
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/RS

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 01/2014 que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes,
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. Não
serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.

NÍVEL MÉDIO

MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL I - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO, AGENTE EDUCACIONAL II -
ASSISTENTE FINANCEIRO, AGENTE EDUCACIONAL II - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'E'. A primeira assertiva afirma que: I. O autor deixa implícito que o título
orginalmente escolhido para o texto não seria chique. Nas linhas 01-02, temos a seguinte afirmativa: "Peço
desculpas. O título original deste texto seria “Como ser chique”. Mas chique virou uma palavra brega." O título
original conteria a palavra "chique" e, portanto, seria brega. Portanto, não seria chique. A assertiva está correta.
A segunda assertiva afirmava que: II. Para o autor, a classe média adotou a palavra “chique”, ao passo que a
classe alta adotou uma postura de “tédio” perante a vida. Nas linhas 07-08, o autor afirma: "Existe um truque
para parecer sofisticado: fazer expressão de tédio, sempre." Portanto, a classe alta não adota uma postura de
tédio, apenas finge, trata-se de um "truque para parecer sofisticado" e não de uma postura de vida. A assertiva
está, portanto, incorreta. A terceira assertiva afirma que: III. Tanto no exemplo do carro, quanto da comida, o
autor mostra-se cético em relação às afirmações de seus amigos ricos. Na linha 25 o autor afirma: E ainda
pensa que a gente acredita!, mostrando sua incredulidade. A assertiva está, portanto, correta.

QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'E'. O substantivo "Presidência" é um substantivo comum, aqui tomado
em sentido específico, uma vez que fica implícito tratar-se da Presidência da República. Assim, a contração da
preposição a (candidata a algum cargo) com o artigo definido feminino exige que haja crase. Na segunda
ocorrência não há o emprego de crase, pois a regência do verbo alucinar não pede o emprego da preposição a.
Na terceira ocorrência não há o emprego da crase, uma vez que trata-se de uma palavra masculina
substantivada "o sim".

QUESTÃO: 3 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicitava ao candidato que assinalasse a assertiva
CORRETA. I. pretexto e sexto são grafados com "x" e não com "s". A assertiva está incorreta. II. xampu e
enxame são grafados com "x". A assertiva está correta. III. Os vocábulos exalar e exagerado são ambos
grafados com "x". A assertiva está correta. Fonte: Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.

QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'E'. A justificativa do recurso não se aplica à questão da disciplina de
Língua Portuguesa.

QUESTÃO: 5 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa D está incorreta, uma vez que "para" é uma preposição
e não uma conjunção. (Domingos Paschoal Cegalla). A alternativa E está correta, uma vez que "os" pode ser
empregado como pronome demonstrativo (Os realmente sofisticados = aqueles realmente sofisticados)
(Domingos Paschoal Cegalla).



QUESTÃO: 6 - MANTIDA alternativa 'B'. A primeira assertiva afirmava que: I. Na linha 03, o emprego dos dois
pontos deve-se à mesma situação de ocorrência da linha 07: introduzir um enunciado em discurso direto. Na
linha 03-04 temos a seguinte ocorrência: Sempre diz: “Só tenho esse carro porque gosto de sentir o vento na
cara, o contato com a natureza.” Trata-se, de fato, da introdução de um enunciado em discurso direto. Existe
um truque para parecer sofisticado: fazer expressão de tédio, sempre. Trata-se da introdução de uma
expressão explicativa, portanto, a assertiva está incorreta. A segunda assertiva afirmava que: II. Na linha 04, o
emprego do travessão não se deve à mesma situação de ocorrência da linha 10. Na linha 03-04 temos a
seguinte ocorrência: Sempre diz: “Só tenho esse carro porque gosto de sentir o vento na cara, o contato com a
natureza.” Trata-se, de fato, da introdução de um enunciado em discurso direto. Na linha 10, temos o seguinte
enunciado: “porque rico não come,”. O travessão é empregado no lugar de uma vírgula e não como introdutório
a discurso direto. A assertiva está, portanto, correta. A terceira assertiva afirmava que: III. Na linha 19, o
emprego da dupla vírgula é sempre obrigatório quando ocorre a conjunção mas. O emprego da dupla vírgula
não é SEMPRE obrigatório, dependendo da situação de ocorrência. A assertiva está, portanto, incorreta.

QUESTÃO: 7 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicitava que se completasse o seguinte enunciado. Na
linha 48, a conjunção caso poderia ser substituída por ________, desde que ______ fizessem alterações no
período. O enunciado original era: caso não faça parte desse mundo. Após a alteração, teríamos: Se não fizer
parte desse mundo. Assim, a alteração de "caso" para "se" implica a alteração da forma verbal para fins de
manutenção da concordância.

QUESTÃO: 8 - MANTIDA alternativa 'B'. A) “gostam de dizer que são simples” (l. 02). Trata-se de conjunção
integrante, pois introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta. B) “aquela que se atira em todos
os vinhos” (l. 11). Trata-se de pronome relativo, pois liga uma oração subordinada adjetiva ao referente
"aquela". C) “E ainda pensa que a gente acredita” (l. 25). Trata-se de conjunção integrante, pois introduz uma
oração subordinada substantiva objetiva direta. D) “Devem ter pensado que era alguma nova candidata” (l. 28-
29). Trata-se de conjunção integrante, pois introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E) “É
que estou sem apetite” (l. 34). Trata-se de conjunção integrante, pois introduz uma oração subordinada
substantiva subjetiva.

QUESTÃO: 9 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava ao candidato: Assinale a alternativa que
apresenta a correta transposição para o discurso indireto do enunciado “Está tudo bem. É que estou sem
apetite”. Trata-se de questão que trabalha com relações morfossintáticas, conteúdo constante no edital de
abertura do concurso. Ver Domingos Paschoal Cegalla. A alternativa apresentava como proposta: B) Ele disse
que estaria tudo bem e que estaria sem apetite. A correta transposição de uma oração no presente do
indicativo para o discurso indireto deve ser construida no pretérito perfeito do indicativo e não no futuro do
presente. (Domingos Paschoal Cegalla).

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava ao candidato: Caso, na linha 43, alterássemos
o vocábulo rica para a sua forma no plural, quantas outras alterações deveriam, obrigatoriamente, ser feitas a
fim de que se mantivessem as relações de concordância no período? A oração resultante seria: As ricas
compram, enchem como se fosse um sacolão. Alterações ALÉM da proposta pela questão (que não deve ser
contabilizada) As - compram - enchem.

CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL II - INTERAÇÃO COM O EDUCANDO, AGENTE EDUCACIONAL II -
TÉCNICO EM INFORMÁTICA, AGENTE EDUCACIONAL II - TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE

SINAIS - LIBRAS

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'C'. A primeira assertiva afirmava que: I. A lei da Guarda Compartilhada
já foi aprovada em todas as instâncias políticas. Na linha 05, temos a seguinte afirmação: "Para que vire lei, só
falta a confirmação do Planalto – o Senado já aprovou na semana passada. ". Portanto, ainda é necessária a
aprovação do Planalto, logo nem todas as instâncias políticas aprovaram a lei. A assertiva é, portanto, falsa. A
segunda assertiva afirma que: II. O projeto determina somente a proteção dos afetos da criança quando em
caso de separação dos pais. Nas linhas 29-30, temos a seguinte afirmação: "O projeto tem também o outro
lado, menos alardeado. A guarda compartilhada seria uma forma de dividir igualmente as responsabilidades de
criação dos filhos, entre o pai e a mãe divorciados." Portanto, além da questão dos afetos das crianças, há um
outro lado. A saber, "É uma mudança de raciocínio sonhada por todas as mulheres de boa vontade, não
apenas as divorciadas. As bem casadas adorariam “dividir igualmente a criação dos filhos” com seus maridos.
Quando veremos uma legislação que diga aos pais bem casadinhos que os filhos, desde que nascem, são
responsabilidade dos homens e não só das mulheres? Responsabilidade igual. Bônus igual, ônus igual. Por
isso, defendo a licença-paternidade." (l. 31-35). Ou seja, além da questão dos afetos, há ainda o benefício de
que a guarda compartilhada faz com que nenhum dos pais se sobrecarregue com o cuidado dos filhos, uma
vez que a responsabilidade é de ambos. A assertiva é, portanto, falsa. III. A autora emprega seu próprio
exemplo para ilustrar um caso no qual o pai não cumpriu com sua responsabilidade. Este exemplo encontra-se
no trecho das linhas 51-54: "A outra convenceu meu ex a não abrigar em sua casa nosso filho adolescente.
Acredito que ele se arrependa até hoje, por ser um grande pai. Perdeu a chance do convívio, num período
delicado. Haveria uma lei obrigando o bom pai a ficar com o filho quando a boa mãe não pudesse ficar?" A
assertiva é, portanto, correta.



QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, a
regência do verbo privar é: privar alguém de alguma coisa. Portanto, não é necessário o emprego de
preposição após o verbo privar, somente o uso do artigo definido antes do substantivo criança. Não havendo a
contração entre preposição e artigo, não há a ocorrência de crase. A regência do verbo aspirar exige o
emprego da preposição "a", aspirar a alguma coisa. Uma vez que o substantivo perfeição é precedido de artigo
definido (único de seu gênero), há a contração de preposição e artigo, portanto, há a ocorrência de crase. Na
terceira ocorrência, temos a ocorrência de um pronome pessoal, complemento do verbo ignorar (alguém),
portanto, não há a ocorrência de crase.

QUESTÃO: 3 - MANTIDA alternativa 'D'. O período tem 4 orações: Oração 1: Pode não parecer, (pode
parecer trata-se de uma locução verbal, com sentido único, não consistindo em duas orações isoladas) Oração
2: mas o projeto ... é um avanço real Oração 3: que muda o Código Civil Oração 4: e torna padrão a guarda
compartilhada dos filhos. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'A'. "Num mundo ideal" especifica o local onde a ação "pessoas que têm
filhos deveriam se amar para todo o sempre e ter tempo para exercer minimamente a paternidade e a
maternidade" (l. 17-18) ocorre. Sendo assim, responde à questão "onde?", sendo, portanto, uma locução
adverbial de lugar. A alternativa está, portanto, correta.

QUESTÃO: 5 - MANTIDA alternativa 'E'. A alteração da pontuação deve-se ao fato de que a conjunção
"porém" deve ser precedida e seguida de vírgula, o que não ocorre com a conjunção "mas", que deve ser
somente precedida de vírgula.

QUESTÃO: 6 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão solicitava ao candidato que marcasse a alternativa que
NÃO causasse alteração de sentido ao texto original. "Taxa", portanto, implica valores financeiros a serem
pagos, o que altera o sentido original do texto que refere-se a perdas não financeiras (tempo, por exemplo).

QUESTÃO: 7 - MANTIDA alternativa 'B'. O verbo haver, como sinônimo de existir, é um verbo impessoal, ou
seja, não possui sujeito. Sendo assim, não admite forma plural. A forma correta, no futuro do presente, é,
portanto, haverá.

QUESTÃO: 8 - MANTIDA alternativa 'B'. Não há questionamento

QUESTÃO: 9 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicitava ao candidato que assinalasse a alternativa na
qual a relação semântica estivesse INCORRETA. Na alternativa A, a conjunção "se" não tem valor semântico
de dúvida, mas, sim, de condição, conforme a classificação proposta por Domingos Paschoal Cegalla. Não há,
em momento algum, a afirmação de que a conjunção "e" seja uma locução conjuntiva.

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. A primeira assertiva afirmava que: I. O vocábulo “Código” (l. 01) é
uma proparoxítona, motivo pelo qual emprega-se o acento gráfico. De fato, trata-se de uma proparoxítona e,
portanto, de acordo com Domingos Paschoal Cegalla, todas as proparoxítonas devem levar acento gráfico. A
segunda assertiva afirmava que: II. O vocábulo custódia” (l. 36), caso seja suprimido o acento gráfico, passa a
ser o verbo “custodiar”, conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. A assertiva está
correta, a conjugação do verbo custodiar (Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa) na terceira pessoa do
singular (ele/ela) do presente do indicativo seria: custodia. III. O vocábulo “possível” (l. 23) somente é
acentuado em sua forma singular, uma vez que paroxítonas terminadas em “is” não são acentuadas. De acordo
com Domingos Paschoal Cegalla, as paroxítonas terminadas em "is" devem ser acentuadas, portanto, o
vocábulo possível em sua forma plural também é acentuado e a assertiva está incorreta.

MATERIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL I - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO, AGENTE EDUCACIONAL II -
ASSISTENTE FINANCEIRO, AGENTE EDUCACIONAL II - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. Esta questão é clara e inequívoca e está amparado no Art. 4º da
Lei nº 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), no qual afirma: “O
dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade ...” (Redação dada pela Lei nº 12.796, de
2013). Ressaltamos que a Banca solicita o que está contido no texto da Lei e não a época em que a nova idade
será atendida pelos sistemas de ensino. O Art.6º que tratava da matrícula a partir dos sete anos de idade foi
revogado em 2013 e substituído pelo seguinte; “Art. 6o - É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula
das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade". (Redação dada pela Lei nº 12.796, de
2013). Em relação ao ensino fundamental, a LDBN afirma: Art. 32. – O ensino fundamental obrigatório, com
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo
a formação básica do cidadão. (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006). Salienta-se que o ensino
fundamental integra a educação básica juntamente com a educação infantil e o ensino médio segundo o Art.



21. – A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio, por isso a sua abrangência vai dos quatro aos 17 anos de idade.

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'B'. O Estatuto da criança e do adolescente é um todo orgânico que
trata da proteção integral da criança e do adolescente, sendo que todos os seus artigos correspondem ao
Programa do Concurso, que se refere aos Direitos e deveres legais. Isso porque qualquer medida que
familiares, escolas e sociedade adotarem ou tomarem em relação à criança e ao adolescente deve
corresponder aos preceitos legais do Estatuto. Afirmar que o Conselho Tutelar não se refere ao estabelecido no
Programa é desconhecer a importância legal desse instrumento de proteção. Exemplificando: O Conselho
Tutelar é parceiro das escolas em quaisquer atos que contrariem as normas de convivência escolar. Nesse
sentido, o Conselho é acionado tanto para buscar alunos faltantes, como para procurar soluções para casos
específicos e fazer os devidos encaminhamentos junto às famílias e órgãos competentes. Esta questão está
com a redação atualizada pela Lei n 12.696, de 2012, tendo em vista que o Art. 132 já sofrera uma alteração
em 1991: Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros,
eleitos pelos cidadãos locais para mandato de três anos, permitida uma reeleição.Art. 132. Em cada Município
haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para
mandato de três anos, permitida uma recondução. (Redação dada pela Lei nº 8.242, de 12.10.1991).O Art. 132
está com a seguinte redação: “Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá,
no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5
(cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma)
recondução, mediante novo processo de escolha”. (Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012)

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. O CAPÍTULO I - DA AUTONOMIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA
- Seção I Disposições Gerais, em seu Art. 4º é claro ao estabelecer, de acordo com a redação dada pela Lei
nº 13.990/12, o seguinte: A administração dos estabelecimentos de ensino será exercida pelos seguintes
órgãos: I - Equipe Diretiva (ED) integrada pelo Diretor, pelo Vice-Diretor e pelo Coordenador Pedagógico; e
(Redação dada pela Lei n.º 13.990/12)II - Conselho Escolar. (Redação dada pela Lei n.º 13.990/12). O Art. 6º
enfatiza o disposto no Art. 4º de que a administração do estabelecimento de ensino será exercida por uma
Equipe Diretiva (ED) integrada pelo Diretor, pelo Vice-Diretor e pelo Coordenador Pedagógico, afirmando que
este último deverá atuar de forma integrada e em consonância com as deliberações do Conselho Escolar.
(Redação dada pela Lei n.º 13.990/12). Em relação aos Conselhos Escolares, a Lei dispõe claramente segundo
o Art. 40 - Os estabelecimentos de ensino estaduais contarão com Conselhos Escolares constituídos pela
direção da escola e representantes eleitos dos segmentos da comunidade escolar. (Redação dada pela Lei n°
11.695/01). O Art. 41 esclarece todas as funções exercidas pelos Conselhos Escolares que, resguardados os
princípios constitucionais, as normas legais e as diretrizes da Secretaria da Educação, terão funções consultiva,
deliberativa, executora e fiscalizadora nas questões pedagógico-administrativo-financeiras. (Redação dada pela
Lei n.º 13.990/12) e ainda, de acordo com o Parágrafo único, os Conselhos Escolares, são entes sem fins
lucrativos, devidamente inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que constituirão as Unidades
Executoras das escolas da rede pública estadual do Rio Grande do Sul responsáveis pelo recebimento,
execução, prestação de contas e aplicação dos recursos financeiros transferidos às escolas por órgãos
federais, estaduais, municipais ou doações para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Portanto, os
Conselhos Escolares ampliaram suas atribuições inclusive nas questões financeiras, que anteriormente eram
desempenhadas pelas Associações de Pais e Mestres, integram a equipe diretiva da escola e constituem um
segmento importante na administração escolar. Finalmente, o Art. 46 esclarece que todos os segmentos
existentes na comunidade escolar deverão estar representados no Conselho Escolar, ou seja, os pais, os
alunos, os membros do magistério e os servidores.

QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'C'. A alegação é inconsistente, basta apenas ler com atenção o
referido item, que está claro e não deixa dúvidas. A passagem de um grau para o imediatamente superior não
necessita do pronome “outro” e não implica pular para qualquer outra classe que não seja a imediatamente
superior, ou seja, a próxima classe de promoção.

QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'E'. As alegações não procedem, pois todas as assertivas foram
retiradas da Lei Nº 11.672/2001 e suas atualizações. Vejamos: Art. 15 – “O regime normal de trabalho dos
cargos do Quadro de Servidores de Escola será de 40 (quarenta) horas semanais”. Art. 13 – “Em cada
Coordenadoria Regional da Secretaria de Educação será constituído um centro de lotação do Quadro dos
Servidores de Escola - CLR -, com a incumbência de distribuí-los nos respectivos estabelecimentos de ensino
dos municípios”, o que significa que os servidores são lotados na CRE para depois serem distribuídos nas
escolas. A especificação dos “cargos de Agente de” está de acordo com a Lei. Art. 8- § 1º - As promoções
deverão ser feitas alternadamente por antiguidade e merecimento. Art. 8º-. § 2º - A diferença remuneratória
entre os graus será no percentual de 6% (seis por cento), tanto para a promoção pelo critério de antiguidade
como pelo de merecimento. Esse percentual corresponde ao disposto na Lei atualizada.

QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão trata sobre os pressupostos conceituais de população
negra, desigualdade racial e ações afirmativas, todos eles extraídos da Lei nº 12.888 de 20 de julho de 2010 –
Estatuto da Igualdade Racial. A resposta correta é a A porque descreve exatamente o que é população negra.
As demais opções estão incorretas. Segundo o Art. 1º, II, a desigualdade racial é toda situação injustificada de
diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude
de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, ao contrário do conceito estabelecido no item VI, que
conceitua as ações afirmativas como os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa



privada (e não pelas escolas) para a correção (e não para a promoção) das desigualdades raciais e para a
promoção da igualdade de oportunidades.

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão tratou sobre algumas das diretrizes educacionais para
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuem em regime de colaboração, visando ao
alcance das metas e à implementação das estratégias objeto do Plano, tais como: I- erradicação do
analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; VII - promoção humanística, científica, cultural e
tecnológica do País. (Nesse item, a alegação de que a palavra cultural não consta no texto é improcedente;
sugiro que revejas esse item); IX - valorização dos (as) profissionais da educação. A única alternativa incorreta
é a C, porque o controle centralizado da educação pública está em desacordo com o item VI - promoção do
princípio da gestão democrática da educação pública. A alegação de que a alternativa C era vaga não
especificou se a educação era pública, municipal ou estadual não se confirma porque o Plano envolve todos os
níveis, do federal ao municipal.

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'B'. O Art. 1º é claro ao citar a Lei nº 11.340/2006 que cria mecanismos
para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em
situação de violência doméstica e familiar. As duas formas de violência doméstica e familiar não são sinônimos,
uma vez que o Art. 5o: faz os devidos esclarecimentos: “Para os efeitos desta Lei, configura violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica,
compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade
expressa”. Também fica claro que a alternativa A- sociais não atende ao conteúdo da Lei, portanto a única
resposta correta é a B.

CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL II - INTERAÇÃO COM O EDUCANDO, AGENTE EDUCACIONAL II -
TÉCNICO EM INFORMÁTICA, AGENTE EDUCACIONAL II - TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE

SINAIS – LIBRAS

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'C'. A referida questão foi elaborada tendo por base o Artigo 136 da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990. que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do adolescente. Brasília. De acordo
com o Artigo 136 dentre as atribuições dos Conselhos Tutelares está promover a execução de suas decisões,
podendo para tanto requisitar serviços públicos nas áreas de: saúde, educação, serviço social, previdência,
trabalho e segurança. Portanto, a assertiva IV, transporte, está incorreta.

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'E'. A referida questão está baseada no Artigo 11 da Lei Federal nº
12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial: Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental
e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da
população negra no Brasil: § 1o Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o
desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País. § 2o O órgão competente do Poder Executivo
fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o
cumprimento do disposto no caput deste artigo. § 3o Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos
responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro
para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Portanto, todas as
assertivas apresentadas nesta questão estão corretas.

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. A referida questão foi elaborada tendo por base o Artigo 10 da LDB,
Lei 9394/96, que estabelece que os Estados incumbir-se-ão de: I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na
oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de
acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do
Poder Público; III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e
planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios; IV -
autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de
educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino; V - baixar normas complementares para o
seu sistema de ensino; VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos
que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei; VII - assumir o transporte escolar dos alunos da
rede estadual. Pelo disposto no inciso VII a alternativa D está incorreta.

QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'C'. Recurso indeferido, pois não foi apresentado conforme as
disposições do item 6.5 do edital do presente certame.



MATERIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL I - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO, AGENTE EDUCACIONAL II -
ASSISTENTE FINANCEIRO, AGENTE EDUCACIONAL II - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'D'. Na Figura 1, do Excel 2007, a fórmula "=$B$2*D2" fará com que
"$B$2" fique com o valor fixo de "2", mesmo utilizando-se a alça de preenchimento. Arrastando-se a alça de
preenchimento até o local apontado pela seta nº 4, o conteúdo da célula apontada seta nº 3 será igual a "10",
ou seja, a multiplicação de "2" pelo conteúdo da célula "D4", que é "5". Essa questão foi montada de acordo
com o constante no ANEXO XI - PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, do EDITAL N° 01/2014.
Em consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão,
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO
MANTIDA.

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'E'. O candidato não questionou tecnicamente a questão, apenas
apresenta a colocação de que na questão 20 não existe a figura 2(b), o que é incorreto, pois ela consta na
prova. Essa questão foi montada de acordo com o constante no ANEXO XI - PROGRAMA E REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS, do EDITAL N° 01/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde
corretamente a questão e é a divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca
do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado.
RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'E'. Observando-se a Figura 3, vê-se que existem dois parágrafos
distintos: (1) um que vai de "GP", até "Brasil", que é finalizado por um símbolo gráfico semelhante a letra "pi",
indicando o final do parágrafo; (2) o outro parágrafo começa em "No" e vai até "lugar.", que também é finalizado
por um símbolo gráfico semelhante a letra "pi", indicando o final do parágrafo; Esses dois parágrafos não
possuem o mesmo alinhamento, pois se tivessem um dos símbolos de alinhamento estaria selecionado. O
segundo parágrafo está alinhado à esquerda, como se pode verificar, bastando, para isso, observar o
alinhamento de "Fórmula 1,", "chegou" e "lugar.". Em consequência, é provável que o primeiro parágrafo esteja
com alinhamento justificado. Foram selecionados os textos "Brasil", do primeiro parágrafo e "No GP de", do
segundo parágrafo. Nesse caso, ao se aplicar a mesma formatação de alinhamento aos textos selecionados, a
formatação se estenderá aos dois parágrafos e não apenas as palavras selecionadas a parte deles. Portanto,
apresentam-se as seguintes considerações a respeito das ponderações dos candidatos: - a alternativa "B" está
errada, pois ao se dar um clique, com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone apontado pela seta nº 1
(Centralizar), visualmente observa-se que somente a palavra "Brasil" foi centralizada e não todo o parágrafo, o
que pode ser comprovado pelo texto "GP do" que continua colado na margem esquerda, o que é incorreto; - a
alternativa "D" está errada, pois o primeiro parágrafo foi todo distribuído pela largura da janela, ou seja "GP"
ficou fixo na lateral esquerda, enquanto "Brasil" foi deslocado para a margem direita e o "do" quase no meio. No
alinhamento justificado a distribuição entre as margens somente ocorre quando o texto final do parágrafo está
próximo à margem direita, o que não ocorre nesse caso, como se pode observar na Figura 3. Além disso,
observando-se todos os detalhes disponibilizados aos candidatos na Figura 3, é possível concluir que o
primeiro parágrafo já está justificado, ou seja, está incorreta a distribuição de texto, desse parágrafo na letra D).
O segundo parágrafo também está errado, uma vez que o texto "em terceiro lugar." foi distribuído entre as
margens direita e esquerda, o que também está errado, pelos mesmos motivos já apresentados anteriormente.
Essa questão foi montada de acordo com o constante no ANEXO XI - PROGRAMA E REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS, do EDITAL N° 01/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde
corretamente a questão e é a divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca
do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado.
RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'D'. O ícone apontado pela seta nº 4 não é um ícone da página
eletrônica da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, como sugerido por alguns candidatos, e sim do
navegador do Internet Explorer 11. Ressalte-se que em todos navegadores iguais a este, o símbolo do ícone é
o mesmo, ou seja, uma estrela amarela com uma seta verde sobre ela. O candidato faz referências a versões
anteriores do navegador Internet Explorer. Portanto, conforme constante no texto introdutório da prova de
informática, o candidato, para resolver as questões desta prova, deveria considerar, apenas, os recursos
disponibilizados para os candidatos, tais como as orientações, os textos introdutórios das questões,
disponibilizados antes das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis
nas Figuras das questões, não sendo aceitáveis outras considerações e condições, as quais estão fora do
escopo dessa prova. Quanto a parte técnica dessa questão e o seu conteúdo propriamente ditos, inicialmente é
necessário que os candidatos conheçam e entendam a diferença entre "Exibir Favoritos" e "Barra de Favoritos".
"Exibir Favoritos" refere-se ao ícone apontado pela seta nº 2, que tem as seguintes finalidades, dentre outras:
(1) exibir os "Favoritos", "Feeds" e "Históricos"; (2) Ativar "Sites Sugeridos" e (3) "Adicionar a favoritos" (o
padrão é adicionar uma página da Web como Favorito). Ainda que se utilize esse ícone para iniciar o processo
de adicionar a página eletrônica da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, à "Barra de Favoritos", do IE
11, serão necessários vários cliques e não apenas um, como proposto no enunciado, o que está errado. "Barra



