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PORTUGUÊS 
 
  

Rua Porto Seguro, 235, Armênia. É para esse 
endereço que muitos moradores em situação de rua que 
vivem em São Paulo vão para conseguir um prato de 
comida, um banho ou mesmo um local para lavar suas 
roupas. A Casa Porto Seguro seria mais um abrigo 
comum da capital paulista, não fosse um diferencial: o 
local possui uma horta comunitária, que é cuidada pelos 
próprios moradores em situação de rua. 

Lá eles cultivam os mais variados tipos de 
legumes e verduras, além de ervas para chás, e tudo 
100% livre de agrotóxicos. Depois de colhidos, os 
alimentos _____ destino certo: a cozinha da Casa, onde 
são preparados, diariamente, mais de 130 almoços – além 
de café da manhã. Com os legumes e as verduras 
cultivados na horta comunitária, a equipe do abrigo – ou 
centro de convivência, como gostam de chamá-lo - já 
garante cinco dias de salada, por mês, para os 
frequentadores, o que rende uma economia de R$ 200,00 
no orçamento. 

Já os moradores em situação de rua ganham 
muito mais do que um prato de comida cultivada por eles 
________. Ocupam-se, sentem-se úteis, aprendem um 
ofício e fazem, de graça, umas das mais eficazes terapias 
do mundo: mexer na terra. A Casa Porto Seguro ainda 
oferece aulas de alfabetização, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio aos frequentadores, além de outras 
atividades complementares – como capoeira, xilogravura 
e arte em mosaico, feita com lixo coletado nas ruas. 

 
http://super.abril.com.br/blogs/... - adaptado 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) tem - mesmos  
b) têm - mesmos 
c) tem - mesmo 
d) têm - mesmo 
 

2) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Na Rua Porto Seguro, 235, há uma horta comunitária 

que moradores em situação de rua cultivam. 
II - Os legumes, as verduras e os chás cultivados são 

vendidos, e a renda obtida é cerca de R$ 200,00 no 
orçamento mensal. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

3) No período “... os moradores em situação de rua 
ganham muito mais do que um prato de comida...”, ao 
passar para o singular o termo “moradores”, quantas 
outras palavras sofrerão alteração de número? 
 
a) Nenhuma. 
b) Uma. 
c) Duas. 
d) Três. 
 

4) Assinalar a alternativa em que estão sublinhados um 
substantivo e um adjetivo, respectivamente: 
 
a) A ciência dá as costas para a medicina alternativa? 
b) Há somente oito estudos que comparam a ação da 

Arnica montana. 
c) Estudos confiáveis atestando a eficiência de práticas 

alternativas são raríssimos. 
d) Os tratamentos médicos passaram a ver o corpo 

humano como uma máquina. 
 

5) No período “Essa visão de que o corpo é um organismo 
interligado – e, portanto, não pode ser subdividido em 
partes independentes – parece ser uma das principais 
vantagens de muitas técnicas alternativas em relação à 
ortodoxia médica.”, o termo sublinhado indica ideia de: 
 
a) Oposição. 
b) Conclusão. 
c) Adição. 
d) Alternância. 
 

6) No período “O cientista americano, formado em 
acupuntura, shiatsu, medicina chinesa, fitoterapia e 
osteopatia craniana, abandonou a direção de uma clínica 
na Califórnia que misturava as abordagens convencional e 
alternativa.”, o verbo sublinhado encontra-se conjugado no 
tempo: 
 
a) Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 
b) Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. 
c) Pretérito imperfeito do modo indicativo. 
d) Pretérito perfeito do modo indicativo. 
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7) Em relação à extensão dos significados das palavras 
atualmente, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(...) Embarcar, que significava somente “entrar na barca”, 

corresponde hoje também a “entrar em qualquer 
condução”. 

(...) Espraiar, que significava somente “jogar algo à praia”, 
corresponde hoje também a “estender-se por larga 
área”. 

 
a) C - C. 
b) E - E. 
c) E - C. 
d) C - E. 
 

