
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE 
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – MG 

 

Nível Médio 
Cargo – Secretário Escolar 

 
LEIA COM ATENÇÃO! 

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado 

pelos fiscais da sala. 

02. Autorizado o início da prova, verifique se o caderno contém 30 (trinta) questões. 

Se não estiver completo, comunique ao fiscal. 

03. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando 4 (quatro) opções de 

resposta e uma única alternativa correta. 

04. Ao receber a folha de respostas, confira o seu nome e número de inscrição. 

Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 

05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira 

os resultados para a folha de respostas. O tempo de prova será de 3 (três) horas. 

Este tempo compreende a assinatura e a transcrição para a Folha de Respostas. 

06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou 

azul e faça as marcas apenas no campo designado. A marcação da folha de 

respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 

07. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso 

poderá prejudicá-lo, já que a folha de resposta não será substituída (conforme 

subitem 8.18.3 do edital).  

08. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 

(prova). 
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LÍNGUA PORTUGUESA/ INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
Filhos têm direito ao nome do pai biológico no registro de nascimento, decide 

STJ 
      
Ministro destaca que artigo 1.596 do Código Civil diz que “os filhos, havidos ou não 
da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação” 
 
     Por maioria de votos, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
determinou que os registros de nascimento de duas pessoas sejam alterados para 
constar o nome do pai biológico que foi reconhecido após investigação de paterni-
dade. 
     A ação de investigação e anulação de registro civil foi movida pelos filhos contra 
o pai biológico, quando eles já tinham mais de 40 anos de idade. As informações 
foram divulgadas no site do Superior Tribunal de Justiça. 
     A 9.ª Vara de Família de Fortaleza havia reconhecido que o homem era o pai 
biológico e determinou a alteração no registro, mas o Tribunal de Justiça do Ceará 
mudou a sentença e negou o pedido de mudança. 
    Os filhos recorreram ao STJ sustentando que não poderiam ser considerados fi-
lhos sem a inclusão do nome do pai no registro de nascimento. O pai biológico con-
testou, argumentando que a paternidade socioafetiva pode coexistir com a biológica 
sem a necessidade de mudança no registro de filiação. Em seu voto, no Recurso 
Especial número 1.417.598 – CE, o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino 
anotou que a possibilidade de reconhecimento da paternidade biológica sem a alte-
ração do registro ainda é um assunto polêmico. 
     O ministro lembrou que o artigo 1.604 do Código Civil dispõe que “ninguém pode 
reivindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provan-
do-se erro ou falsidade do registro”, o que não é o caso, já que o pai socioafetivo 
registrou os filhos voluntariamente, mesmo sabendo que não era o pai biológico das 
crianças. 
     Paulo de Tarso Sanseverino ressaltou, porém, que o artigo 1.596 do mesmo 
Código diz que “os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discri-
minatórias relativas à filiação”. 
     “Assim, reconhecida a paternidade biológica, a alteração do registro é conse-
quência lógica deste reconhecimento, por ser direito fundamental e personalíssimo 
dos filhos reconhecidos por decisão judicial proferida em demanda de investigação 
de paternidade”, assinalou o relator. 
     Citando vários precedentes, o ministro concluiu que “a paternidade socioafetiva 
em face do pai registral não é óbice à pretensão dos autores de alteração do regis-
tro de nascimento para constar o nome do seu pai biológico”. Ele restabeleceu a 
sentença de primeiro grau. 

 
Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/filhos-tem-direito-ao-nome-do-pai-biologico-no-registro-de-

nascimento-decide-stj/>Acesso em: 08/02/2016 
 
 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/filhos-tem-direito-ao-nome-do-pai-biologico-no-registro-de-nascimento-decide-stj/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/filhos-tem-direito-ao-nome-do-pai-biologico-no-registro-de-nascimento-decide-stj/


QUESTÃO 01 
Conforme o 4º parágrafo do texto, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) O recurso encaminhado ao STJ pelos filhos foi interposto porque não 
constava o nome do pai biológico na Certidão de Nascimento. 

(B) Foi proferido despacho interlocutório pelo ministro do STJ indeferindo a 
questão materna. 

(C) A possibilidade de reconhecimento da paternidade biológica com altera-
ção de registro é, ainda, assunto irrefragável. 

