MONITOR DE EDUCAÇÃO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01- A autoestima que a criança aos poucos desenvolve
é, em grande parte, interiorização da estima que se tem
por ela e da confiança da qual é alvo. Sobre autoestima
analise as seguintes afirmações assinalando a
alternativa que apresenta a afirmação falsa de acordo
com o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil:
a) A postura corporal, somada à linguagem gestual,
verbal etc., do adulto transmite informações às
crianças, possibilitando formas particulares e
significativas de estabelecer vínculos com elas.
b) É importante criar situações educativas para que,
dentro dos limites impostos pela vivência em
coletividade, cada criança possa ter respeitados os
seus hábitos, ritmos e preferências individuais.
c) Ouvir as falas das crianças, compreendendo o que
elas estão querendo comunicar, não fortalece a sua
autoconfiança.
d)
A colaboração entre pais e professores é
fundamental no acompanhamento conjunto dos
progressos que a criança realiza na construção de sua
identidade e progressiva autonomia pessoal.
___________________________________________
02- Seguem abaixo alguns aspectos-chave de uma
educação infantil de qualidade, segundo Zabalza:
I – Organização dos espaços;
II – Realização de atividades dirigidas em todos os
momentos, no planejamento e desenvolvimento das
atividades;
III – Atenção privilegiada aos aspectos emocionais;
IV – Utilização de uma linguagem enriquecida;
V – Diferenciação de atividades para abordar todas as
dimensões do desenvolvimento e todas as
capacidades;
VI – Rotinas estáveis;
VII – Materiais diversificados e polivalentes;
VIII – Atenção individualizada a cada criança;
IX – Sistemas de avaliação, anotações, etc., que
permitam o acompanhamento global do grupo e de
cada uma das crianças;
X – Trabalho com os pais e as mães e com o meio
ambiente.
Qual dos aspectos acima não está correto?
a) A afirmação II está incorreta.
b) A afirmação VII está incorreta.
c) A afirmação X está incorreta.
d) A afirmação VI está incorreta.
___________________________________________

03- Analise as afirmações a seguir relacionadas à
avaliação e, após, assinale a alternativa correta de
acordo com Hoffmann:
I– A avaliação em educação infantil precisa resgatar o
sentido
essencial
de
acompanhamento
do
desenvolvimento infantil, de reflexão permanente sobre
as crianças em seu cotidiano como elo da continuidade
da ação pedagógica.
II– O conhecimento de uma criança é construído
lentamente, pela sua própria ação e por suas próprias
ideias que se desenvolvem numa direção: para maior
coerência, maior riqueza e maior precisão.
III– A avaliação tem por fundamento uma concepção de
educação que respeite cada momento de vida da
criança, no seu tempo de ser e se desenvolver, com
parâmetros de julgamento de atitudes que a rotulam,
estigmatizam
comportamentos,
julgam-na
precocemente incapaz.
IV– Registros de avaliação significativos procuram
documentar e ilustrar a história da criança no espaço
pedagógico, sua interação com os vários objetos do
conhecimento, sua convivência com os adultos e outras
crianças que interagem com elas.
Quais afirmações acima estão corretas?
a) Apenas II e III.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas I, III e IV.
d) Todas.
___________________________________________
04- Leia e analise a afirmação a seguir relacionada com
a educação:
“Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educado.
O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um
imperativo ético e não um favor que podemos ou não
conceder uns aos outros. Precisamente porque éticos
podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e
resvalar para a sua negação, por isso é imprescindível
deixar claro que a possibilidade do desvio ético não
pode receber outra designação senão a de
transgressão. Saber que devo respeito à autonomia e à
identidade do educando exige de mim uma prática em
tudo coerente com este saber.”
A qual dos autores abaixo pertence a afirmação acima?
a) Paulo Freire
b) Edgar Morin
c) Jean Piaget
d) Miguel Zabalza
___________________________________________
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05- Segundo o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, para que as aprendizagens infantis
ocorram com sucesso, é preciso que o professor
considere, na organização do trabalho educativo:
I- A interação com crianças da mesma idade e de
idades diferentes em situações diversas como fator de
promoção da aprendizagem e do desenvolvimento e da
capacidade de relacionar-se.