8) Em relação à colocação pronominal, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Dedicou-se a estudar a fundo as pesquisas sobre a 

eficácia das alternativas. 
b) Prometia-se qualquer coisa e muita gente achava 

desnecessário testar esses métodos com as 
ferramentas da ciência. 

c) A medicina alternativa baseia-se, muitas vezes, nos 
resultados obtidos no consultório, no tratamento de 
pacientes. 

d) Era de se esperar que cientistas não interessassem-se 
pelo assunto. 

 

9) Em relação à regência, analisar os itens abaixo: 
 
I - Entrei e saí do carro imediatamente. 
II - O livro de que preciso está com sua edição esgotada. 
III - Este é o aluno a que dei o livro. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I.  
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

10) Quanto ao acento indicativo de crase, assinalar a 
alternativa em que ele está empregado 
INCORRETAMENTE: 
 
a) Sempre dei à ela muito carinho, mas acredito que não 

tenha sido o suficiente. 
b) Irei à escola hoje para fiscalizar o trabalho dos 

professores. 
c) Vamos dar à nossa mãe um belo presente de 

aniversário: nossa visita. 
d) A festa inicia às 18 horas, com apresentação dos 

alunos formandos. 
  
  

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) Considerando-se a utilização da barra de tarefas do 
Windows Seven, analisar os itens abaixo: 
 
I - É possível fixar os programas favoritos em qualquer 

lugar da barra de tarefas, para facilitar seu acesso. 
II - Ao apontar para um botão da barra de tarefas, tem-se 

uma visualização dinâmica das janelas abertas, exceto 
páginas da web e vídeos ao vivo. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

12) Caso o usuário deseje, é possível proteger um 
documento usando uma senha para evitar acesso não 
autorizado no Word 2010. Para ativar essa opção, o 
usuário deve acessar as opções de: 
 
a) Proteger documento. 
b) Acesso não autorizado. 
c) Restrição de chave. 
d) Bloqueio por WEP. 
 

13) A função do Excel 2007 que encontra e retorna o 
maior número em um intervalo de números é: 
 
a) PROCV 
b) MAIOR 
c) MÁXIMO 
d) MÉDIA 
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14) Sobre o envio e recebimento de anexos no Outlook 
2007, analisar os itens abaixo: 
 
I - O Outlook não impõe limites de tamanho para os 

anexos. No entanto, como a maioria dos servidores de 
e-mail e provedores de acesso à Internet impõem 
limites ao tamanho geral da mensagem, para anexar 
um arquivo muito grande, antes se deve comprimi-lo. 

II - O Outlook não bloqueia anexos, pois não considera 
esse tipo de arquivo perigoso. Qualquer formato de 
arquivo será recebido e aberto normalmente pelo 
usuário, sem que sejam emitidos avisos de segurança. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

15) O Gerenciador de Download do Internet Explorer 11 
lista os arquivos baixados da Internet, mostra onde eles 
estão armazenados no computador e permite facilmente 
pausar downloads, abrir arquivos e executar outras ações. 
Qual é o atalho de teclado que abre uma janela que exibe 
a lista de downloads do usuário? 
 
a) Ctrl+J 
b) Ctrl+A 
c) Ctrl+T 
d) Ctrl+D 
  
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Nas questões de legislação, serão consideradas 
as leis e suas alterações até a data do início das 
inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 
  
16) Quanto aos direitos fundamentais de cada cidadão, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Do direito à vida é que decorrem todos os demais, 

como direito à saúde, à integridade física, à educação 
e à moradia. 

(---) A vida de cada indivíduo é o seu bem mais valioso e 
nenhuma vida vale mais que a outra. 