(D) O pai biológico anuiu, argumentando que a paternidade socioafetiva coe-
xiste com a biológica sem que haja necessidade de mudança na Certidão 
de Nascimento. 

 
QUESTÃO 02 
Leia: 
 

“(...) a paternidade socioafetiva em face do pai registral não é óbice à pretensão dos 
autores (...)” 
 

A palavra sublinhada tem a mesma acepção de: 
 

(A) Demasiado. 
(B) Aditamento. 
(C) Empecimento. 
(D) Adendo. 

 
QUESTÃO 03 
De acordo com o texto, os filhos recorreram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
porque: 
 

(A) o tutor dos filhos consentiu a paternidade biológica. 
(B) não lograram êxito em instância inferior. 
(C) o pai socioafetivo havia falecido. 
(D) perderam a causa na 9ª Vara de Família de Fortaleza. 

 
QUESTÃO 04 
Tendo em vista as informações contidas no texto, o pai biológico foi reconhecido: 
 

(A) sem polêmicas. 
(B) antes da inserção do nome do pai socioafetivo na Certidão de Nascimen-

to. 
(C) pela ilegitimidade da lei de Processo Penal. 
(D) depois de aplicado o teste de DNA. 

 
  



QUESTÃO 05 
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou a decisão proferida: 
 

(A) pela 9ª Vara de Família de Fortaleza. 
(B) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
(C) pelo Tribunal de Justiça (TJ) do Ceará. 
(D) pelo Tribunal Regional do Trabalho do DF. 

 
QUESTÃO 06 
Leia: 
 

“(...)os registros de nascimento de duas pessoas sejam alterados para constar o 
nome do pai (...)” 
 

O trecho sublinhado obedece às regras de Concordância Verbal. 
 

Tendo em vista essas regras, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Gastaram-se milhões, sem que vissem resultados efetivos. 
(B) Tanto a Igreja como o Estado era até certo ponto culpados. 
(C) Ainda faltam comprar os sorvetes. 
(D) Respondi-lhe que uma ou outra jóia lhe ficavam bem. 

 
QUESTÃO 07 
Observe: 
 

“(...)não é óbice à pretensão dos autores (...)” 
 

Marque a alternativa em que se faz OBRIGATÓRIO o acento indicativo de crase: 
 

(A) Estavam frente a frente. 
(B) Fiz uma visita a velha casa de meus pais. 
(C) Admirei os quadros a óleo. 
(D) Por que os ingleses tinham ódio a Joana d’Arc? 

 
QUESTÃO 08 
Leia: 
 

“(...) A ação de investigação e anulação de registro civil foi movida pelos filhos 
contra o pai biológico, quando eles já tinham mais de 40 anos de idade. (...)” 
 

Marque a alternativa cujo termo sublinhado tenha a mesma classificação sintática 
do que se encontra destacado: 
 

(A) A carta foi minuciosamente corrigida por ele. 
(B) Os incidentes aconteciam pelo caminho afora. 
(C) Lute pelos ideais nobres. 
(D) Lúcia iluminou-se pela voz da consciência. 

 
  



QUESTÃO 09 
Leia: 
 

“(...) o homem era o pai biológico e determinou a alteração no registro (...)” 
 

A palavra sublinhada tem igual morfologia da que se encontra destacada na 
assertiva: 
 

(A) A menina saiu do hospital sem que a tia a visse e foi juntar-se a suas 
amigas a quem muito estimava. 

(B) A menina saiu do hospital sem que a tia a visse e foi juntar-se a suas 
amigas a quem muito estimava. 

(C) A menina saiu do hospital sem que a tia a visse e foi juntar-se a suas 
amigas a quem muito estimava. 

(D) A menina saiu do hospital sem que a tia a visse e foi juntar-se a suas 
amigas a quem muito estimava. 

 
QUESTÃO 10 
Leia: 
 

“(...) salvo provando-se erro ou falsidade do registro”, o que não é o caso, já que o 
pai socioafetivo registrou os filhos voluntariamente (...)” 
 

A expressão “já que” estabelece uma relação de causa. 
 

Marque a alternativa cujo termo sublinhado estabeleça a mesma relação: 
 

(A) Fez as tarefas como combinado. 
(B) Vitor fala como o pai. 
(C) Como estava de luto não nos recebeu. 
(D) Nada nos anima tanto como um agradecimento. 