II- Os conhecimentos prévios de qualquer natureza,
que as crianças já possuem sobre o assunto, já que
elas aprendem por meio de uma construção interna ao
relacionar suas ideias com as novas informações de
que dispõem e com as interações que estabelece.
III- A individualidade e a diversidade.
IV– Que a aprendizagem de todas as crianças acontece
da mesma maneira e no mesmo tempo.
V- O grau de desafio que as atividades apresentam e o
fato de que devam ser significativas e apresentadas de
maneira integrada para as crianças e aso mais
próximas possíveis das práticas sociais reais.
VI- A resolução de problemas como forma de
aprendizagem.
Quais afirmações acima estão corretas?
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I, II, III, V e VI.
c) Apenas II, IV, V e VI.
d) Todas estão corretas.
___________________________________________
06- Do ponto de vista didático, observa-se que o
desenvolvimento vai transcorrendo por etapas ou
fases, que correspondem a determinados períodos do
crescimento e da vida, em geral. Cada um desses
períodos tem suas próprias características e ritmos
ainda que não se deva perder de vista que cada criança
tem seu próprio padrão de desenvolvimento. Analise
abaixo algumas características de um desses períodos
e, após, assinale a alternativa correspondente, de
acordo O caderno de Atenção Básica: Saúde da
Criança: Acompanhamento do Crescimento e
Desenvolvimento Infantil:
“Nesse período ocorrem as maiores e mais rápidas
modificações no desenvolvimento da criança,
principalmente no tocante ao domínio neuropsicomotor.
Os braços passam a obedecer ao controle cortical e à
orientação visual antes que as pernas. Os membros
superiores tornam-se gradativamente cada vez mais
ágeis para alcançar, segurar e manipular objetos. A fala
materna dirigida ao bebê tem uma função muito
importante. Nessa fase, aparece com destaque o lugar
do pai, ou de um terceiro, interpondo-se no par mãecriança, uma vez que tudo aquilo que interessa à mãe
também torna-se objeto de interesse da criança. A
partir daí o par mãe-filho começa a se separar, abrindo
um espaço que permite à criança construir laços com
os outros. Descobrir que a mãe não é só dela,
possibilita que ela possa buscar não mais o desejo da
mãe, mas o seu próprio desejo.”
a) Período pré-natal (da concepção ao nascimento)
b) Período neonatal (0 a 28 dias de vida)
c) Primeira infância: lactente (29 dias a 2 anos
exclusive)
d) Infância (segunda infância ou pré-escolar 2 a 6 anos
exclusive)

Segundo a Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, responda as
questões nº 07 e 08.
07- A educação infantil será organizada de acordo com
as seguintes regras comuns:
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do
desenvolvimento das crianças, com o objetivo de
promoção para o acesso ao ensino fundamental;
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas)
horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos)
dias de trabalho educacional;
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro)
horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas
para a jornada integral;
IV - controle de frequência pela instituição de educação
pré-escolar, exigida a frequência mínima de 40%
(quarenta por cento) do total de horas;
V - expedição de documentação que permita atestar os
processos de desenvolvimento e aprendizagem da
criança.
Estão corretas:
a) Apenas II e IV.
b) Apenas II, III e V.
c) Apenas I, III, IV e V.
d) Todas.
___________________________________________
08- No que se refere às disposições gerais, assinale a
alternativa que apresenta uma afirmação incorreta:
a) O calendário escolar incluirá o dia 20 de outubro
como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’.
b) O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a
veiculação de programas de ensino a distância, em
todos os níveis e modalidades de ensino, e de
educação continuada.
c) O ensino militar é regulado em lei específica,
admitida a equivalência de estudos, de acordo com as
normas fixadas pelos sistemas de ensino.
d) Os discentes da educação superior poderão ser
aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas
respectivas instituições, exercendo funções de
monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano
de estudos.