(---) Todos são iguais em direitos e oportunidades, sem 
discriminação de qualquer natureza. Igualdade é a 
base para um Estado Democrático de Direito. Em 
razão desse direito, no Brasil o racismo é considerado 
crime afiançável e prescritível. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

17) Assinalar a alternativa CORRETA em relação à 
consciência ecológica: 
 
a) A redução mesma das áreas naturais intocadas pela 

civilização industrial, ou pela demografia da pobreza 
que se derrama pelas áreas rurais ou pelos inchaços 
megametropolitanos, não tornou mais valorizado o ideal 
da natureza intocada. 

b) A sensibilidade já existia antes da explosão dos 
movimentos ecológicos, mas não foi amplificada pela 
multiplicação dos que demandam, para lazer, o uso de 
espaços naturais como praias, montanhas, bosques, 
paisagens rurais e regiões exóticas. 

c) A sensibilidade expandida não contribuiu para a 
construção da ideologia ambientalista. 

d) A percepção de que a continuação de certos padrões 
contemporâneos de consumo das massas prósperas, 
se persistirem descontrolados e principalmente se se 
estenderem também às maiorias não prósperas, 
representará uma pressão perigosa e talvez 
insuportável, sobre os recursos naturais. 

  
Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) De acordo com a Constituição Federal, com relação 
aos direitos e às garantias fundamentais, é CORRETO 
afirmar que:  
 
a) Às presidiárias serão asseguradas condições para que 

possam ausentar-se de seus filhos durante o período 
de amamentação.  

b) Nenhum brasileiro será extraditado, nem mesmo o 
naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma 
da lei. 

c) Não será concedida extradição de estrangeiro por crime 
político ou de opinião.  

d) O réu poderá ser processado e sentenciado pela 
autoridade competente.  

 

19) Segundo a Constituição Federal, dependerá de 
autorização em lei específica a instituição de: 
 
a) Empresa paraestatal. 
b) Empresa pública. 
c) Organização social. 
d) Associação e de cooperativa. 
 

20) Conforme previsto na Lei Orgânica deste Município, é 
vedado ao Município: 
 
a) Sob qualquer circunstância, adquirir bens por meio e 

desapropriação. 
b) Celebrar convênios ou acordos com outros Municípios 

para a execução de suas leis, serviços ou decisões. 
c) Estabelecer servidões administrativas necessárias à 

realização de seus serviços, exceto à dos seus 
concessionários. 

d) Recusar fé aos documentos públicos. 
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21) Conforme previsto na Lei Orgânica deste Município, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O Município, por seus poderes, é obrigado a fornecer a 

qualquer interessado, no prazo máximo de cinco dias, 
certidões dos atos, contratos e rescisões, desde que 
referidas para fins de direito determinado, sob pena de 
responsabilidade da autoridade ou servidor, que negar 
ou retardar sua expedição. 

b) Cabe ao Prefeito a administração de todo e qualquer 
bem municipal. 

c) Nos serviços, obras e concessões do Município, bem 
como nas compras e alienações, será adotada a 
licitação, nos termos da lei. 

d) Constituem patrimônio do Município todas as coisas 
móveis, imóveis, semoventes, direitos e ações, que a 
qualquer título lhe pertençam e os bens dominiais, tais 
como as estradas municipais, as ruas e praças. 

 

22) Posse é a aceitação expressa do cargo identificado no 
ato de nomeação, com o compromisso de bem servir, 
formalizada com a assinatura do termo pela autoridade 
competente e pelo empossado. Em conformidade com a 
Lei Complementar nº 5/99, o prazo para a posse, contado 
da data de publicação do ato de nomeação, é de:  
 
a) 30 dias. 
b) 15 dias. 
c) 5 dias. 
d) 20 dias. 
 

23) Conforme previsto na Lei Complementar nº 5/99, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Efetividade é o direito que o servidor municipal tem de 

não ser demitido após ingresso no serviço mediante 
aprovação em concurso público. 

