)

A cada ano.
A cada semestre.
A cada biênio.
A cada mês.

13. Dados preliminares do Ministério da
Saúde apontam que, em 2013, os acidentes
com motos resultaram em 12.040 mortes (...).
Dados preliminares significa:
A)
B)
C)
D)

16. Nos últimos seis anos qual foi o índice de
crescimento de internações hospitalares no
SUS envolvendo motociclistas:
A)
B)
C)
D)

17. O ministro da Saúde, Arthur Chioro (em
2015), apresentou algumas das iniciativas em
discussão durante a 68ª Assembleia Mundial
da Saúde, em Genebra. Como se lê 68ª:

Imutáveis.
Informação fidedignas.
Dados prévios.
Informações sem cabimento.

14. “Diante desse cenário, o Ministério da
Saúde está propondo uma série de ações
intersetoriais, que deverão envolver outras
esferas do Governo Federal, governos
estaduais e municipais, para promoção de uma
política específica de prevenção aos acidentes
com motos”. O que você entende deste início
de segundo parágrafo:

170,8 %.
160,8 %.
105 %.
115 %.

A)
B)
C)
D)

Septuagésima oitava Assembleia.
Septoagésima oitava Assembleia.
Sexagésima oitava Assembleia.
Sexgésima oitava Assembleia.

18. Em ASSEMBLEIA o acento tônico vem em
que sílaba:
A)
B)
C)
D)

Primeira.
Penúltima.
Última.
Nenhuma das alternativas.

19. A sigla EPI no texto significa:
A) Que o ministro propõe ações rígidas
para conter a imprudência do condutor.
B) Que o ministro propõe multas e
apreensão do veículo para o condutor
infrator.
C) Que o Ministério propõe ações entre
setores que envolvam as diversas
esferas Federal, Estadual e até
Municipal para a prevenção de
acidentes.
D) Que o Ministério da Saúde entende ser
este um problema insolúvel.
15. Enfim, ministro da Saúde, Arthur Chioro
(em 2015) chegou a propor algumas medidas
preventivas a fim de minimizar os acidentes
com motos. São elas:

A)
B)
C)
D)

Equipamento de Prevenção Industrial.
Equipamento de Prevenção Individual.
Equipamento de Previsão Individual.
Equipamento de Proteção Individual.

20. Curioso, o título do texto; da manchete
toma uma linha da nossa lauda e possui
apenas um verbo. Que verbo é esse:
A)
B)
C)
D)

Verbo SER.
Verbo FAZER.
Verbo TER.
Verbo ENCONTRAR.

...................................................................................

CONHECIMENTOS GERAIS
A) Proibir a venda de capacetes com
viseiras espelhadas.
B) Obrigatoriedade de apresentação da
habilitação no momento da compra da
moto.
C) Possibilidade de financiamento do
capacete como um EPI (Equipamento
de Proteção Individual), possibilitando
a venda do item de segurança junto do
veículo”.
D) As alternativas B e C estão corretas.

21. Qual é o nome da festa popular que
acontece na Estância Turística de São Roque
no mês de outubro e já se encontra na 24ª
edição:
A)
B)
C)
D)

Festa do padroeiro.
Exposição de Orquídeas.
Festa do vinho.
Expo São Roque

22. No último dia 02 de Outubro ocorreram em
todo território nacional as eleições para novos
membros do poder executivo e legislativo.
Diante
dos
resultados,
a
população
sanroquense elegeu para compor a Câmara:
A)
B)
C)
D)

9 vereadores.
11 vereadores.
15 vereadores.
17 vereadores.

23. O ex-deputado Eduardo Cunha foi preso em
Brasília pela Polícia Federal no dia 19 de
outubro de 2016, por decisão do juiz:
A)
B)
C)
D)

Antonio Moura.
Sérgio Moro.
Joaquim Barbosa.
Eduardo Cunha.

24. O site Portal Brasil publicou em 14/04/2016,
que o Centro de Controle e Prevenção de
Doenças Transmissíveis (CDC) dos Estados
Unidos anunciou a confirmação da relação
entre um determinado vírus e a ocorrência de
microcefalia em bebês cujas mães foram
infectadas. A que vírus está se referindo a
notícia?
A)
B)
C)
D)

Chikungunya.
Zika vírus
Febre amarela.
Dengue.

25. O rio que nasce na Serra do Mar, corta o
Estado de São Paulo e desemboca no rio
Paraná é:

festividade que comemora o aniversário da
cidade de São Roque. Esta tradição trata-se:
A)
B)
C)
D)

Da procissão dos bairros.
Do desfile dos carros de lenha.
Da exposição de flores e alcachofras.
Da pisa da uva.

28. “Salve, lindo pendão da esperança,
Salve, símbolo augusto da paz!
Tua nobre presença à lembrança
A grandeza da Pátria nos traz”
Essa estrofe é parte de uma poesia de Olavo
Bilac, musicada por Francisco Braga. Trata-se
do:
A)
B)
C)
D)

Hino da Proclamação da República.
Hino da Bandeira.
Hino da Independência.
Hino Nacional Brasileiro.

29. Sigla bastante conhecida no mundo
contemporâneo,
o
UNICEF
integra
a
Organização das Nações Unidas (ONU) e seu
trabalho está voltado para a:
A)
B)
C)
D)

Educação.
Infância.
Cultura.
Saúde da mulher.

30. A cidade de São Roque foi fundada em 16
de agosto de 1657 pelo nobre capitão paulista
Pedro Vaz de Barros, conhecido também como
Vaz Guaçu, O Grande.
Assinale a alternativa correta:

A)
B)
C)
D)

O Rio Prata.
O Rio São Francisco.
O Rio Tietê.
O Rio Negro.

26. Nos últimos anos, a matriz energética
brasileira vem se diversificando, sobretudo
com a incorporação dos agrocombustíveis
como o etanol. No Brasil, a principal matériaprima empregada na fabricação do etanol é:
A)
B)
C)
D)

Cana-de-açúcar.
Erva-mate.
Cera de carnaúba.
Coco de babaçu.

27. Mantendo uma tradição que já se estende
há 135 anos, este evento marca a abertura da

A) Pedro Vaz estabeleceu-se com sua família
às margens dos ribeirões Carambeí e
Aracaí, começando assim, a cultivar trigo e
uva.
B) Pedro Vaz estabeleceu-se com sua família
às margens dos ribeirões Guaçu e Aracaí,
começando assim, a cultivar cana e uva.
C) Pedro Vaz estabeleceu-se com sua família
na Brasital, começando assim, uma das
primeiras indústrias têxteis do Brasil.
D) Pedro Vaz estabeleceu-se com sua família
às margens dos ribeirões Guaçu e
Carambeí, começando assim, a cultivar
café e uva.