___________________________________________
Segundo a Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da criança e
do adolescente, responda as questões nº 09 e 10.
09- Analise a sentença abaixo:
Considera-se castigo físico a ação de natureza
disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física
sobre a criança ou o adolescente que resulte em
sofrimento físico ou lesão. (1ª parte). É direito da
criança e do adolescente ser criado e educado no seio
de sua família e, excepcionalmente, em família
substituta, assegurada a convivência familiar e
comunitária, em ambiente que garanta seu
desenvolvimento integral. (2ª parte).
A sentença está:
a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Totalmente incorreta.
d) Totalmente correta.
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10- Analise as afirmações a seguir relacionadas ao
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer,
atribuindo “V” se for verdadeira ou “F” se for falsa e,
após, assinale a alternativa que contém a sequência
correta:
( ) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do
processo pedagógico, mas eles não têm o direito de
participar da definição das propostas educacionais.
( ) A criança e o adolescente têm direito à educação,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho.
( ) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo.
( ) Os pais ou responsável não têm a obrigação de
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de
ensino.
a) V – V – V – F
b) F – V – F – V
c) V – F – F – F
d) F – V – V – F
PORTUGUÊS
Capoeira sobre duas rodas
Ir da Califórnia _______Bahia de bicicleta pode
parecer impossível, mas___________ um ano o mestre de
capoeira Acordeon, ou Ubirajara Almeida, encarou este
desafio. Ele saiu de casa em direção a sua terra natal no
dia em que completava 70 anos. Aluno do lendário Mestre
Bimba, criador da Capoeira regional, tinha um plano em
mente. Com 22 mil quilômetros e dez países pela frente,
pretendia conhecer as variações da dança africana ao
longo das Américas para produzir um documentário. [...]
Sábado, a viagem completa um ano e a festa será
aqui no Recife. O grupo de 16 capoeiristas chegou
__________ cidade anteontem e foi recebido pelos
amigos do Centro São Salomão, na Várzea, Zona Oeste.
Eles ficam aqui até a próxima semana, quando iniciam a
última parte da _____________, que deve durar mais um
mês. Durante o descanso, vão celebrar o sucesso do feito
e os mais que bem vividos 71 anos do mestre. Rodas e
aulas de capoeira, bate-papo e passeio ciclístico pelo
Recife antigo marcam a comemoração. [...]
Na estrada, o grupo se viu cada vez mais unido,
reencontrou pessoas queridas e ainda pôde fazer novos
amigos. [...] O mexicano Juan Jos Gonzalves, 33, é um
dos que entraram na empreitada por acaso. “Eles
chegaram na casa do meu mestre e eu deixei tudo que
tinha para acompanhá-los Queria viajar para aprender
mais sobre a vida, as pessoas e a capoeira. A bicicleta é
o melhor meio de transporte para isso, pois nos permite
sentir o caminho, ver as pessoas e olhar para os lados. [...]
Tudo foi gravado e será transformado em
documentários que vão mostrar a diversidade da arte nas
Américas. Acordeon vai gravar um CD misturando o som
da capoeira com músicas latino-americanas e escrever um
livro sobre a experiência. O lucro obtido com a venda dos
produtos será destinado ao Instituto Kirimurê, que oferece
assistência e atividades culturais ____________ jovens
carentes da comunidade de Itapoã, em Salvador. (BA).
Marina Barbosa. Jornal do Commercio, 28 fev. 2014. Caderno
Cidades, p. 4

As questões a seguir referem-se ao texto acima:
11- Assinale a alternativa que preenche correta e
respectivamente as lacunas do texto:
a) a – há – a – tragetória – à
b) à – há – à – trajetória – a
c) a – a – a – trajetória – à
d) à – há – à – tragetória – a
___________________________________________
12- Em “...no dia em que completava 70 anos...”(1º§), o
ordinal referente ao numeral 70 é septuagésimo ou
setuagésimo. Também está correto o ordinal na
alternativa:
a) 65º - seiscentésimo quinto
b) 84º - octagésimo quarto
c) 59º - quingentésimo nono
d) 93º - nonagésimo terceiro
___________________________________________
13- Em “Rodas e aulas de capoeira, bate-papo...” (2º§),
o plural da palavra em destaque é “bate-papos”. NÃO
está correta a formação do plural na alternativa:
a) guarda-chuva – guarda-chuvas
b) guarda-noturno – guardas-noturnos
c) quinta-feira – quintas-feiras
d) samba-enredo – sambas-enredos
___________________________________________
14- O adjetivo pátrio referente à Bahia (1º§) é baiano.