II - Estão isentos do período de estágio probatório os 
servidores nomeados para cargos de provimento 
efetivo em virtude de concurso público. 

III - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, 
com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço 
prestado ao Município. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

24) Depois de estável, o servidor poderá obter licença 
para tratar de interesses particulares. Conforme previsto 
na Lei Complementar nº 5/99, a licença não perdurará por 
tempo superior a: 
 
a) Um ano, sem prejuízo do vencimento ou da 

remuneração. 
b) Dois anos contínuos, sem direito ao vencimento ou à 

remuneração. 
c) Três anos contínuos, sem prejuízo do vencimento ou da 

remuneração. 
d) Seis meses, sem direito ao vencimento ou à 

remuneração. 
 

25) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/11, quanto 
ao planejamento da saúde, analisar os itens abaixo: 
 
I - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 

necessidades de saúde e orientará o planejamento 
integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde. 

II - O processo de planejamento da saúde será 
ascendente e integrado, do nível local até o federal, 
ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, 
compatibilizando-se as necessidades das políticas de 
saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

26) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, estão 
incluídos(as) no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), EXCETO: 
 
a) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 

bebidas para consumo humano. 
b) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde.  
c) A participação na formulação da política e na execução 

de ações de saneamento básico. 
d) A vigilância nutricional, somente. A orientação alimentar 

não está incluída no campo de atuação do SUS. 
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27) Segundo a Lei nº 8.069/90 - ECA, as medidas de 
proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados: 
 
I - Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 
II - Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 
III - Em razão de sua conduta. 
 
Estão CORRETOS:  
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

28) De acordo com a Lei nº 11.340/06, no atendimento à 
mulher em situação de violência doméstica e familiar, a 
autoridade policial deverá, entre outras providências, 
EXCETO:  
 
a) Garantir proteção policial, quando necessário, 

comunicando de imediato ao Ministério Público e ao 
Poder Judiciário. 

b) Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e 
ao Instituto Médico Legal.  

c) Fornecer transporte para a ofendida e seus 
dependentes para abrigo ou local seguro, salvo quando 
houver risco de vida.  

d) Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar 
a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou 
do domicílio familiar.  

 

29) De acordo com a Lei nº 10.836/04, analisar os itens 
abaixo:  
 
I - Fica criado, como órgão de assessoramento imediato 

do Presidente da República, o Conselho Gestor 
Interministerial do Programa Bolsa Família, com a 
finalidade de formular e integrar políticas públicas, 
definir diretrizes, normas e procedimentos sobre o 
desenvolvimento e implementação do Programa Bolsa 
Família, bem como apoiar iniciativas para instituição de 
políticas públicas sociais visando promover a 
emancipação das famílias beneficiadas pelo Programa 
nas esferas federal, estadual, do Distrito Federal e 
municipal, tendo as competências, composição e 
funcionamento estabelecidos em ato do Poder 
Executivo. 

II - O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa 
Família contará com uma Secretaria Executiva, com a 
finalidade de coordenar, supervisionar, controlar e 
avaliar a operacionalização do Programa, 
compreendendo o cadastramento único, a supervisão 
do cumprimento das condicionalidades, o 
estabelecimento de sistema de monitoramento, 
avaliação, gestão orçamentária e financeira, a definição 
das formas de participação e controle social e a 
interlocução com as respectivas instâncias, bem como 
a articulação entre o Programa e as políticas públicas 
sociais de iniciativa dos governos federal, estadual, do 
Distrito Federal e municipal. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

30) De acordo com a Lei nº 11.692/08, é CORRETO 
afirmar que:  
 
a) O Projovem Trabalhador atenderá a jovens com idade 

entre 16 e 30 anos, em situação de desemprego e que 
sejam membros de famílias com renda mensal per 

capita de até um salário-mínimo, nos termos do 
regulamento.  