  



MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 11 

Até a página 102 de um livro estão descritas 2 3⁄  de uma estória. 
 

Marque a alternativa que contém o número da página na qual tal estória chega ao 
fim. 
 

(A) 170. 

(B) 153. 

(C) 68. 

(D) 204. 

 
QUESTÃO 12 
João pediu um aumento salarial ao seu patrão. Após argumentar sobre os motivos 

que o faziam merecedor de tal aumento, pediu 𝑅$ 450,00 de acréscimo no seu 

salário.  O patrão usou outro argumento e finalizou a conversa dizendo que iria 

aumentar o salário de João em 30%. 
 

Considere que João foi surpreendido com a proposta de seu patrão, isto é, a 
proposta do patrão foi maior do que ele pediu. 
 

Marque a alternativa que contém o valor do salário de João antes do aumento. 
 

(A) 𝑅$ 880,00 

(B) 𝑅$ 1.300,00 

(C) 𝑅$ 1.120,00 

(D) 𝑅$ 1.730,00 

 
  



QUESTÃO 13 
Um artesão faz sandálias de couro masculinas para vender na feira de artesanato 

de sua cidade. Ele precisa de 15 𝑚2
 de couro para fazer todas as sandálias que 

expõe nessa feira. Supondo que esse artesão sempre vende todas as sandálias, 

que a feira acontece 2 vezes por mês e ainda que o metro quadrado do couro custa 

𝑅$ 110,00, marque a alternativa que contém o valor gasto com couro ao final de 

15 meses. 
 

(A) 𝑅$ 33.000,00 

(B) 𝑅$ 44.000,00 

(C) 𝑅$ 49.500,00 

(D) 𝑅$ 36.000,00 

 
QUESTÃO 14 
Considere as equações abaixo: 
 

I. 𝑎 + 𝑏 = 10 

II. 𝑐 − 3 = 𝑎 

III. 𝑐 × 𝑏 = 36 
 

Marque a alternativa que contém o valor numérico da expressão 

𝑎 + 𝑏 − 𝑐 × 𝑏 ÷ (𝑎 − 𝑐). 
 

(A) 22 

(B) 8,666 … 

(C) −2 

(D) 7,666 … 

 
QUESTÃO 15 

Seja 𝑛 um número inteiro positivo tal que o menor múltiplo comum entre ele e 5 é 

igual a 35 e tal que 151 dividido por 𝑛 deixa resto igual 4. 
 

Marque a alternativa que contém o produto de 𝑛 por 12. 
 

(A) 24 

(B) 120 

(C) 36 

(D) 84 

 
 
 
  



QUESTÃO 16 
Considere as opções de gráfico abaixo: 
 

Gráfico I:  
 
 
 
 

Gráfico III:  
 

Gráfico II:  
 
 
 
 

Gráfico IV:  
 

 
 
Marque a alternativa que contém a representação gráfica da reta 

𝑓(𝑥) = −2𝑥 + 3. 

(A) Gráfico II. 
(B) Gráfico III. 
(C) Gráfico I. 
(D) Gráfico IV. 

 
QUESTÃO 17 

Duas torneiras 𝑥 e 𝑦 funcionam com vazão de, respectivamente, 

12 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 e 9,2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜. 
 

Para preencher um tanque cuja capacidade é de 505 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠, usa-se as torneiras 

𝑥 e 𝑦, porém a torneira 𝑦 é acionada somente 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 após iniciar o 

preenchimento do tanque com a torneira 𝑥. 
 

Nessas condições, marque a alternativa que contém o tempo gasto para preencher 
todo o tanque. 
 

(A) 52 minutos 
(B) 32 minutos e 30 segundos 
(C) 37 minutos e 50 segundos 
(D) 43 minutos e 20 segundos 



 
QUESTÃO 18 

Sabe-se que o quinto termo de uma progressão geométrica (p.g.) é 162 e o sétimo 

termo é 1.458.  
 

Marque a alternativa que contém a soma da razão da p.g. com o primeiro termo da 
p.g.. 
 

(A) 6 

(B) 13 

(C) 9 

(D) 5 

 
QUESTÃO 19 

Seja (2, 25) ponto pertencente ao gráfico da função exponencial  

𝑓(𝑥) = 𝑏𝑥
, com 𝑏 > 0. 

 

Considere ainda a função 𝑔(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥 e marque a alternativa que contém o 

valor da soma 𝑔 (
1

125
) + 𝑓(−2). 

