
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 

Concurso Público Nº 02/2019 

Edital 29/2019 

PROVA OBJETIVA 

AGENTE ESCOLAR 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 40 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

 

Nome do candidato: RG: 

 

15-12-2019 - Manhã 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Analise a charge a seguir para responder 
às questões de 01 a 05.  

 

(Fonte :  Ludic idade na Educação Infant i l .   Adaptado ) 

01. Segundo o texto, as crianças têm dificuldades em 
compreender os adultos, pois  

(A) desconhecem assuntos complexos.  
(B) não possuem alfabetização completa. 
(C) estão a menos tempo no mundo.  
(D) não assistem a fi lmes com os adultos.  

02. Completa corretamente, e na sequência, as lac u-
nas deixadas na charge:  

(A) POR QUE... SESSÃO. 
(B) PORQUE... SEÇÃO. 
(C) PORQUÊ... CESSÃO. 
(D) POR QUÊ... SECÇÃO. 

03. A oração “quando nós chegamos”, último quadr i-
nho, expressa 

(A) o tempo em que ocorreu o processo apresen-
tado pelo verbo da oração principal.  

(B) conformidade em relação à ação apresentada 
pelo verbo da oração principal.  

(C) um fato contrário ao referido na oração pri n-
cipal. 

(D) a causa da ação dada na oração principal.  

04. Em “É muito simples, Susanita”, o termo destaca-
do exerce a função sintática de  

(A) adjunto adverbial.  
(B) complemento nominal.  
(C) aposto. 
(D) vocativo. 

05. Marque a alternativa que a reescrita de uma das 
falas dos personagens mantém a concordância 
verbal. 

(A) Os adultos falam e dizem coisas que a gente 
não entendemos. 

(B) Quando nós chegamos, haviam adultos nesse 
mundo. 

(C) Com os adultos é a mesma coisa, como é 
que nós podemos entendermos eles? 

(D) Faz muitos anos que os adultos habitam o 
mundo, Susanita. 

MATEMÁTICA 

06. Artur possuía três fi lhos: Paulo, Enzo e Lucas. Em 
seu testamento dividiu a fazenda da família de 
forma que Paulo ficou com metade, Enzo com 1/3 
e Lucas com o restante. A razão dada pela parte 
da fazenda que cabe a Paulo sobre a parte que 
cabe a Lucas é de: 

(A) 2. 
(B) 3. 
(C) 5. 
(D) 4. 

07. 40 costureiras deveriam concluir um trabalho em 
30 dias. No entanto, na metade do prazo foram 
contratadas mais 10 costureiras. O restante do 
trabalho ficará pronto em:  

(A) 10 dias. 
(B) 11 dias. 
(C) 12 dias. 
(D) 13 dias. 

08. Em sua loja, Camila paga pelos produtos o co r-
respondente ao preço X de fabricação (em reais ),  
mais 5% de imposto e 3% de frete, ambos percen-
tuais calculados sobre o valor X. Ela vende de-
terminado produto por R$ 72,90 com um lucro de 
25%. O valor inicial desse produto é:  

(A) R$ 45,00. 
(B) R$ 54,00. 
(C) R$ 61,00. 
(D) R$ 68,90. 

09. O montante de um capital de R$ 5.000,00, aplica-
do a juros compostos durante quatro meses, a ta-
xa de 2,5% a.m., equivale aproximadamente a : 

(A) R$ 5.519,00. 
(B) R$ 5.435,25. 
(C) R$ 6.500,00.  
(D) R$ 7.500,00 
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10. Dois barris A e B, possuem juntos  1.300 l it ros de 
óleo. Se fossem acrescidos 200 l itros de óleo ao 
barri l  A, este teria a metade de óleo do barri l  B. 
Assim, a quantidade de óleo do barri l  B equivale 
a: 

(A) 900 l itros.  
(B) 800 l itros.  
(C) 500 l itros.  
(D) 1000 l itros.  

ATUALIDADES 

11. Os Estados Unidos oficializaram sua decisão de 
se retirar do Acordo de _____ sobre o clima, em 
2019, causando preocupação à União Europeia, 
China e Rússia. Assinale a alternativa que com-
pleta corretamente a lacuna.  

(A) Genebra. 
(B) Paris.  
(C) Estocolmo. 
(D) Kyoto. 

12. Este ano houve o agravamento da crise da Vene-
zuela, com o não reconhecimento do novo mand a-
to de Nicolás Maduro como presidente. Logo no 
início do ano, mais de 20 países, incluindo o Bra-
sil e os EUA, reconheceram o opositor líder da 
Assembleia Nacional venezuelana, como pres i-
dente do país. O nome desse opositor é:  

(A) Mario Abdo Benítez. 
(B) Sebastián Piñera. 
(C) Juan Guaidó. 
(D) Miguel Días-Canel.  