de Favoritos" é a barra que, na Figura 4, encontra-se tracejada, ou seja, é o espaço à direita do ícone apontado
pela seta nº 4. Essa questão diz de forma bastante clara: "para que essa página eletrônica seja adicionada à
Barra de Favoritos do IE 11, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone apontado pela
seta nº: ", ou seja, para que a página eletrônica da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, disponível na
Internet, seja adicionada à Barra de Favoritos do IE 11, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse
sobre o ícone apontado pela seta nº 4. Qualquer outra alternativa, além da divulgada com o gabarito oficial está
errada e não atende o enunciado. Essa questão foi montada de acordo com o constante no ANEXO XI -
PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, do EDITAL N° 01/2014. Em consequência, há somente
uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o gabarito oficial. Não há razões
técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido,
obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.

CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL II - INTERAÇÃO COM O EDUCANDO, AGENTE EDUCACIONAL II -
TÉCNICO EM INFORMÁTICA, AGENTE EDUCACIONAL II - TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE

SINAIS – LIBRAS

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'B'. A estrutura desse tipo de questão é bem clara: ela oferece três
assertivas e, a seguir, pergunta quais estão corretas. Nas alternativas, é dito que poderão estar corretas
"Apenas I", "Apenas II", "Apenas I e II", "Apenas II e III" ou "I, II e III". Sabe-se que cada candidato tem uma
técnica específica para responder esse tipo de questão, entretanto, é adequado primeiramente resolver
corretamente a questão e, somente depois, selecionar a alternativa certa. A alternativa I está errada.
Observando-se a Figura 1(a), vê-se que se encontra ativo o recurso "Caixas de seleção de item". Nesse caso,
observa-se que a esquerda do arquivo "CALCULO.xlsx" não é mostrado um pequeno retângulo e nem uma
pequena marcação em seu interior, indicando que esse arquivo não se encontra selecionado. Portanto, dando-
se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, não será excluído o
arquivo "CALCULO.xlsx", apontado pela seta nº 3 (Figura 1(a)). O fato de aparecer uma moldura em torno do
arquivo "CALCULO.xlsx" indica, apenas, que esse arquivo estava selecionado e ele foi desmarcado, não
encontrando mais selecionado. A alternativa II está correta, pois dando-se um clique, com o botão esquerdo do
mouse, exatamente dentro do pequeno quadrado, apontado pela seta nº 2 (Figura 1(a)), serão selecionados
todos os arquivos existentes dentro da "Lixeira". No Word 2007, existem várias formas de se obter o mesmo
resultado. O candidato procurou apresentar uma outra forma de selecionar os arquivos na Lixeira, a qual não
pode ser considerada uma vez que todos os candidato tem que se ater, apenas, as condições propostas na
questão. Conforme constante no texto introdutório da prova de informática, o candidato para resolver as
questões desta prova, deve considerar, apenas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como as
orientações, os textos introdutórios das questões, disponibilizados antes das Figuras, os enunciados
propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver, não sendo
aceitáveis outras considerações e condições, as quais estão fora do escopo dessa prova. Essa questão foi
montada de acordo com o constante no ANEXO XI - PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, do
EDITAL N° 01/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é
a divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação
desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO -
QUESTÃO MANTIDA.

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme dito nessa questão, ativou-se a caixa de diálogo
"Localizar e substituir" (Figura 2(b)), a partir da janela principal do Word 2007, mostrada na Figura 2(a), tendo-
se digitado, no local apontado pela seta nº 2, "de", em minúscula, e selecionado-se a opção "Documento
Principal", apontada pela seta nº 4. Como se pode observar no item "Opções de Pesquisa", todas as suas
opções estão demarcadas, e, portanto, ao se executar o recurso "Localizar", esse editor de texto não fará
diferenciação entre "de" maiúscula ou minúscula, se ele está dentro de uma palavra ou isolado. Nesse caso,
serão marcados, no texto, todos os "de" existentes no mesmo. Essa questão foi montada de acordo com o
constante no ANEXO XI - PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, do EDITAL N° 01/2014. Em
consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o
gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão,
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO
MANTIDA.

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'D'. O texto constante nas assertivas é uma sequência ao texto
apresentado no enunciado. Por exemplo: "QUESTÃO 21 - Na Figura 3, do Excel 2007, dando-se um clique,
com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, pode-se afirmar que a área de
trabalho dessa planilha eletrônica será exibida da seguinte forma:". A alternativa I está errada. Como se pode
observar na Figura 3, selecionou o intervalo de células A3:D8, a partir da célula A3. Na Figura 3, do Excel 2007,
dando-se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1 (AutoSoma), as
somas das linhas e colunas serão mostradas nas últimas linha e coluna selecionadas que são,
respectivamente, a linha 8 e a coluna D, e não na linha 7 e coluna C, como constante nessa alternativa. A
alternativa II está correta. Como se pode observar na Figura 3, selecionou o intervalo de células A3:D8, a partir
da célula A3. Nesse caso, dando-se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela
seta nº 2 (Classificar do Menor para o Maior), será feito a ordenação a partir da coluna "A", que é a base, sendo



mantida a correspondente posição das células da coluna "B". Como a coluna "A" já está ordenada, a tabela
constante nessa planilha ficará como está. A alternativa III está correta. Como se pode observar na Figura 3,
selecionou o intervalo de células A3:D8, a partir da célula A3. Nesse caso, dando-se um clique, com o botão
esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 3 (Classificar do Maior para o Menor), será feito a
ordenação a partir da coluna "A", que é a base, sendo mantida a correspondente posição das células da coluna
"B". Essa questão foi montada de acordo com o constante no ANEXO XI - PROGRAMA E REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS, do EDITAL N° 01/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde
corretamente a questão e é a divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca
do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado.
RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'D'. Observando-se a Figura 4, pode-se afirmar que se encontram
ativas as seguintes barras, do navegador Internet Explorer 11 (IE 11): "Barra de Menus" (Arquivo, Editar, Exibir,
etc.), "Barra de Favoritos" (ícone no formato de uma estrela com uma seta em seu interior) e "Barra de status"
(indicação da página eletrônica que se está navegando, no rodapé - www.educacao.rs.gov.br/pse/html/not e
130%). Essa questão foi montada de acordo com o constante no ANEXO XI - PROGRAMA E REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS, do EDITAL N° 01/2014. Em consequência, há somente uma alternativa que responde
corretamente a questão e é a divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca
do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado.
RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.

MATERIA: CONHECIMENTOS GERAIS

CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL I - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO, AGENTE EDUCACIONAL II -
ASSISTENTE FINANCEIRO, AGENTE EDUCACIONAL II - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'E'. A referida questão foi elaborada tendo por base a bibliografia
indicada no edital deste certame: Guia do Estudante Atualidades – Vestibular + ENEM 2º semestre 2014.
Editora Abril. Segundo esta publicação dentre as atividades econômicas da Amazônia Legal estão: a
agricultura, onde o produto mais cultivado é a soja; a pecuária, criação de gado, principalmente nos estados do
Mato Grosso e Pará; a mineração, dentre os minerais mais extraídos estão o ferro e a bauxita e a indústria,
tendo a Zona Franca de Manaus como um dos maiores complexos industriais da América Latina.

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'A'. A referida questão foi elabora tendo por base bibliografia indicada
no edital deste certame: Almanaque Abril 2014. Segundo esta publicação os dez membros rotativos com
mandatos de dois anos são: Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Luxemburgo e Ruanda (2013-2014) e Chade,
Chile, Jordânia, Lituânia e Nigéria (2014-2015). Portanto está correta a alternativa A, Argentina e Chile.