Também está correto o adjetivo pátrio na alternativa:
a) Rio Grande do Norte – potiguar
b) São Paulo (capital) – paulista
c) Rio de Janeiro (estado) – carioca
d) Goiás – goianiense
___________________________________________
15- Analise as assertivas a seguir e coloque V para as
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em “... e ainda pôde fazer novos amigos” (3º§), o
verbo em destaque pertence à 2ª conjugação e está no
presente do indicativo.
( ) Em “...reencontrou pessoas queridas...” (3º§), o
verbo em destaque pertence à 1ª conjugação e está no
pretérito imperfeito do indicativo.
( ) Em “...pretendia conhecer as variações da dança
africana...”(1º§), o verbo em destaque pertence à 3ª
conjugação e está no pretérito imperfeito do indicativo.
( ) Em “...que oferece assistência...” (4º§), o verbo em
destaque pertence à 2ª conjugação e está no presente
do indicativo.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V – F – V – V
b) V – F – F – V
c) F – F – F – V
d) F – V – V – V
___________________________________________
16- São acentuadas graficamente pela mesma razão
que Califórnia, países, quilômetros e até,
respectivamente, as palavras da opção:
a) fácil, saúde, quiséssemos, armazém
b) árvore, hífen, África, pé
c) Ásia, juízo, pêssego, baú
d) Itália, chapéu, lâmpada, bisavô
___________________________________________
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17- Considere as seguintes afirmativas sobre
expressões empregadas no texto:
1 – Em “...reencontrou pessoas queridas...” (3º§), o
substantivo em destaque é sobrecomum.
2 – Em “O grupo de 16 capoeiristas... ” (2º§), a palavra
em destaque é um substantivo biforme.
3 – Em “...jovens carentes da comunidade...” (4º§), a
palavra em destaque é um substantivo comum de dois
gêneros.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas.
b) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
c) Somente a afirmativa 2 está correta.
d) Somente a afirmativa 1 está correta.
___________________________________________
18- Em “Tudo foi gravado e será transformado...”(4º),
a palavra em destaque é o único particípio do verbo
transformar. Assinale a alternativa que o verbo é
abundante pois possui dois particípios:
a) enxugar
b) dizer
c) fazer
d) abrir
___________________________________________
19- Em “...a viagem completa um ano e a festa será
aqui no Recife...” (2º§), é incorreto afirmar:
a) As duas orações são sintaticamente dependentes.
b) A primeira oração é coordenada assindética pois não
vem introduzida por conjunção.
c) A segunda oração é coordenada sindética pois vem
introduzida por conjunção.
d) A segunda oração é coordenada sindética aditiva.
___________________________________________
20- Em “A bicicleta é o melhor meio de transporte para
isso, pois nos permite sentir o caminho...” “(3º§) é
correto afirmar:
a) A segunda oração é subordinada adverbial causal.
b) A segunda oração é subordinada substantiva
objetiva direta.
c) A segunda oração é coordenada sindética
conclusiva.
d) A segunda oração é coordenada sindética
explicativa.
MATEMÁTICA
21- A soma dos termos de uma Progressão aritmética
é 2.397. O 1º termo é 21 e o último, 261. Nessas
condições, qual a razão da progressão?
a) 15
b) 19
c) 23
d) 11
___________________________________________
22- Joaquim aplicou R$ 5.987,00 em regime de juros
simples, durante um ano e meio, à taxa anual de 16,8%.