13. Sobre o Brexit é correto afirmar que  

(A) o atual líder do Parlamento britânico, Boris 
Johnson, ainda não conseguiu chegar a um 
acordo para concretizar o Brexit.  

(B) Theresa May, deixou de ser primeira mini s-
tra, pois defendia a permanência no bloco.  

(C) o Brexit foi concretizado em fevereiro desse 
ano. 

(D) o Reino Unido, em novembro desse ano, de-
sistiu do Brexit.  

14. Desde junho de 2019, mi lhares de pessoas real i-
zam manifestações em Hong Kong, alcançando 
marcos históricos. Uma das mais gigantescas 
marchas levou quase 2 milhões de pessoas para 
as ruas. Uma das causas das manifestações é:  

(A) o crescente aumento do preço dos combust í-
veis. 

(B) um projeto de lei que permitiria a extradição 
de suspeitos de crimes para a China cont i-
nental sob certas circunstâncias.  

(C) a legalização do aborto no país.  

(D) a proibição de se permanecer após as 23 ho-
ras nas ruas e praças da cidade.  

15. Após 20 anos de negociações, o Mercosul, bloco 
econômico sul-americano, assinou um acordo de 
l ivre comércio com a União Europeia. O compro-
misso foi f irmado no dia 28 de junho e levará pelo 
menos, para entrar em v igor,  

(A) um ano. 
(B) dois anos. 
(C) três anos.  
(D) quatro anos.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. Sobre os procedimentos de readaptação de inte-
grantes do Quadro do Magistério municipal, ass i-
nale a alternativa correta.  

(A) O Município solicitará nova avaliação do se r-
vidor de 05 (cinco) em 05 (cinco) anos. 

(B) A classe e/ou aulas do servidor readaptado 
não poderão ser atribuídas a outro servidor.  

(C) Se o servidor superar a l imitação apresenta-
da inicialmente, comprovada por exame mé-
dico, poderá retornar ao cargo de origem, 
participando, normalmente, no início do ano, 
do processo de atribuições de aulas.  

(D) O laudo médico oficial será fornecido por 
médico do município ou outro contratado pelo 
servidor interessado. 

17. Não integra o Sistema Municipal de Ensino de 
Assis: 

(A) As instituições de educação infanti l  criadas e 
mantidas pela iniciativa privada (creche e 
pré-escola).  

(B) As Instituições do Ensino Fundamental e de 
Educação Infanti l  (creche e pré -escola) man-
tidas pelo Poder Público Municipal . 

(C) O Conselho Municipal de Educação.  
(D) A Secretaria de Estado da Educação. 

18. Assinale a alternativa que apresenta uma incum-
bência da União em relação à Educação.  

(A) Baixar normas gerais sobre cursos de gradu-
ação e pós-graduação.  

(B) Assegurar o ensino fundamental e oferecer, 
com prioridade, o ensino médio a todos que o 
demandarem. 

(C) Estabelecer estratégias de recuperação para 
os alunos de menor rendimento.  

(D) Assumir o transporte escolar dos alunos da 
rede municipal.  

19. É o lugar instituído no quadro de pessoal do m a-
gistério público municipal, com denominação pró-
pria, atribuições e responsabil idades específicas 
e estipêndios correspondentes, para ser provido e 
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exercido por um titular, na forma estabelecida em 
lei. A definição apresentada refere -se a:  

(A) Funções do Magistério.  
(B) Cargo do Magistério.  
(C) Carreira do Magistério.  
(D) Suporte Pedagógico.  

20. Ao funcionário que se deslocar temporariamente, 
do Município, para outro local, no desempenho de 
suas atribuições, ou em missão de estudo, será 
concedida, além do transporte, diária, a título de 
indenização das despesas de alimentação e pou-
sada. Marque a alternativa correta sobre o tema, 
conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais de Assis.  

(A) As diárias serão calculadas por períodos con-
tados de 12 (doze) horas, do momento da 
partida até o regresso ao município.  

(B) O pagamento das diárias jamais poderá ser 
antecipado.  

(C) É vedado conceder diárias com o objetivo de 
remunerar outros serviços e atividades.  

(D) Será concedida diária integral pela fração de 
tempo inferior a 12 (doze) horas.  

21. A colocação da criança ou adolescente em família 
substituta, segundo disc iplinada no Estatuto da 
Criança e do Adolescente  (ECA), 

(A) deve ser realizada exclusivamente mediante 
guarda. 

(B) pode ser feita independentemente da situa-
ção jurídica da criança ou adolescente, nos 
termos do ECA. 

(C) somente pode ser realizada mediante con-
sentimento da criança menor de 12 (doze) 
anos. 