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'D'. O conteúdo da referida questão está baseada em jornais e revistas
da atualidade. Em seu primeiro discurso como presidente reeleita, Dilma Rousseff voltou ao assunto da reforma
política. Ela defendeu, como já havia feito em 2013, a realização de uma consulta popular, plebiscito, sobre o
assunto.

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'A'. O conteúdo da referida questão está baseada em jornais e revistas
da atualidade. Um dos agraciados com o Prêmio Nobel da Paz de 2014 foi Kailash Satyarthi , o indiano que
dedicou a sua vida a luta contra o trabalho infantil.

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'B'. A referida questão foi elabora tendo por base bibliografia indicada
no edital deste certame: Almanaque Abril 2014. Segundo esta publicação, a pegada ecológica é a medida da
pressão que as atividades humanas exercem sobre a biocapacidade e ela depende tanto do número de
habitantes de um país, quanto de seu nível de consumo. Atualmente a pegada ecológica da humanidade é de
18,1 bilhões de hectares globais, ou seja, um planeta e meio. Portanto, apenas a assertiva III está incorreta.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'E'. A referida questão foi elabora tendo por base bibliografia indicada
no edital deste certame: Almanaque Abril 2014. Segundo esta publicação, o território brasileiro possui áreas de
conservação ambiental que podem ser divididas em dois grupos: proteção integral e de uso sustentável. São
exemplos de áreas de proteção integral: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento
natural e refúgio de vida silvestre. Reserva de fauna é uma área de conservação ambiental de uso sustentável.



CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL II - INTERAÇÃO COM O EDUCANDO, AGENTE EDUCACIONAL II -
TÉCNICO EM INFORMÁTICA, AGENTE EDUCACIONAL II - TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE

SINAIS - LIBRAS

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. O conteúdo da referida questão está baseada em jornais e revistas
da atualidade. A Capoeira, manifestação cultural afro-brasileira que mistura artes marciais, dança e música, foi
declarada Património Cultural Imaterial da Humanidade, após aprovação da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em novembro de 2014.

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'A'. A referida questão foi elabora tendo por base bibliografia indicada
no edital deste certame: Guia do Estudante Atualidades – Vestibular + ENEM 2º semestre 2014. Editora Abril.
Segundo esta publicação dentre as características do neoliberalismo está a abertura econômica por meio da
liberalização financeira.

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'C'. A referida questão foi elabora tendo por base bibliografia indicada
no edital deste certame: Almanaque Abril 2014. Segundo esta publicação, o balanço de poder no mundo está
mudando porque China, Irã e Rússia estão ampliando sua influência e desafiando a hegemonia dos Estados
Unidos.

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'A'. A referida questão foi baseada em reportagem do Jornal Zero Hora
de 06/12/2014 que trazia a manchete: “Pelo menos 1,5 mil pessoas protestam em Nova York". Milhares de
manifestantes interromperam o tráfego em Nova York na madrugada de 04 de dezembro para protestar contra
a decisão de um júri de não indiciar um policial branco pela morte de um homem negro.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'E'. A referida questão foi elabora tendo por base bibliografia indicada
no edital deste certame: Almanaque Abril 2014. Segundo esta publicação o objetivo da Unasul é articular os
países sul-americanos em âmbito: econômico, político, cultural e social.

MATERIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL I - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. A resposta correta para questão poderá ser localizada em: Brasil.
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de
Alimentação e Nutrição. Brasília; DF, 2012. Páginas 10-12

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. A referida questão tem como base a portaria 78/2009, de acordo
com o edital do concurso. Onde a recomendação é para substituição dos panos a cada 2 horas. A questão não
trata do prazo de excedência ao limite recomendado e sim da recomendação em si. Importante lembrar que a
única opção correta oferecida ao candidato, conforme a recomendação da portaria 78/2009, é a alternativa ‘D’.
A questão trata da "recomendação" e não do caso de exceder as duas horas recomendadas que a portaria
especifica que não deve ultrapassar as 3 horas.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta conforme o gabarito é mantido (letra C), e
poderá ser encontrada na obra de Domene, Semíramis M. A. Técnica Dietética: teoria e aplicações Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, página 87.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta poderá ser encontrada em:
http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar. Importante lembrar que a resposta I não pode ser
considerada certa considerando que o programa não visa atender TOTALMENTE a necessidade DIÁRIA do
estudante e sim suprir parte dela. Desta maneira a questão E está incorreta. E a resposta correta é a letra C.

CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL II - ASSISTENTE FINANCEIRO

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo Sérgio de Iudícibus e José Carlos Marioin, o Balanço
Patrimonial é constituído de duas colunas: a coluna do lado direito é denominada PASSIVO e PATRIMÔNIO
LÍQUIDO. A coluna do lado esquerdo é denominada ATIVO. Atribui-se o lado esquerdo ao ativo (bens e
direitos) e o direito ao PASSIVO (obrigações e dívidas) e PATRIMÔNIO LÍQUIDO. Esta é a composição do
Balanço Patrimonial. O Patrimônio Líquido evidencia recursos dos proprietários aplicados no empreendimento e
os rendimentos resultantes do capital aplicado. Esse rendimento é denominado de Lucro, onde uma parte,
normalmente, é distribuída para os donos do capital (em forma de dividendos) e outra parte é reinvestida no



negócio. A lei nº 11.638/07 determina que seja dado um destino ao lucro acumulado que uma parte é
adicionada ao Patrimônio Líquido.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo o Manual de Contabilidade das SAs coloca que os
elementos que integram o Ativo Imobilizado tem um período limitado de vida útil econômica. Dessa forma, o
custo de tais ativos (depreciação) deve ser alocado aos exercícios beneficiados por seu uso no decorrer de sua
vida útil econômica. Iudícibus também destaca que o custo do Ativo Imobilizado é registrado como uma
despesa nos períodos contábeis em que o Ativo é utilizado pela empresa. Portanto, só pode-se reconhecer
como despesa (depreciação) no momento que é utilizado o item para a atividade fim.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo Iudícibus e Marion, livro Contabilidade Comercial, 9ª ed.
editora Atlas, 2010, atualizado conforme lei nº 11.638/07 e lei nº 11.941/09 o Passivo evidencia toda obrigação
(dívida) que a empresa tem com terceiros (Passivo Circulante e Passivo não Circulante). Portanto, o Passivo é
uma obrigação exigível, isto é, no momento em que a dívida vencer, será exigida (reclamada) a liquidação da
mesma. Por isso, é mais adequado denominá-la PASSIVO EXIGÍVEL, que compõe o Passivo Circulante
(período de 365 dias) e Passivo não Circulante (o que é exigível no período superior a 365 dias). A questão
apenas solicita quando podemos considerar uma situação líquida positiva: Quando o ativo for maior que o
exigível.

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. Entre as opções disponibilizadas a que não atende a Lei
nº 101/2000 no seu artigo 38 na subseção III que trata sobre as operações de crédito por antecipação de
receita orçamentária é a letra "C". No art. 38 consta que a antecipação "realizar-se-á somente a partir do
décimo dia do exercício".

QUESTÃO: 39 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'A'. Devido a um
equívoco, foi calculado erroneamente o resultado do CMV. O resultado correto é de R$ 2.300,00, que está
apresentado na alternativa ‘A’.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. A denominação utilizada é Lucro Operacional Bruto que é a
diferença entre as Vendas Líquidas (Receitas Operacionais Líquidas) e o Custo das Mercadorias Vendidas ou
Serviços Prestados. Não leva em conta, ainda, outras despesas.

CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL II - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. O conteúdo e o conceito expresso na referida questão estão
baseados em bibliografia indicada no edital deste certame: KASPARY, Adalberto J. Redação Oficial – Normas
e Modelos. Porto Alegre: Edita, 2007. No capítulo 17, o autor ao tratar do documento "instrução" inicia pelo
conceito: “Instrução é a fórmula mediante a qual os superiores expedem normas gerais, de caráter interno, que
prescrevem o modo de atuação dos subordinados em relação a certo serviço.”. Segue analisando as
generalidades, onde expõe que as instruções assemelham-se às circulares e as ordens de serviço e salienta
que a diferença entre elas que pode ser notada é que as instruções são geralmente documentos mais
importantes que as circulares e, sobretudo, que as ordens de serviço. No item 3, ao analisar as partes das
instruções o autor inicia com a seguinte afirmação: " as instruções têm estrutura idêntica à da portaria."