Determine o valor do rendimento no final do período.
a) R$ 1.998,36
b) R$ 2.698,72
c) R$ 5.980,20
d) R$ 1.508,72

23- Um monte de areia tem a forma de um cone circular
reto, com volume V= 32πm3. Se o raio da base é igual
a dois terços da altura desse cone, pode-se afirmar que
a medida da altura do monte de areia, em metros, é:
a) 8m
b) 10m
c) 6m
d) 17m
___________________________________________
24- Quantos são os anagramas da palavra RESPALDO
que começam por D e terminam por E.
a) 860
b) 720
c) 618
d) 580
___________________________________________
25- Determine a área de um trapézio que possui base
maior medindo 85cm, base menor medindo 45cm e
altura medindo ¼ da soma das bases.
a) 3.120,25cm²
b) 1.987,36cm²
c) 2.986,30cm²
d) 2.112,50cm²

____________________________________________
26- Em uma empresa, 70 funcionários, costuram 200
pares de calçados, trabalhando 5 horas por dia. Se o
número de funcionários cair pela metade e o número de
horas de trabalho por dia passar para 8 horas, quantos
pares de calçados serão produzidos?
a) 160
b) 352
c) 232
d) 198
___________________________________________
27- A idade da minha mãe multiplicada pela minha
idade é igual a 1.100. Sabendo que quando eu nasci
minha mãe tinha 28 anos, determine o resultado da
soma das duas idades.
a) 68
b) 56
c) 72
d) 98
___________________________________________
28- Encontre o valor de x, sabendo que a Progressão
Geométrica é crescente (8, x, 648).
a) 56
b) 81
c) 09
d) 72
___________________________________________
29- Uma pista para prática de atletismo tem a forma
circular e seu diâmetro mede 90 m. Um atleta treinando
nessa pista deseja correr 15 km diariamente. Determine
o número mínimo de voltas completas que ele deve dar
nessa pista por dia para alcançar seu objetivo. (Utilize
π = 3,14)
a) 54 voltas
b) 43 voltas
c) 65 voltas
d) 49 voltas
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30- Ana possui 12 tipos de frutas. Sabendo que ela
deseja fazer uma salada usando apenas 8 frutas,
determine de quantos modos ela poderá fazer isso?
a) 525
b) 689
c) 495
d) 385
LEGISLAÇÃO/CONHECIMENTOS GERAIS
Segundo a Lei Municipal nº 3.004/2009 - Dispõe
sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos
do município de Guaporé, responda as questões nº
31 a 34.
31- Analise as assertivas:
I- O nomeado que, por prescrição legal, deva prestar
caução como garantia, não poderá entrar em exercício
sem prévia satisfação dessa exigência, sendo que uma
das modalidades da caução é o depósito em moeda
corrente.
II- Não poderá ser autorizado o levantamento da
caução antes de tomadas as contas do servidor.
III- O responsável por alcance ou desvio de material
não ficará isento da ação administrativa, cível e
criminal, ainda que o valor da caução seja superior ao
montante do prejuízo causado.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Todas.
b) Apenas I e III.
c) Apenas a III.
d) Apenas I e II.
__________________________________________
32- A ____________ decorrerá de inabilitação em
estágio probatório em outro cargo municipal de
provimento efetivo e reintegração do cargo anterior
ocupante.
a) recondução
b) reversão
c) nomeação
d) posse
___________________________________________
33- Leia as assertivas a seguir atribuindo “V” se for
verdadeira ou “F” se for falsa e, após, assinale a
alternativa que contém a sequência correta:
( ) A gratificação natalina será paga até o dia dez do
mês de dezembro de cada ano.
( ) Em caso de exoneração, falecimento ou
aposentadoria do Servidor, a gratificação natalina será
devida integralmente aos meses de efetivo exercício,
calculada sobre a remuneração do mês da exoneração,
falecimento ou aposentadoria.
(
) A gratificação natalina será considerada para
cálculo de qualquer vantagem pecuniária.
a) V – F – V.
b) V – V – F.
c) F – F – F.
d) V – V – V.