 

(A) −2,96 

(B)     22 

(C)     2,25 

(D) −75 

 
 
 
 
QUESTÃO 20 

Ao comprar um trator, Joaquim conseguiu um desconto de 12,5 %. Mesmo com o 

desconto, ele pegou um empréstimo de 𝑅$ 11.970,00, o que representa 
1

25
 do 

valor pago. 
 

Marque a alternativa que contém o valor do trator antes do desconto.  
 

(A) R$ 336.656,25  
(B) R$ 342.000,00 

(C) R$ 299.200,75 

(D) R$ 431.970,00 

  



NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 21 
Arquivos criados com o Microsoft Word 2007 podem ser compartilhados, conforme 
suplemento próprio, em vários formatos, sendo um deles o PDF (Portable 
Document Format), que mantém exatamente o formato desejado quando o arquivo 
for exibido on-line ou impresso. 
 

Com vistas a se proceder a alterações no conteúdo do arquivo PDF gerado, usan-
do-se o Word 2007, marque a alternativa CORRETA dentre as abaixo indicadas: 
 

(A) após salvar um arquivo como PDF, pode-se usar Microsoft Word 2007 
para fazer alterações diretamente no arquivo em PDF. 

(B) dentre as opções do “Salvar Como”, do Word 2007, não existe a possibi-
lidade de geração de arquivo PDF. 

(C) a geração do arquivo PDF é feita pela opção “Imprimir”, a partir do acio-
namento do “Botão do Microsoft Office”, permitindo-se acesso direto para 
alterações. 

(D) devem-se fazer as alterações no arquivo original editado pelo Microsoft 
Word 2007 usado para criá-lo para, em seguida, salvar o arquivo nova-
mente como PDF.  

 
QUESTÃO 22 
Marque a alternativa CORRETA, correspondente ao atalho de teclado específico do 
Microsoft Word 2007 para se exibir a caixa de diálogo “Imprimir”: 
 

(A) CTRL+I 
(B) SHIFT+I 
(C) CTRL+P 
(D) ALT+I 

 
QUESTÃO 23 
Quando se abre uma pasta ou biblioteca no Windows 7, é possível alterar a apa-
rência dos arquivos na janela. 
 

As opções que permitem tal alteração estão disponíveis no botão “Modos de Exibi-
ção”, da barra de ferramentas, sendo indicadas pelas alternativas abaixo, EXCETO: 
 

(A) Grade 
(B) Detalhes 
(C) Ícones grandes 
(D) Conteúdo 

 
  



QUESTÃO 24 
Relativamente às funcionalidades do Internet Explorer, marque a alternativa IN-
CORRETA: 
 

(A) uma das formas para fixar o Internet Explorer na barra de tarefas é clicar 
no botão “Iniciar” e, depois, digitar “Internet Explorer” na caixa de pesqui-
sa. Nos resultados da pesquisa, clicar com o botão direito do mouse em 
“Internet Explorer” e, em seguida, clicar em “Fixar na Barra de Tarefas”. 

(B) para tornar o Internet Explorer o navegador padrão, deve-se abrir o na-
vegador e, em seguida, clicar no botão “Ferramentas ” e, depois, clicar 
em “Opções da Internet”. Após, deve-se clicar na guia “Programas” e em 
“Tornar padrão”, seguindo-se um clique em “OK”. 

(C) para tornar o Internet Explorer o navegador padrão, deve-se abrir o na-
vegador e, em seguida, clicar no Menu “Ferramentas ” e, depois, clicar 
em “Opções da Internet”. Após, deve-se clicar na guia “Conexões” e em 
“Tornar padrão”, seguindo-se um clique em “OK”. 

(D) um dos procedimentos para desafixar o Internet Explorer da barra de ta-
refas pode ser: clicar no botão “Iniciar” e, depois, digitar “Inter-
net Explorer” na caixa de pesquisa. Nos resultados da pesquisa, clicar 
com o botão direito do mouse em “Internet Explorer” e, em seguida, clicar 
em “Tirar da Barra de Tarefas”. 

 
QUESTÃO 25 
Quando se recebe um anexo em uma mensagem do Outlook 2007 - e se deseja ver 
rapidamente o que ele contém - é possível visualizá-lo, sem, contudo, abri-lo.  
 