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. Os conceitos utilizados na elaboração da referida questão estão
baseados em bibliografia integrante do edital deste certame: SOUSA, Rosineide Magalhães de. Técnicas de
redação e arquivo. Brasília: Universidade de Brasília, 2007. Quanto aos tipos de arquivos, objeto de
questionamento da questão, a autora afirma que "Os arquivos são classificados em três tipos: ativo, inativo e
morto. A esses tipos relaciona-se a frequência do uso ou consulta. Adiante, a autora segue analisando as
espécies de arquivos, sobre essa questão a autora afirma que: "Especificamente, os arquivos de instituições
públicas da esfera federal, estadual ou municipal, de atividades administrativas, judiciárias ou legislativas, são
classificados em três espécies:correntes, temporários e permanentes." A questão solicita que o candidato
assinale as alternativas que indiquem os tipos de arquivos. Seguindo o conceito da autora, estão corretas as
assertivas II, III e IV.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. O conteúdo e o conceito expresso na referida questão estão
baseados em bibliografia indicada no edital deste certame:MEDEIROS, João Bosco e HERNANDES, Sonia.
Manual da Secretária – Técnicas de Trabalho. São Paulo, 2010. Ao analisar no capítulo 7, o estilo e as técnicas
de elaboração de cartas comerciais a autora no item 4.5 afirma que, "após o nome, deve ser colocado a função
ou cargo que a pessoa exerce. Gramaticalmente, essa qualificação recebe o nome de aposto."

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. O conteúdo e o conceito expresso na referida questão estão
baseados em bibliografia indicada no edital deste certame: KASPARY, Adalberto J. Redação Oficial – Normas
e Modelos. Porto Alegre: Edita, 2007. Ao analisar a elaboração de uma ata o autor afirma que na ata não se
admite rasuras. para ressalvar erro constatado durante a redação utiliza-se a palavra digo (...) Quando se
constata erro ou omissão após a redação, usa-se a expressão em tempo, que é colocada após o escrito,
seguindo-se a emenda ou acréscimo. O autor saliente que também é oportuna esta observação: em caso de



contestações ou emendas ao texto apresentado, a ata só poderá ser assinada depois de aprovadas as
correções.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. Os conceitos utilizados na elaboração da referida questão estão
baseados em bibliografia integrante do edital deste certame: SOUSA, Rosineide Magalhães de. Técnicas de
redação e arquivo. Brasília: Universidade de Brasília, 2007. No capítulo 8 que trata da escrituração escolar a
autora afirma que "Cada instituição pública ou privada, prestadora de serviços específicos, possui documentos
que marcam as atividades que são realizadas nesse determinado contexto. A esses documentos chamamos de
gêneros textuais administrativos, burocráticos ou institucionais." A autora segue afirmando que, a secretaria
também possui seus gêneros textuais peculiares, isto é, o conjunto de textos com configurações específicas,
que pertencem a um contexto específico e que serve a uma esfera social, que é a comunidade da escola.
Portanto, ofício, requerimento, ata, ficha, certificado, histórico escolar, declaração, memorando, cadastro de
professores(as), diário de classe são, por exemplo, gêneros textuais da secretaria escolar, pois têm
configurações e finalidades específicas e servem, principalmente, para estabelecer a comunicação entre as
pessoas.

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. O conteúdo e o conceito expresso na referida questão estão
baseados em bibliografia indicada no edital deste certame: KASPARY, Adalberto J. Redação Oficial – Normas
e Modelos. Porto Alegre: Edita, 2007. Sobre o requerimento são feitas três afirmações, a única incorreta é a
assertiva I que afirma: Pode ser utilizado exclusivamente por servidores públicos. Ao tratar das generalidades
do requerimento o autor afirma que ele pode ser usado por qualquer pessoa que tenha interesse no serviço
público, seja, ou não, servidor público.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. O conteúdo e o conceito expresso na referida questão estão
baseados em bibliografia indicada no edital deste certame: MEDEIROS, João Bosco e HERNANDES, Sonia.
Manual da Secretária – Técnicas de Trabalho. São Paulo, 2010. Segundo a autora, são características das
redações oficiais: clareza, concisão e precisão. Devem ser evitadas a prolixidade, pois impede a clareza da
redação e o laconismo que contribui para a ineficiência da redação. Portanto estão corretas as assertivas I e II.

QUESTÃO: 38 - ANULADA. O conteúdo e o conceito expresso na referida questão estão baseados em
bibliografia indicada no edital deste certame: MEDEIROS, João Bosco e HERNANDES, Sonia. Manual da
Secretária – Técnicas de Trabalho. São Paulo, 2010. A autora na página 119 indica sete observações a serem
seguidas no preenchimento de um envelope, dentre elas estão: o CEP deve ser a última linha e usar o
endereço completo ou a caixa postal, nunca ambos ao mesmo tempo. Portanto estão corretas as alternativas B
e D. Por haver duas respostas corretas a questão está anulada.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. Os conceitos utilizados na elaboração da referida questão estão
baseados em bibliografia integrante do edital deste certame: SOUSA, Rosineide Magalhães de. Técnicas de
redação e arquivo. Brasília: Universidade de Brasília, 2007. A referida questão traz o conceito expresso pela
autora de adaptação de estudos, ou seja, “Consiste no procedimento pedagógico com o objetivo de
complementar carga horária, conteúdos ou componentes curriculares inexistentes ou insuficientes ao currículo
do curso pretendido.”

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. Os conceitos utilizados na elaboração da referida questão estão
baseados em bibliografia integrante do edital deste certame: SOUSA, Rosineide Magalhães de. Técnicas de
redação e arquivo. Brasília: Universidade de Brasília, 2007. Afirma a autora: Por trás do diário de classe tem
muita história das pessoas que estão com seus nomes em uma lista por ordem alfabética. Contudo, é também
um dos gêneros burocráticos das instituições de ensino, que registram e controlam a vida escolar do(a)
aluno(a). No diário de classe, registram a frequência, avaliações, conceito/menções, nota final, dias letivos,
carga horária da disciplina e conteúdo programático. Portanto, todas as assertivas estão corretas.

CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL II - INTERAÇÃO COM O EDUCANDO

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 31 está de acordo com o pensamento de Delors quando
aborda os quatro pilares da educação. Em primeiro lugar é preciso ter claro que “aprender a fazer” está
relacionado às competências do sistema produtivo (trabalho), por isso envolve, entre outros, a capacidade de
empreendedorismo (trabalho).  Neste sentido, a comunicação, o diálogo, a livre expressão e o trabalho em
equipe são habilidades necessárias ao mundo do trabalho e que precisam ser desenvolvidas durante a
escolaridade do aluno. Aprender a fazer, portanto, insere não somente uma qualificação profissional, mas de
uma maneira mais ampla, competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a
trabalhar em equipe. Mas também aprender a fazer, no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho
que se oferecem aos jovens e adolescentes, quer espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional, quer
formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. O “aprender a conhecer” está
relacionado às competências cognitivas, ao desenvolvimento intelectual, ao aprender a aprender. A princípio, a
escola é um local para ensinar e aprender, e isso demanda um ambiente estimulante para despertar a
curiosidade e provocar o entusiasmo pelo aprendizado. A dinâmica de ensino-aprendizagem deve se constituir
em um espaço privilegiado para que todos errem, acertem, reflitam, envolvam-se e se responsabilizem pelo



