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P23 Noções de Direito
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

outubro

25

25 de outubro

30 questões

das 15 às 18h

3h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
1. Na Proposta Curricular de São José consta a defesa
de uma visão de mundo concebida em sua totalidade,
que em sua materialidade-concreticidade é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

(10 questões)
4. De acordo com a Proposta Curricular de São José a
avaliação é:
1.
2.
3.
4.

Um dos elementos do currículo.
Um instrumento meramente burocrático.
Parte do ritual pedagógico.
Um elemento que deve, em sua concepção,
guardar coerência em relação aos demais
aspectos do currículo.
5. Um elemento secundário no processo escolar.
6. Um elemento à parte do currículo.

Princípio da teoria holística.
Princípio da formação linear.
Princípio da teoria positivista.
Constituição da homogeneidade.
Dialeticamente unidade do diverso.

2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) disciplina a educação escolar, que se desenvolve:
a. ( ) Obrigatoriamente, por meio do ensino, em
instituições próprias.
b. ( X ) Predominantemente, por meio do ensino, em
instituições próprias.
c. ( ) Por meio do ensino e da pesquisa em instituições públicas.
d. ( ) Por meio do ensino, obrigatoriamente, em
instituições públicas.
e. ( ) Obrigatoriamente, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, em instituições próprias.

3. A visão de Educação expressa na Proposta
Curricular de São José é concebida como:
a. ( ) Meio para formação homogênea dos sujeitos.
b. ( ) Instrumento que favorece a formação de
sujeitos passivos.
c. ( ) Mecanismo que deve incentivar a meritocracia escolar.
d. ( ) Instrumento que serve aos interesses do mercado de trabalho.
e. ( X ) Prática social, cuja tarefa é realizar o processo
de formação dos sujeitos necessários a cada
momento histórico-social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

5. De acordo como o artigo 4o da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (1996), o dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante a
garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos
4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
5.

Pré-escola.
Ensino fundamental.
Ensino médio.
Ensino superior.
Ensino técnico.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2 , 3 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 5.

Página 3

Estado de Santa Catarina
P23 Professor • Noções de Direito

6. De acordo com estudos realizados no âmbito educacional, é possível dizer que a interdisciplinaridade
perpassa todos os elementos do conhecimento pressupondo a:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

10. Com base na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (1996), a verificação do rendimento escolar
observará os seguintes critérios:
1. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos
quantitativos sobre os qualitativos e dos
resultados ao longo do período sobre os de
eventuais provas finais.
2. Impossibilidade de aceleração de estudos
para alunos com atraso escolar.
3. Possibilidade de avanço nos cursos e nas
séries mediante verificação do aprendizado.
4. Aproveitamento de estudos concluídos com
êxito.
5. Obrigatoriedade de estudos de recuperação,
de preferência paralelos ao período letivo,
para os casos de baixo rendimento escolar,
a serem disciplinados pelas instituições de
ensino em seus regimentos.

Integração entre eles.
Segmentação entre eles.
Fragmentação entre os conteúdos.
Organização linear dos saberes escolares.
Distribuição eletiva dos conteúdos.

7. De acordo com a Proposta Curricular de São José,
a escola é lugar de superação do senso comum pela
apropriação crítica e criativa do saber mais elaborado
que o gênero humano produziu para:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

A ascensão social.
Reproduzir a ordem vigente.
Interpretar e transformar o mundo.
Atender às demandas do sistema capitalista.
Compreender e aceitar a organização de cada
sociedade.

8. A Proposta Curricular de São José apresenta uma
concepção de aprendizagem e desenvolvimento dialética, que ocorre nas relações, nas interações sociais e
é compreendida enquanto processos impulsionados
e:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Estruturados mecanicamente.
Organizados espontaneamente.
Estruturados de maneira homogênea.
Mediados dialogicamente.
Ordenados linearmente.