b) O Projovem Trabalhador tem como objetivo preparar o 
jovem para o mercado de trabalho e ocupações 
alternativas geradoras de renda, por meio da 
qualificação social e profissional e do estímulo à sua 
inserção. 

c) Nas unidades da Federação e nos Estados onde 
existirem programas similares e congêneres ao previsto 
no Projovem Trabalhador, o Ministério do Trabalho e 
Emprego buscará elaborar a articulação e a integração 
das ações dos respectivos Programas.  

d) Na execução do Projovem Trabalhador, o Ministério do 
Trabalho e Emprego fica autorizado, salvo mediante 
convênio, a efetuar transferências de contribuições 
corrente e de capital aos órgãos e entidades da 
administração pública federal, estadual e municipal, 
bem como a entidades de direito público e privado sem 
fins lucrativos, observada a legislação pertinente. 
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31) De acordo com a Lei nº 8.842/94, na implementação 
da política nacional do idoso, são competências dos 
órgãos e entidades públicos na área de promoção e 
assistência social: 
 
a) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o 

atendimento das necessidades básicas do idoso, 
mediante a ausência das famílias, da sociedade e de 
entidades governamentais. 

b) Estimular a criação de incentivos e de alternativas de 
atendimento ao idoso, salvo os centros de convivência, 
centros de cuidados diurnos e casas-lares. 

c) Promover simpósios, seminários e encontros 
específicos. 

d) Planejar estudos sobre a situação social do idoso sem 
financiá-los.  

 

32) De acordo com o Decreto nº 3.298/99, é(são) 
objetivo(s) da Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência: 
 
I - O acesso, o ingresso e a permanência da pessoa 

portadora de deficiência em todos os serviços 
oferecidos à comunidade. 

II - Integração das ações dos órgãos e das entidades 
públicos e privados nas áreas de saúde, educação, 
trabalho, transporte, assistência social, edificação 
pública, previdência social, habitação, cultura, desporto 
e lazer, visando à prevenção das deficiências, à 
eliminação de suas múltiplas causas e à inclusão 
social. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

33) De acordo com a Lei nº 8.742/93, é CORRETO afirmar 
que: 
 
a) A assistência social, direito do cidadão e dever do 

Estado, é Política de Seguridade Social contributiva, 
que provê os níveis sociais para garantir o atendimento 
às necessidades do cidadão.  

b) Assistência social rege-se pelo princípio da supremacia 
do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica.  

c) O funcionamento das entidades e organizações de 
assistência social independe de prévia inscrição no 
respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, 
ou no Conselho de Assistência Social do Distrito 
Federal, conforme o caso. 

d) A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal 
devem celebrar convênios com entidades e 
organizações de assistência social, em conformidade 
com os Planos aprovados pelos respectivos Conselhos. 

 

34) De acordo com a Lei nº 11.343/06, constituem 
atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para 
efeito desta Lei, aquelas direcionadas para a redução dos 
fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o 
fortalecimento dos fatores de proteção.  As atividades de 
prevenção do uso indevido de drogas devem observar os 
seguintes princípios e diretrizes, EXCETO: 
 
a) Reconhecimento do uso indevido de drogas como fator 

de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na 
sua relação com a comunidade à qual pertence. 

b) Adoção de conceitos objetivos e de fundamentação 
científica como forma de orientar as ações dos serviços 
públicos comunitários e privados e de evitar 
preconceitos e estigmatização das pessoas e dos 
serviços que as atendam. 

c) Fortalecimento da autonomia e da responsabilidade 
individual em relação ao uso indevido de drogas. 

d) Estabelecimento de políticas de formação continuada 
na área da prevenção do uso devido de drogas para 
profissionais de educação nos cinco níveis de ensino.  