que é ensinado e aprendido. O “aprender a ser” está ligado às competências pessoais, e, significa que “a
educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – espírito e corpo, inteligência, sensibilidade,
sentido estético, responsabilidade social e espiritualidade”. Como essência das competências pessoais, temos
o autodesenvolvimento (voltado para si mesmo) que implica o desenvolvimento de habilidades tais como o
autoconhecimento, o autoconceito, a autoestima, a autonomia, entre outras. Finalmente, o “aprender a
conviver” está ligado às competências relacionais, ao aprender a viver com os outros. A escola deve ensinar o
aluno a se relacionar melhor em seu meio, de forma solidária e cooperativa. Essa perspectiva transdisciplinar é
um novo desafio para a escola do século XXI, pois o aprender a conviver significa habilitar-se para o respeito
nas relações humanas, para a cooperação, para o exercício de uma boa comunicação e para o gerenciamento
positivo dos conflitos. Nessa perspectiva, o aprender a conviver significa também aprender a ter uma maior
consciência e responsabilidade social, desenvolvendo empatia, apreciação pela diversidade, respeito pelos
outros e espírito de solidariedade. Diante do exposto, reitera-se a alternativa A como a correta.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 32 é clara, trata do posicionamento de ESTEBAN, Maria
Teresa. O que sabe quem erra? Reflexões sobre avaliação e fracasso escolar. Rio de Janeiro, DP&A, 2001.
Essa questão solicita qual das alternativas não representa o pensamento da autora. A alternativa correta é a C
porque a lógica seletiva da avaliação se expressa de várias formas, como por exemplo: a exclusão de alunos
por meio de diferenciação e classificação (os que sabem, os que não sabem, os fortes e os fracos, os que vão
bem e os que vão mal, etc.) ensino homogêneo para todos (a mesma aula, os mesmos exercícios, as mesmas
tarefas, etc.). Como garantir o direito à diferença nas escolas que ainda entendem que as diferenças estão
apenas em alguns alunos, naqueles que são negativamente compreendidos e diagnosticados como
problemas? A escola comum só se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos diante do
processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas. Para
que essa escola possa se concretizar, é patente a necessidade de atualização e desenvolvimento de novos
conceitos, assim como a redefinição e a aplicação de alternativas e práticas pedagógicas e educacionais
compatíveis com a inclusão. O atual sistema de avaliação educacional é bastante inadequado, prejudica o
professor e favorece aquele tipo de aluno que só estuda para teste e provas. Por isso a aprovação e
reprovação são duas faces da mesma moeda que conhecemos como desempenho escolar. Que parâmetros
são utilizados para aprovar ou reprovar um aluno? A aprovação ou reprovação se dá por meio de medidas
qualitativas e quantitativas estabelecidas pela escola. Objetivamente há uma média (traduzida na forma de
nota, conceito, descrição do cumprimento de objetivos...) que o aluno precisa atingir para ser aprovado ou
reprovado. Os conhecimentos a serem atingidos e as atitudes a serem assumidas pelos alunos funcionam
como uma norma, isto é uma medida comum. O conjunto normativo de saberes e atitudes são utilizados como
parâmetro para posicioná-los na grade de desempenho escolar. Os mesmos argumentos valem para a autora
expressar claramente que não é correta a ideia de que o aluno é bom quando tira 10.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão 33 não é confusa e nem ambígua, pois, segundo
Maldonado (2002 e 2004), “Muitas vezes, criticamos, acusamos ou julgamos na esperança de modificar
comportamentos ou sentimentos da criança que a façam “encher-se de brios” e nos prove que pode fazer
coisas tais como aprender a ler mais depressa, tirar notas melhores e ser boazinha e dócil.” Porém,
contrariamente a esta expectativa, é muito raro que a crítica contribua eficazmente para que a pessoa “tome
vergonha” e se sinta estimulada a modificar-se. Um dos efeitos mais nocivos do excesso de crítica é a
influência negativa da autoimagem, em que a criança pode passar a olhar para si própria de modo depreciativo,
sentindo-se deslocada, inferiorizada e sem valor. A critica frequentemente também é responsável pela
deterioração do desempenho, seja em que idade for. Diferentemente, o ato de elogiar envolve expressões de
que nos sentimos contentes e orgulhosos com a criança gratificando-a ou recompensando-a para obter seu
afeto e aprovação. No entanto, a autora enfatiza que, quando constantemente elogiamos alguém como um
todo, fazemos uma fotografia estática e generalizada da pessoa, generalizando qualidades, pois ninguém pode
ser sempre exemplar, maravilhoso ou bonzinho. Portanto, a resposta correta é a letra D.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 34 é clara e reflete o pensamento de Tiba, quando
afirma: “As intensas mudanças vividas de maneira muito rápida pela segunda geração tiveram um custo na
educação da terceira, cujo preço, provavelmente alto, ainda não podemos estimar. Esses jovens ficaram sem
noção de padrões de comportamento e limites, formando uma geração de “príncipes” e “princesas” com
mais direitos que deveres, mais liberdade que responsabilidade, mais “receber” que “dar” ou “retribuir”.Tais
“príncipes domésticos” querem ser, também, “príncipes sociais”, mas acabam frustrados, pois as regras da
sociedade são outras, muito diferentes das válidas na família. As instituições de ensino, cuja tarefa é introduzir
as crianças nas normas da sociedade, muitas vezes se omitem. O professor também perdeu a autoridade
inerente à sua função. Quanto maior a perda, mais anárquica tornou-se a aula. Ao admitir um “príncipe
escolar”, em vez de ajudar o aluno a viver em sociedade, o professor acaba por prejudicar seu crescimento”.
Portanto, a única alternativa correta é a C.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. Na questão 35, Tiba trata sobre a importância de o professor saber
lidar com a indisciplina através de aulas cuja didática exige que ele atue com criatividade e organização. A
alternativa D deve ser mantida, tendo em vista que as demais alternativas não são viáveis e adequadas para
lidar com a questão indisciplinar.

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 36 foi extraída do livro de Ropoli, Edilene Aparecida. A
Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: a escola comum inclusiva/Ministério da
Educação. Secretaria da Educação Especial; Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010. V.1. A autora



coloca claramente a questão das escolas inclusivas e das escolas comuns que atuam com medidas
excludentes, uma para alunos considerados normais e outra, denominada de escola especial, para alunos
vistos como deficientes. Além disso, afirma que uma escola comum pode tornar-se inclusiva quando reconhece
a diferença dos alunos no processo educativo e adota práticas pedagógicas inovadoras para atender essa
diferenciação. A autora enfatiza que os ambientes escolares inclusivos são fundamentados em uma concepção
de identidade e diferenças, em que as relações entre ambas não se ordenam em torno de oposições binárias
(normal/especial, branco/negro, masculino/feminino, pobre/rico). Neles não se elege uma identidade como
norma privilegiada em relação às demais. A educação inclusiva concebe a escola como um espaço de todos,
no qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades, expressam suas ideias livremente,
participam ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como cidadãos, nas suas diferenças. Nas
escolas inclusivas, ninguém se conforma a padrões que identificam os alunos como especiais e normais,
comuns. Todos se igualam pelas suas diferenças! A inclusão escolar impõe uma escola em que todos os
alunos estão inseridos sem quaisquer condições pelas quais possam ser limitados em seu direito de participar
ativamente do processo escolar, segundo suas capacidades, e sem que nenhuma delas possa ser motivo para
uma diferenciação que os excluirá das suas turmas. A escola comum se torna inclusiva quando reconhece as
diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando
novas práticas pedagógicas. Não é fácil e imediata a adoção dessas novas práticas, pois ela depende de
mudanças que vão além da escola e da sala de aula. Para que essa escola possa se concretizar, é patente a
necessidade de atualização e desenvolvimento de novos conceitos, assim como a redefinição e a aplicação de
alternativas e práticas pedagógicas e educacionais compatíveis com a inclusão.Diante do exposto, a resposta
correta é a letra E.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão 37 está de acordo com o pensamento de Paulo Freire
em seu livro Pedagogia da Autonomia (2004). É correto afirmar que Freire aborda essas duas dimensões: ética
e estética. No entanto, quando ele afirma: “o educador que age com sensibilidade, alegria seriedade e
simplicidade com seus alunos demonstra exercer uma prática pedagógica que valoriza a dimensão estética da
relação ensino e aprendizagem”. Portanto, a resposta correta é a letra “B”.

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 38 foi embasada na Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 2007, capítulo V. É correta a sua alegação que a Educação
Especial está sofrendo adaptações e mudanças nas escolas, porém a questão trata sobre a inserção da
Educação Especial à Proposta Pedagógica da escola regular (Alternativa A), que significa um passo decisivo
para sua integração. Portanto, mantém-se a letra “A” como resposta correta.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 40 aborda o livro de Parolin, Isabel. É proibido proibir?
Porto Alegre: Mediação, 2003, cujo conteúdo reforça a necessidade de um diálogo entre pais e educadores
sobre os limites na educação de crianças e jovens. Nesse sentido, a tarefa da escola consiste em socializar
conhecimentos e promover relações sociais, enquanto a família tem a responsabilidade de cuidar, educar,
atender, acolher, orientar e responsabilizar-se pela transmissão sociocultural. A questão 40 aborda o livro de
Parolin, Isabel. É proibido proibir? Porto Alegre: Mediação, 2003, cujo conteúdo reforça a necessidade de um
diálogo entre pais e educadores sobre os limites na educação de crianças e jovens. Nesse sentido, a tarefa da
escola consiste em socializar conhecimentos e promover relações sociais, enquanto a família tem a
responsabilidade de cuidar, educar, atender, acolher, orientar e responsabilizar-se pela transmissão
sociocultural. A resposta correta é a E, uma vez que os itens I, II e III estão corretos. Sobre a nota obtida ou o
resultado do gabarito não compete à Banca responder a isso. Sugiro que aguardem que os resultados sejam
publicados no site da FUNDATEC, conforme cronograma do Concurso.

CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL II - TÉCNICO EM INFORMÁTICA

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. Essa questão apresenta o seguinte enunciado e respectivas
alternativas: QUESTÃO 31 – Pretende-se realizar, corretamente, a ligação entre um disco rígido (HD), padrão
SATA, e a placa-mãe, por meio de um cabo de dados, também padrão SATA, sem a utilização de nenhum tipo
de adaptador. Nesse caso, considerando as Figuras 1(a), 1(b) e 1(c), um dos terminais do cabo de dados será
inserido no HD e a outra extremidade somente poderá ser inserida A) no conector apontado pela seta nº 6
(Figura 1(b). B) no conector apontado pela seta nº 7 (Figura 1(c). C) em um dos conectores apontados pelas
setas nº 4 e 5 (Figura 1(b). D) em um dos conectores apontados pelas setas nº 1 e 6 (Figuras 1(a) e 1(b),
respectivamente). E) em um dos conectores apontados pelas setas nº 2 e 3 (Figura 1(a). A respeito dessa
questão todos os candidatos recorrentes concordam que os conectores apontados pelas setas nº 1 (Figura
1(a)) e nº 6 (Figura 1(b)) são conectores SATA. No texto introdutório da questão, destacou-se, de forma clara,
que as Figuras 1(a), 1(b) e 1(c) exibiam, intencionalmente, apenas parte de três placas-mãe diferentes, nas
quais foram destacados alguns conectores. Nesse caso, um disco rígido (HD), padrão SATA, poderá ser
conectado, por meio de um cabo de dados, também padrão SATA, sem a utilização de nenhum tipo de
adaptador, aos conectores apontados pelas setas nº 1 (Figura 1(a)) e nº 6 (Figura 1(b)). O enunciado completo
da alternativa da letra A) pode ser lido da seguinte maneira: "Nesse caso, considerando as Figuras 1(a), 1(b) e
1(c), um dos terminais do cabo de dados será inserido no HD e a outra extremidade SOMENTE (destaque da
banca) poderá ser inserida no conector apontado pela seta nº 6 (Figura 1(b).". O conector de um HD SATA
poderá ser inserido em qualquer terminal de placa mãe que tenha esse mesmo padrão. Portanto, tal terminal



de dados do HD poderá ser inserido nos conectores apontados pelas setas nº 1 (Figura 1(a)) e/ou nº 6 (Figura
1(b), que estão fisicamente fixados em placas-mãe distintas. Nesse caso, a alternativa da letra A) está errada,
por afirmar que o conector SOMENTE pode ser inserido no terminal apontado pela seta nº 6, pois ele poderá
ser inserido, também, no terminal apontado pela seta nº 1; em consequência, essa alternativa não pode ser
considerada, uma vez que não atende o enunciado proposto. Conforme constante no texto introdutório da
prova de informática, o candidato para resolver as questões desta prova, deve considerar, apenas, os recursos
disponibilizados para todos os candidatos, tais como as orientações, os textos introdutórios das questões,
disponibilizados antes das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis
nas Figuras das questões, se houver, não sendo aceitáveis outras considerações e condições, as quais estão
fora do escopo dessa prova. Essa questão foi montada de acordo com o constante no ANEXO XI -
PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, do EDITAL N° 01/2014. Em consequência, há somente
uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o gabarito oficial. Não há razões
técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido,
obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. O programa da Figura 3(c) é o principal e o da Figura 3(d) é o
secundário. No enunciado dessa questão foi dito que os programas mostrados nas Figuras 3(c) e 3(d) já foram
compilados e interpretados, e estão funcionando corretamente. Na linguagem de programação Java, para
executar tais programas, basta executar o programa principal, o qual realizará as chamadas necessárias ao
programa secundário, quando necessário. Para isso, basta digitar, no local apontado pela seta nº 4 (Figura
3(a), o comando "java Seduc1" e e, a seguir, pressionar a tecla "ENTER" do teclado. Conforme constante no
texto introdutório da prova de informática, o candidato para resolver as questões desta prova, deve considerar,
apenas, os recursos disponibilizados para todos os candidatos, tais como as orientações, os textos
introdutórios das questões, disponibilizados antes das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os dados e
informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver, não sendo aceitáveis outras considerações e
condições, as quais estão fora do escopo dessa prova. Essa questão foi montada de acordo com o constante
no ANEXO XI - PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, do EDITAL N° 01/2014. Em consequência,
há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada com o gabarito oficial. Não
há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido,
obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'. A estrutura desse tipo de questão é bem clara: ela oferece um
enunciado que é completado por cada uma das assertivas, as quais devem ser vistas de forma independente.
Portanto, nesse caso, tais assertivas, com o respectivo enunciado ficariam da seguinte forma: I. Para que os
programas mostrados nas Figuras 3(c) e 3(d) funcionem corretamente, pode-se inserir, como parte da
implementação coreta, no local apontado pela seta nº 5 (Figura 3(c), apenas o seguinte código fonte: Seduc
area1 = new Seduc(); II. Para que os programas mostrados nas Figuras 3(c) e 3(d) funcionem corretamente,
pode-se inserir, como parte da implementação coreta, no local apontado pela seta nº 6 (Figura 3(c), apenas o
seguinte código fonte: mostraArea(resultado); III. Para que os programas mostrados nas Figuras 3(c) e 3(d)
funcionem corretamente, pode-se inserir, como parte da implementação coreta, no local apontado pela seta nº
7 (Figura 3(d), apenas o seguinte código fonte: public calculaArea(double l1, l2){ double auxArea = (l1 * l2);
return (auxArea); } No texto introdutório da questão é dito, em seu item (2), que esses programas já foram
compilados e interpretados por meio da caixa de diálogo da Figura 3(a) e estão funcionando corretamente. É
dito, também, no item (6), que em alguns locais dessas Figuras, se inseriu, intencionalmente, retângulos, de
modo a ocultar texto, comandos ou código fonte existentes em tais locais. Ou seja, o que foi feito foi mascarar o
código fonte já digitado, compilado e interpretado e que está funcionando corretamente; o código fonte não será
inserido, ele já foi inserido. Essa questão foi montada de acordo com o constante no ANEXO XI - PROGRAMA
E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, do EDITAL N° 01/2014. Em consequência, há somente uma alternativa
que responde corretamente a questão e é a divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que
justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito
oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. Essa questão pede para que sejam consideradas três assertivas
sobre a navegação "InPrivate", do Internet Explorer 11 (IE 11). Avalia-se, a seguir, cada uma dessas assertivas:
- A assertiva I está errada. No IE 11, ao se ativar o recurso de navegação "InPrivate", o recurso "Do Not Track"
(Proteção contra Rastreamento) não é ativado automaticamente. Para ativar a Proteção contra Rastreamento,
é preciso instalar uma Lista de Proteção contra Rastreamento, cujo procedimento encontra-se descrito na
página eletrônica <>, que pode ser localizada a partir da ajuda eletrônica do IE 11. - A assertiva II está certa.
Na navegação "InPrivate", o histórico de navegação assim como os dados de formulários, nomes de usuários e
senhas digitadas pelo usuário são excluídos quando a janela do navegador é fechada. Uma melhor explicação
a respeito da navegação "InPrivate" está disponível nas páginas eletrônicas <> e <>. - A assertiva III está
errada. Para ativar a navegação "InPrivate", basta dar um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o
item "Segurança" e não "Ferramentas". Dentro do item de menu "Segurança", basta selecionar o item
"Navegação InPrivate". Essa questão foi montada de acordo com o constante no ANEXO XI - PROGRAMA E
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, do EDITAL N° 01/2014. Em consequência, há somente uma alternativa
que responde corretamente a questão e é a divulgada com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que
justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito
oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.



CARGO(S): AGENTE EDUCACIONAL II - TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS - LIBRAS

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. O conhecimento solicitado através da questão está previsto no
edital, em Contexto histórico do profissional Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais. A questão discorre
brevemente sobre a história da constituição do profissional tradutor-intérprete finalizando com o
questionamento relativo a fatos históricos relevantes sobre a constituição do profissional intérprete da língua de
sinais no Brasil. A alternativa A está correta, pois no ano 2000, foi disponibilizada a página dos intérpretes de
língua de sinais www.interpretels.hpg.com.br e também aberto um espaço para discussão via e-mail. A
alternativa B está correta, uma vez que a presença de intérpretes de línguas de sinais em trabalhos religiosos
foi iniciada por volta dos anos 1980. A alternativa C está incorreta, pois em 1988, não realizou-se o II Encontro
Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais, mas sim o I Encontro Nacional de Intérpretes de Línguas de
Sinais, organizado pela FENEIS. O II Encontro Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais, também
organizado pela FENEIS, realizou-se posteriormente, no ano de 1992. A alternativa D está correta pois no dia
24 de abril de 2002, foi homologada a lei nº 10.436, que reconhece a língua brasileira de sinais como língua
oficial das comunidades surdas brasileiras. A alternativa E está correta pois, a partir dos anos 1990, foram
estabelecidas unidades de intérpretes ligadas aos escritórios regionais da FENEIS. Com isso, a alternativa de
resposta correta para a questão é a letra C. Por essas razões, nego provimento ao recurso.