(D) prescinde de sua preparação gradativa e 
acompanhamento posterior.  

22. Marque a alternativa que apresenta uma atribu i-
ção do Conselho Escolar.  

(A) Avaliar o desempenho da escola em face das 
diretrizes, prioridades e metas estabelecidas. 

(B) Analisar e decidir sobre os pedidos de justif i-
cativa de faltas de alunos para fins de com-
pensação de ausências.  

(C) Orientar o processo de gestão do ensino.  
(D) Favorecer a integração e sequência dos con-

teúdos curriculares de cada série/classe.  

23. A educação básica é composta 

(A) pela educação infanti l , ensino fundamental,  
ensino médio e educação superior.  

(B) pela educação infanti l , ensino fundamental e 
ensino médio. 

(C) pelo ensino fundamental apenas.  

(D) Pela educação infanti l  e ensino fundamental 
apenas. 

24. Analise os itens a seguir:  

I. Por abandono de cargo.  

II. Quando o funcionário tendo tomado posse, não 
entrar em exercício dentro do prazo legal.  

III. Quando não satisfeitas as condições do estágio 
probatório.  

A exoneração de funcionário público municipal  de 
cargo não comissionado dar-se-á, de ofício, nos 
casos apresentados nos i tens:  

(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e II I.  

25. A Educação Infanti l  municipal atende crianças de 
0 a 5 anos, organizada em níveis  de acordo com a 
faixa etária. Na Pré-Escola, o l imite máximo de 
alunos de 4 a 5 anos por classe é de  

(A) 25 e o mínimo de 15. 
(B) 30 e o mínimo de 20. 
(C) 22 e o mínimo de 18. 
(D) 18 e o mínimo de 15. 

26. As entidades, públicas ou privadas, que abrigam 
ou recepcionam crianças e adolescentes, ainda 
que em caráter temporário, devem ter, em seus 
quadros, profissionais capacitados a reconhecer e 
reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou oco r-
rências de maus-tratos. Caso uma entidade não-
governamental descumpra essa obrigação, poderá 
ser-lhe aplicada a medida, entre outras, de  

(A) afastamento provisório de seus dirigentes.  
(B) afastamento definitivo de seus dirigentes.  
(C) fechamento de unidade ou interdição de pro-

grama. 
(D) cassação do registro.  

27. A posse em cargo público, conforme preconiza a 
Lei Municipal 2.861/1991,  

(A) ocorrerá no prazo de quinze dias, contados 
da publicação do ato de provimento, prorro-
gável por mais quinze dias, a requerimento 
do interessado.  

(B) ocorrerá no prazo de trinta dias, contados da 
publicação do ato de provimento, prorrogável 
por mais trinta dias, a requerimento do inte-
ressado. 

(C) ocorrerá no prazo de quinze dias, contados 
da publicação do ato de provimento, não 
sendo possível prorrogar o prazo.  
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(D) ocorrerá no prazo de trinta dias, contados da 
publicação do ato de provimento, não sendo 
possível prorrogar o prazo.  

28. Em relação à Prática  de Ato Infracional por crian-
ça ou por adolescente, marque a alternativa co r-
reta à luz da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990.  

(A) São penalmente inimputáveis os menores de 
dezoito anos.  

(B) Para efeitos legais, deve ser considerada a 
idade do adolescente no momento do julga-
mento e aplicação da pena.  

(C) Considera-se ato infracional a conduta des-
crita unicamente como crime.  

(D) O adolescente não tem direito à identif icação 
dos responsáveis pela sua apreensão.  

29. O ato pelo qual o aposentado reingressa no serv i-
ço público, após verificação em processo, de que 
não subsistem os motivos determinantes da apo-
sentadoria denomina-se: 

(A) Reversão. 
(B) Reintegração.  
(C) Recondução. 
(D) Promoção. 

30. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta um dos objetivos do Sistema Muni-
cipal de Ensino de Assis.  

(A) Oferecer educação infanti l  e ensino funda-
mental, facultativo.  

(B) Garantir atendimento gratuito exclusivamente 
em creches às crianças.  

(C) Manter cursos de capacitação continuada aos 
docentes da rede municipal de ensino.  

(D) Oferecer atendimento educacional comum 
aos educandos com necessidades especiais.  

31. Sobre o atendimento educacional aos alunos com 
necessidades especiais, segundo a Lei nº 5.084 
de 06/12/2007, é correto afirmar que 

(A) o funcionamento diário da sala de recursos 
será de, no mínimo, um turno diário de 8 ho-
ras. 

(B) o funcionamento de classe especial será de 5 
horas diárias para o atendimento de, no mí-
nimo, 15 e, no máximo, 20 alunos de uma 
mesma área de deficiência.  