9. Dos autores abaixo, qual deles fundamenta a teoria
de aprendizagem expressa na Proposta Curricular de
São José?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Vigotski
Skinner
Freinet
Pavlov
Piaget
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa
correta.

13. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 conceder-se-á mandado
de injunção:

a. ( ) É obrigatória a criação de Tribunais, Conselhos
ou órgãos de Contas Municipais.
b. ( X ) A fiscalização do Município será exercida
pelo Poder Legislativo Municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle
interno do Poder Executivo Municipal, na
forma da lei.
c. ( ) As contas dos Municípios ficarão, durante 90
dias, bienalmente, à disposição de qualquer
contribuinte, para exame e apreciação, o qual
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos
termos da lei.
d. ( ) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve
semestralmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois décimos dos membros da Câmara dos Deputados.
e. ( ) A Câmara Municipal não gastará mais de cinquenta por cento de sua receita com folha de
pagamento, incluído o gasto com o subsídio
de seus Vereadores.

a. (

12. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, são Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si:

14. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a. ( ) O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o
Ministério Público.
b. ( ) O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e os
Tribunais de Contas.
c. ( ) O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o
Conselho Nacional de Justiça.
d. ( ) O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e a
Corregedoria.
e. ( X ) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

b.

c.

d.

e.

) Para assegurar o conhecimento de informações relativas a outra pessoa, mas de interesse
particular do impetrante, constantes em
quaisquer registros ou bancos de dados.
( ) Para a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo.
( X ) Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania.
( ) Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
( ) Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante,
constantes de registros ou bancos de dados
de entidades governamentais ou de caráter
público.

a. (

b.

c.

d.
e.

) entidade de classe em funcionamento há pelo
menos seis meses, em defesa dos interesses
de seus membros.
( ) organização sindical legalmente constituída e
em funcionamento há pelo menos três meses,
em defesa dos interesses de seus membros.
( ) associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos nove meses, em
defesa dos interesses de seus associados.
( X ) partido político com representação no
Congresso Nacional.
( ) partido político sem representação no
Congresso Nacional.
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15. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa
correta.
a. ( ) A lei penal retroagirá, salvo se beneficiar o réu.
b. ( ) É vedada a manifestação do pensamento,
sendo permitido o anonimato.
c. ( X ) É assegurada, nos termos da lei, a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.
d. ( ) É vedado o direito de resposta, proporcional
ao agravo, incluindo a indenização por dano
material, moral ou à imagem.
e. ( ) É violável a liberdade de consciência e de
crença, sendo vedado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a
proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

16. Assinale a alternativa que corresponde a uma
característica da Constituição Brasileira de 1937.
a. ( ) Promoveu a separação dos três poderes.
b. ( X ) Estabeleceu eleições indiretas para presidente,
com mandato de seis anos.
c. ( ) Implementou o SUS, o sistema único de saúde
do Brasil.
d. ( ) Estabeleceu o voto facultativo para cidadãos
de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e cidadãos analfabetos.
e. ( ) Instituiu as eleições majoritárias em dois turnos caso nenhum candidato consiga atingir a
maioria dos votos válidos.

18. De acordo com a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, o
Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) É dever exclusivo do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
( ) É vedado a todos velar pela dignidade da
criança e do adolescente, expondo-os a qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
( ) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, permitidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
( X ) Entende-se por família natural a comunidade
formada pelos pais ou qualquer deles e seus
descendentes.
( ) A falta ou a carência de recursos materiais
constitui motivo suficiente para a perda ou a
suspensão do poder familiar.

19. De acordo com a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, a tutela será
deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

18 anos completos.
18 anos incompletos.
20 anos completos.
21 anos completos.
21 anos incompletos.