Por padrão, o Microsoft Office Outlook 2007 inclui suporte para visualização dos 
anexos a seguir indicados, EXCETO:  
 

(A) itens do Microsoft Office Outlook 2007. 
(B) dados do Microsoft Office Access 2007. 
(C) documentos do Microsoft Office Word 2007.  
(D) apresentações do Microsoft Office PowerPoint 2007.  

  

http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/make-ie-default-browser
http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/make-ie-default-browser
http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/make-ie-default-browser


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 26 
“A partir desta sexta-feira (5), o ensino se torna obrigatório entre os 4 e 17 anos. 
Os pais ficam responsáveis por colocar as crianças na educação infantil a partir dos 
4 anos e por sua permanência até os 17. Já os municípios e os Estados têm até o 
ano de 2016 para garantir a inclusão dessas crianças na escola pública. 
Anteriormente, os pais eram obrigados a colocar as crianças na escola a partir dos 
6 anos. A alteração foi feita na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional) por meio da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, publicada no Diário 
Oficial da União desta sexta-feira (5).  

 
Disponível em: http://fael.edu.br/noticias/lei-obriga-pais-a-matricular-criancas-a-partir-dos-4-anos-na-pre-escola. Acesso em: 29 jan. 2016. 

 

A partir da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, citada na reportagem, a educação 
fica organizada em: 
 

(A) Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
Educação superior. 

(B) Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio. 

(C) Ensino fundamental e ensino médio e Educação Superior. 
(D) Educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio, e Educação superior. 
 

QUESTÃO 27 
“Em uma secretaria escolar, os arquivos são organizados de diferentes formas, 
pois, há uma diversidade de documentos que são manuseados e preservados nos 
arquivos, como documentos de alunos, correspondências oficiais, livros-ata, diários, 
Leis, etc. São as necessidades da secretaria escolar que ditam a forma de arquivar 
documentos. Às vezes, há necessidade de arquivar documentos por data, ano, sé-
rie. É o caso de correspondência expedidas e recebidas, dossiês ou pastas de alu-
nos. Vale ressaltar que os documentos dos alunos, em muitas escolas, são arqui-
vados em armários de grande porte com pastas suspensas, para tornar prático o 
manuseio. Dentre os serviços da Secretaria Escolar, um serviço essencial é o regis-
tro de entrada e de saída de documentos na escola. Para isso, é necessário o uso 
diário do livro de ______________________, pois somos seres humanos e a nossa 
memória costuma falhar. Com registros escritos, podemos esclarecer dúvidas, ates-
tar a expedição e recebimento de documentos”. 

 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/tecnicas.pdf. Acesso em: 29 jan. de 2016. 

 

Leia as alternativas abaixo e marque a que registra a palavra que completa, 
CORRETAMENTE, a lacuna. 
 

(A) Protocolo 
(B) Ata 
(C) Memorando 
(D) Ofício-circular  

 
 

http://fael.edu.br/noticias/lei-obriga-pais-a-matricular-criancas-a-partir-dos-4-anos-na-pre-escola


QUESTÃO 28 
O Secretário Escolar, dentro de suas atribuições de gestor administrativo de um 
estabelecimento de ensino, elabora documentos oficiais e normativos. Estes 
documentos apresentam requisitos básicos tais como: simplicidade na estrutura da 
frase e no vocabulário, objetividade e clareza, dentre outros. 
 

No que se refere aos documentos oficiais elaborados em uma Secretaria Escolar, 
julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). 
 

(   )  Em documentos oficiais para autoridades superiores se utiliza 
atenciosamente, no fechamento das comunicações, ao saudar o destinatário. 

(   )  Nos textos oficiais, devido ao caráter impessoal e a finalidade de informar 
com o máximo de clareza e objetividade, deve-se usar o padrão culto da 
língua. 

(   )  O ofício-circular mantém as características de um ofício, porém, é endereçado 
a mais de um destinatário. 

(   )  O memorando é o documento no qual se registra de forma sucinta e 
metódica, os acontecimentos e as decisões que ocorrem em uma reunião, 
sessão, assembleia. Nele se deve manter a máxima fidelidade dos fatos.  

(   )  A ata é um documento jurídico. Por esta razão, dever ser redigida de maneira 
que não possa ser modificada posteriormente. 