(C) cabe à escola trabalhar em conjunto com as 
famílias, orientar os acompanhamentos ex-
ternos necessários ao desenvolvimento do 
educando e ofertar atividades extracurricula-
res, com o objetivo de inserir o aluno no con-
texto social.  

(D) o apoio suplementar oferecido aos alunos em 
sala de recursos terá como parâmetro o de-
senvolvimento de atividades que não deverão 

ultrapassar a 3 horas diárias e a 15 horas 
semanais para cada aluno.  

32. Na literalidade da Lei n. 9.394, 20 de dezembro 
de 1996, o ensino será ministrado com base, den-
tre outros, no seguinte princípio:  

(A) cerceamento da l iberdade e desapreço à to-
lerância. 

(B) igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola.  

(C) prevalência de instituições públicas sobre as 
instituições privadas de ensino.  

(D) unitarismo de ideias e de concepções peda-
gógicas. 

33. Fábio, agente público, no exercício de sua função, 
armazenou em seu celular vídeo que continha ce-
na de sexo explícito envolvendo dois adolescen-
tes, com a finalidade de comunicar às autoridades 
competentes a ocorrência de infração ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Diante do exposto, 
é correto afi rmar que Fábio 

(A) também incorreu em crime previsto pelo Es-
tatuto, mas terá a pena diminuída de 1 (um) a 
2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o 
material armazenado.  

(B) poderá ser condenado a reclusão, de 1 (um) 
a 4 (quatro) anos, e multa.  

(C) terá um aumento de pena de 1/3, visto que 
ele se valeu do cargo público para a obten-
ção do material.  

(D) não cometeu crime algum. 

34. Avalie os itens a seguir e assinale a alternativa 
que apresenta diretrizes que devem ser observa-
das pelos conteúdos curriculares da educação bá-
sica. 

I. Consideração das condições de escolaridade dos 
alunos em cada estabelecimento.  

II. Orientação para o trabalho.  

III. Apoio único às práticas desportivas formais.  

(A) I e II.  
(B) I e III.  
(C) II e III.  
(D) I, II e II I.  

35. É um dever do Poder Público Municipal garantir  

(A) acesso ao nível apenas superficial  do ensino. 
(B) a promoção dos princípios de segregação de 

alunos com necessidades especiais.  
(C) a capacitação para o mercado de trabalho.  
(D) formação desigual entre homens e mulheres.  

36. Sobre o Ensino Fundamental organizado conforme 
Lei n. 9.394, 20 de dezembro de 1996, marque a 
alternativa correta.  
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(A) É facultativo, com duração de 9 (nove) anos 
e gratuito na escola pública.  

(B) Inicia-se aos 7 (sete) anos de idade.  
(C) Será ministrado especificamente em língua 

portuguesa, sem exceções.  
(D) Poderá ser desdobrado em ciclos  pelos sis-

temas de ensino.  

37. O número de funções de confiança  de Assistente 
Técnico Pedagógico, criadas pela Lei Complemen-
tar nº 06, de 25 de abril de 2011, equivale a:  

(A) 6. 
(B) 7. 
(C) 8. 
(D) 9. 

38. Sem considerar outros agravantes, p roduzir, re-
produzir, dirigir, fotografar, f i lmar ou registrar, por 
qualquer meio, cena de sexo explícito ou porno-
gráfica, envolvendo criança ou adolescente tem 
como pena: 

(A) reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e mu l-
ta. 

(B) reclusão de dois a seis anos, e multa.  
(C) detenção de seis meses a dois anos.  
(D) detenção de dois a seis meses, ou multa, se 

o crime for culposo.  

39. Analise os itens que se seguem:  

I. Tratar de assuntos particulares durante o horário 
de trabalho.  

II. Igualdade de tratamento no plano administrativo -
pedagógico, independentemente do vínculo funci-
onal. 

III. Ter l iberdade de expressão e manifestação, em 
todos os níveis, especialmente na unidade esco-
lar. 

Além daqueles previstos em outras normas legais, 
são direitos dos integrantes do Magistério Públ i-
co: 

(A) I e II.  
(B) I e III.  
(C) II e III.  
(D) I, II e II I.  

40. Com base na Lei Orgânica do Município de Assis, 
assinale a alternativa correta.  

(A) Ao Poder Público Municipal compete, priorit a-
riamente, a manutenção e a universalização 
do ensino infanti l , fundamental e médio.  

(B) O Município organizará seu Sistema Munic i-
pal de Ensino que abrangerá todos os níveis 
em que atuar.  

(C) O Município instituirá o Conselho Estadual 
Educação. 

(D) Não cabe ao Poder Público Municipal garantir 
o atendimento em creches e pré -escolas às 
crianças de zero a cinco anos de idade.  

 



 

 

 