___________________________________________

34- Analise as assertivas:
I- Após cada cinco anos ininterruptos de serviço
prestado ao Município, a contar da investidura em
cargo de provimento efetivo, o Servidor fará jus a um
prêmio por assiduidade de valor igual a um mês de
vencimento do seu cargo efetivo, mesmo que esteja no
exercício de cargo em comissão ou função gratificada.
II- O Servidor que, por força das atribuições próprias de
seu cargo, por qualquer período, pagar ou receber em
moeda corrente, perceberá um auxílio para diferença
de caixa, no montante de vinte por cento do
vencimento.
III- Ao Servidor ocupante de cargo efetivo que for
convocado para o serviço militar ou outros encargos de
segurança nacional, será concedida licença sem
remuneração.
IV- Os servidores que executarem atividades penosas,
insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional
incidente sobre o valor do vencimento inicial de cada
categoria.
Analisando as afirmativas acima podemos concluir que
a única alternativa incorreta é a:
a) I
b) II
c) III
d) IV
___________________________________________
Segundo a Lei Orgânica do Município de Guaporé e
suas emendas, responda as questões nº 35 e 36.
35- Compete ao Município, no exercício de sua
autonomia:
a) Decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos
a assuntos de peculiar interesse.
b) Exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas do
Estado, a fiscalização financeira, orçamentária e
operacional e patrimonial do Município, e julgar as
contas do Prefeito Municipal.
c) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou limites de
delegação legislativa.
d) Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração direta, indireta
e fundacional.
___________________________________________
36- Analise a sentença abaixo:
Os Vereadores gozam de inviolabilidade por opiniões,
palavras e votos, no exercício do mandato e na
circunscrição do Município. (1ª parte). Os Vereadores
não serão obrigados a testemunhar, perante a Câmara
Municipal de Vereadores, sobre informações recebidas
e/ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem
sobre as pessoas que lhes confiaram ou delas
receberem informações. (2ª parte).
A sentença está:
a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Totalmente incorreta.
d) Totalmente correta.
___________________________________________
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Segundo a Constituição Federal de 1988, com as
alterações introduzidas por suas Emendas
Constitucionais, responda a questão nº 37.
37- Analise as assertivas:
I- São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma da Constituição Federal.
II- São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição
social o seguro-desemprego, em caso de desemprego
involuntário.
III- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Apenas I e III.
b) Apenas a II.
c) Apenas II e III.
d) Todas.
__________________________________________

40- O Acordo de Paris é um compromisso internacional
discutido entre 195 países com o objetivo de minimizar
as consequências do aquecimento global, ele foi
adotado durante a Conferência das Partes - COP 21,
em Paris, no ano de 2015.
Qual foi o Presidente que anunciou a saída de Estados
Unidos do Acordo?
a) Barack Obama
b) Donald Trump
c) George W. Bush
d) Bill Clinton
___________________________________________

38- Segundo a Lei Federal nº 12.527/2011, que regula
o acesso a informações, tratamento da informação é:
a) dados, processados ou não, que podem ser
utilizados para produção e transmissão de
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou
formato;
b) unidade de registro de informações, qualquer que
seja o suporte ou formato;
c) aquela submetida temporariamente à restrição de
acesso público em razão de sua imprescindibilidade
para a segurança da sociedade e do Estado;
d) conjunto de ações referentes à produção, recepção,
classificação,
utilização,
acesso,
reprodução,
transporte, transmissão, distribuição, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou
controle da informação
___________________________________________
39- Segundo a Lei Federal nº 8.429/92, Lei da
Improbidade Administrativa, analise a sentença abaixo:
Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia
são obrigados a velar pela estrita observância dos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
(1ª parte). Ocorrendo lesão ao patrimônio público por
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. (2ª
parte). No caso de enriquecimento ilícito, perderá o
agente público ou terceiro beneficiário os bens ou
valores acrescidos ao seu patrimônio. (3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 1ª e 3ª parte.
d) Correta somente em sua 2ª e 3ª parte.
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