(   )  A mensagem do correio eletrônico (e-mail) não tem valor documental, apesar 
da existência da certificação digital que ateste a idoneidade do remetente. 

 

Marque a alternativa, que registra, CORRETAMENTE, a sequência de cima para 
baixo: 
 

(A) V, F, V, V, F, F. 
(B) V, V, F, F, F, V. 
(C) F, V, V, F, V, F. 
(D) F, V, F, V, V, V. 

 
 
  



QUESTÃO 29 
Juliana, mãe de Mário Luiz, que foi diagnosticado com 
disfunção neuromotora em decorrência de problemas no parto, 
não conseguiu efetivar a matrícula de seu filho em uma escola 
próxima de sua residência. O responsável pela Secretaria 
Escolar informa à Juliana que a escola não tem estrutura 
física, logística e profissionais capacitados para atender Mário 
Luiz. 

Disponível em https://www.google.com.br/search?q=crianças+cadeiras+de+rodas. Acesso em 29 de janeiro de 2016.  
 

Analisando a situação relatada e a proposta de educação na perspectiva da 
inclusão, marque a alternativa CORRETA.  
 

(A) Considerando a especificidade da criança deficiente, tal como Mário Lu-
iz, a escola deve encaminhá-lo para outra instituição que melhor atenda 
suas necessidades, recusando-se a efetivar a matrícula. 

(B) Considerando a heterogeneidade presente na sociedade, as escolas 
devem acolher todas as crianças independentemente das suas condi-
ções físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e outras. 

(C) Considerando a diversidade da proposta da educação inclusiva, crian-
ças com deficiências devem ser matriculadas, especificamente, nas es-
colas especiais e não nas escolas consideradas comuns ou regulares. 

(D) Considerando a necessidade específica da criança deficiente, a escola 
deverá encaminhar ao Conselho Tutelar uma solicitação de autorização 
para efetivar a matrícula. 

 

QUESTÃO 30 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, dispõe que “ [...] a criança e o adolescente têm direito à educação, visando 
ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho”.  
 

Tendo como referência o ECA, analise os itens abaixo e marque a alternativa 
CORRETA. 
 

I. Assegura às crianças e aos adolescentes igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola. 

II. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, sem 
participação da definição das propostas educacionais. 

III. Os pais ou o responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos 
na rede regular de ensino. 

IV. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 
conselho tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos; reiteração 
de faltas injustificadas e de evasão escolar. 

V. Garante às crianças e aos adolescentes o direito de serem respeitados por 
seus educadores. 
 

(A) Os itens I, III, IV e V estão corretos. 
(B) Os itens I, III e V estão corretos. 
(C) Os itens II, III, IV e V estão corretos. 
(D) Os itens I, II e IV estão corretos. 

https://www.google.com.br/search?q=crianças+cadeiras+de+rodas%20.%20Acesso


 
 
ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 
 

 

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 11  Nº 21  

Nº 02  Nº 12  Nº 22  

Nº 03  Nº 13  Nº 23  

Nº 04  Nº 14  Nº 24  

Nº 05  Nº 15  Nº 25  

Nº 06  Nº 16  Nº 26  

Nº 07  Nº 17  Nº 27  

Nº 08  Nº 18  Nº 28  

Nº 09  Nº 19  Nº 29  

Nº 10  Nº 20  Nº 30  

 
 
Este Caderno de Prova será divulgado dia 24 de maio de 2016, no site da FGR 
www.fgrconcursos.org.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Conceição 
do Mato Dentro www.cmd.mg.gov.br. 
 
O Gabarito será divulgado dia 24 de maio de 2016, no Diário Oficial do Estado, no 
site da FGR www.fgrconcursos.org.br e no site da Prefeitura Municipal de 
Conceição do Mato Dentro www.cmd.mg.gov.br.  
 

 
 

 
DECLARAÇÃO  

  
 

Declaro, para os devidos fins, que o (a) candidato (a) 
______________________________________________________, compareceu 
nesta data, no período de 13:00 às 17:30 horas, para realização das Provas 
Objetivas do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato 
Dentro. 
 

Conceição do Mato Dentro, 22 de maio de 2016. 
 

 
Roberto Nunes de Siqueira Campos 

Gerente do Setor de Concursos - FGR 

 

http://www.fgrconcursos.org.br/
http://www.cmd.mg.gov.br/
http://www.fgrconcursos.org.br/