17. A Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que delineia os direitos humanos básicos, foi criada na
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas
no ano de:

20. De acordo com a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se
criança a pessoa com até:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1922.
1946.
1948.
1950.
1964.
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( )
( )
( )
(X)
( )

16 anos de idade incompletos.
14 anos de idade incompletos.
14 anos de idade completos.
12 anos de idade incompletos.
12 anos de idade completos.
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21. Aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam
meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal
de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

um salário mínimo.
um salário mínimo e meio.
dois salários mínimos.
meio salário mínimo.
três salários mínimos.

22. De acordo com a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, o adotante há
de ser, pelo menos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

10 anos mais velho do que o adotando.
12 anos mais velho do que o adotando.
14 anos mais velho do que o adotando.
15 anos mais velho do que o adotando.
16 anos mais velho do que o adotando.

24. De acordo com a Lei 8.069 de 13 de julho de
1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhum
adolescente será privado de sua liberdade senão em
flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente.
A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de:
a.
b.
c.
d.
e.

1. maus-tratos envolvendo seus alunos.
2. conversas demasiadas com colegas de classe.
3. reiteração de faltas injustificadas e de evasão
escolar, esgotados os recursos escolares.
4. mais de 05 notas abaixo da média regular por
semestre.
5. elevados níveis de repetência.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

45 dias.
60 dias.
90 dias.
120 dias.
180 dias.

25. De acordo com a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a
alternativa correta.
a. (
b.

23. De acordo com a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes
de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:

(X)
( )
( )
( )
( )

c.

d.

e.

) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público objetivo.
( X ) Ao adolescente até quatorze anos de idade é
assegurada bolsa de aprendizagem.
( ) Os pais ou responsável não têm a obrigação
de matricular seus filhos ou pupilos na rede
regular de ensino.
( ) É proibido qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos de idade, inclusive na condição de aprendiz.
( ) Ao adolescente empregado, aprendiz, em
regime familiar de trabalho, aluno de escola
técnica, assistido em entidade governamental
ou não- governamental, é permitido trabalho
noturno, realizado entre as vinte e duas horas
de um dia e as cinco horas do dia seguinte.

26. Qual Constituição Brasileira, também conhecida
como Constituição Polaca, ampliou os poderes presidenciais, dando ao presidente à época, o direito de
intervir nos poderes Legislativo e Judiciário?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1937
1946
1967
1969
1988
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27. De acordo com a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude,
inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo
Civil), com as seguintes adaptações:
1. Antes de determinar a remessa dos autos à
superior instância, no caso de apelação, ou do
instrumento, no caso de agravo, a autoridade
judiciária proferirá despacho fundamentado,
mantendo ou reformando a decisão, no prazo
de 10 dias.
2. Em todos os recursos, salvo nos embargos de
declaração, o prazo para o Ministério Público
e para a defesa será sempre de 15 dias.
3. Os recursos serão interpostos independentemente de preparo.
4. Os recursos terão preferência de julgamento e
dispensarão revisor.
5. A sentença que destituir ambos ou qualquer
dos genitores do poder familiar fica sujeita a
apelação, que deverá ser recebida apenas no
efeito devolutivo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

28. Janete foi surpreendida por autoridade competente efetivando a entrega de seu filho a terceiro
mediante recompensa. Janete cometeu um crime previsto na Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 com pena de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

detenção de 6 meses a dois anos.
detenção de 1 a 2 anos e multa.
detenção de 1 a 4 anos e multa.
reclusão de 1 a 4 anos, e multa.
reclusão de 1 a 6 anos.
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29. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria.
Qual a porcentagem das unidades habitacionais residenciais que deve ser reservada para atendimento aos
idosos?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

pelo menos 3%.
pelo menos 4%.
pelo menos 5%.
pelo menos 6%.
pelo menos 10%.

30. O Princípio da Lei de Talião (olho por olho, dente
por dente) foi prevista e é um dos principais pontos do:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Código de Urukagina.
Código de Ur-Nammu.
Código Penal Brasileiro de 1718.
Código Civil Brasileiro de 1888.
Código de Hamurabi.

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

.
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