 

35) De acordo com FREIRE, sobre a pedagogia do 
oprimido, analisar os itens abaixo: 
 
I - Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: 

os homens libertam-se em comunhão. 
II - A opressão é um ato de violência que é cometido pelos 

que têm poder. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

36) Segundo OUTEIRAL, em relação ao uso de drogas na 
adolescência, analisar os itens abaixo:  
 
I - O uso de drogas não deve ser visto como um pedido de 

ajuda que o adolescente faz, de uma maneira indireta. 
II - A disseminação do uso de drogas na sociedade revela 

que este é um problema que vai além do âmbito familiar 
e médico e que requer um movimento de toda a 
cidadania. 

III - Um dos motivos no qual o adolescente torna-se 
usuário de drogas é o ato de transgredir e, assim, poder 
se sentir como alguém que faz o que quiser, 
independente da opinião dos pais, sentindo-se mais 
autônomo. 

 
Estão CORRETOS:  
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III.  
c) Somente os itens II e III.  
d) Todos os itens. 
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37) COL, MARCHESI e PALACIOS afirmam que uma 
nova concepção vai se consolidando em torno do conceito 
de escolas inclusivas. Com base nisso, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O conceito de necessidades educativas especiais 

remete à provisão de recursos educativos necessários 
para atender tais necessidades e reduzir as 
dificuldades de aprendizagem que esses alunos 
possam apresentar. 

(---) Enquanto a concepção baseada na deficiência 
considera preferencialmente a escolarização desses 
alunos em escolas específicas de educação especial, 
o conceito de necessidades educativas especiais 
contempla a integração como a opção normal, sendo 
extraordinária a decisão de escolarização em escolas 
especiais. 

 
a) C - E. 
b) E - C. 
c) C - C. 
d) E - E. 
 

38) De acordo com OUTEIRAL, em relação ao 
adolescente e seu desenvolvimento, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - É necessário entender que o adolescente normal vive 

momentos progressivos e regressivos em função das 
tensões, internas e/ou externas, que enfrenta. 

II - O gesto agressivo na adolescência não deve ser 
entendido como a comunicação de uma necessidade, 
embora esta seja um teste para saber o quanto o outro 
gosta efetivamente dele.   

III - Alguns adolescentes têm dificuldades de expressar 
seus sentimentos e acabam fazendo isso por meio de 
atitudes, logo, não se deve esperar um discurso verbal, 
coerente e organizado, principalmente nas etapas 
iniciais dessa fase. 

 
Estão CORRETOS:  
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III.  
c) Somente os itens II e III.  
d) Todos os itens. 
 

39) Sobre o relacionamento familiar e suas implicações no 
desenvolvimento da criança e do adolescente, HUTZ 
considera que:  
 
a) A afetividade não pode ser caracterizada mais como 

uma atitude do que uma prática, tampouco, 
considerada como um elemento importante na relação 
entre pais e filhos. 

b) Os pais não interrompem o comportamento da criança 
e não detém o poder de fazer com que ela o obedeça. 

c) Os pais agem de forma mais permissiva com os filhos 
porque acham errado coagir ou forçar a criança. 

d) Os pais que percebem que seus filhos possuem um 
temperamento difícil interagem mais e são mais 
responsivos; exercem um controle firme e são menos 
permissivos com o comportamento agressivo. 

 

40) OUTEIRAL afirma que o grupo familiar que era 
denominado “patriarcal”, cede, atualmente, lugar ao grupo 
familiar “nuclear”. Com base nisso, analisar a sentença 
abaixo:  
 
Hoje, a sociedade defronta-se, de forma cada vez mais 

frequente, com grupos familiares constituídos pelos pais e 

um ou dois filhos, morando, em geral, distantes de seus 

grupos familiares de origem, tendo poucos contatos com 

suas relações de parentesco e estando ambos os pais 

inseridos no mercado de trabalho (1ª parte). A família está 

isolada e solitária nos grandes centros urbanos e, com 

isso, as crianças ficam privadas das oportunidades 

oferecidas pela estrutura familiar, que seus pais 

eventualmente experenciaram (2ª parte). 
 

A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Totalmente correta.  
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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