
 

 
CADERNO DE PROVA: 19 - Professor 

CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

O terrorismo se originou no século I d.C., mas foi no século 
XXI que as ações terroristas se acentuaram e o discurso 
antiterrorista virou assunto recorrente na mídia ocidental.
Os atos e ataques terroristas, segundo alguns estudiosos, 
tiveram início no século I d. C., quando um grupo de 
judeus radicais, chamados de sicários (Homens de punhal), 
atacava cidadãos judeus e não judeus que eram 
considerados a favor do domínio romano. Outros indícios 
que confirmam as origens remotas do terrorismo são os 
registros da existência de uma seita mulçumana no final do 
século XI d. C., que se dedicou a exterminar seus inimigos 
no Oriente Médio. Dessa seita teria surgido a origem da 
palavra assassino. 
O terrorismo moderno tem sua origem no século XIX no 
contexto europeu, quando grupos anarquistas viam no 
Estado seu principal inimigo. A principal ação terrorista 
naquele período visava à luta armada para constituição de 
uma sociedade sem Estado – para isso, os anarquistas 
tinham como principal alvo algum chefe de estado e não 
seus cidadãos. 
Durante a segunda metade do século XIX, as
terroristas tiveram uma ascensão, porém foi no século XX 
que houve uma expansão dos grupos que optaram
terrorismo como forma de luta. Como consequência dessa 
expansão, o raio de atuação terrorista aumentou, surgindo 
novos grupos, como os separatistas bascos na Espanha, os 
curdos na Turquia e Iraque, os mulçumanos na Caxemira e 
as organizações paramilitares racistas de extrema direita 
nos EUA. Um dos seguidores dessa última organização foi 
Timothy James McVeigh, terrorista que assassinou 168 
pessoas em 1995, no conhecido atentado de Oklahoma.
Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia no século 
XX, as ações terroristas passaram a ter um maior alcance e 
poder, através de conexões globais sofisticadas, uso de 
tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes de 
comunicação (internet) etc. 
No início do século XXI, principalmente após os ataques 
terroristas aos EUA, no ano de 2001, estudiosos 
classificaram o terrorismo em quatro formas: o terrorismo 
revolucionário, que surgiu no século XX e seus praticantes 
ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas 
(maoístas, castristas, trotskistas e leninistas). O terrorismo 
nacionalista, que foi fundado por grupos que desejavam 
formar um novo Estado-nação dentro de um Estado já 
existente (separação territorial), como no caso do grupo 
terrorista separatista ETA, na Espanha (o povo Basco não 
se identifica como espanhol, mas ocupa o território 
espanhol e é submetido ao governo da Espanha). 
O terrorismo de Estado é praticado pelos Estados nacionais 
e seus atos integram duas ações. A primeira seria o 
terrorismo praticado contra a sua própria população. 
Foram exemplos dessa forma de terrorismo: os Estados 
totalitários Fascistas e Nazistas, a ditadura militar brasileira 
e a ditadura de Pinochet no Chile. A segunda forma se 
constituiu como a luta contra a população estrangeira 
(xenofobismo). 
E o terrorismo de organizações criminosas, que são atos de 
violência praticados por fins econômicos e religiosos, como 
nos casos da máfia italiana, do Cartel de Medellín, da Al 
Qaeda, etc. 
Texto adaptado de: CARVALHO, Leandro. "Terrorismo"; Brasil Escola
Disponível em <http://www.brasilescola.com/historia/terrorismo.htm>.
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século XI d. C., que se dedicou a exterminar seus inimigos 
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tiveram uma ascensão, porém foi no século XX 

que houve uma expansão dos grupos que optaram pelo 
terrorismo como forma de luta. Como consequência dessa 
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e a ditadura de Pinochet no Chile. A segunda forma se 
constituiu como a luta contra a população estrangeira 

que são atos de 
violência praticados por fins econômicos e religiosos, como 
nos casos da máfia italiana, do Cartel de Medellín, da Al 

Brasil Escola. 
.brasilescola.com/historia/terrorismo.htm>. 

1. Segundo o texto é correto afirmar:
A. O terrorismo se originou no século I d.C., quando um 

grupo de judeus radicais, chamados de sicários, 
atacava apenas cidadãos não judeus que eram 
considerados a favor do domínio romano.

B. Indícios que confirmam as origens remotas do 
terrorismo são os registros da existência de uma seita 
mulçumana no final do século XI d. C., que se 
dedicou a exterminar seus inimigos no Oriente Médio.

C. O desenvolvimento da ciência e 
XX, nada teve a ver com as ações terroristas, nem 
mesmo através de conexões globais sofisticadas, uso 
de tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes 
de comunicação e etc. 

D. No início do século XXI, principalmente após os 
ataques terroristas aos EUA, no ano de 1991, 
estudiosos classificaram o terrorismo em quatro 
formas distintas. 

 
2. O terrorismo de Estado é praticado pelos 

Estados nacionais e seus atos integram duas 
ações. A primeira seria o terrorismo praticado 
contra a sua própria população. Foram 
exemplos dessa forma de terrorismo: os 
Estados totalitários Fascistas e Nazistas, a 
ditadura militar brasileira e a ditadura de 
Pinochet no Chile. 

De acordo com as informações do texto acima, 
assinale a alternativa correta:

A. O texto não aponta as formas através das quais o 
terrorismo de Estado é praticado.

B. Não podem ser considerados exemplos de forma de 
terrorismo os Estados Fascistas e Nazistas.

C. O terrorismo praticado contra a sua própria 
população não é considerado ato

D. Podem ser considerados exemplos de terrorismo de 
Estado a ditadura milita brasileira e a ditadura de 
Pinochet no Chile. 

 
3. No texto: “Durante a segunda metade do 

século XIX, as ações terroristas
ascensão, porém foi no século XX que houve 
uma expansão dos grupos que optaram pelo 
terrorismo como forma de luta”, a conjunção 
destacada indica a ideia de: 

A. Contrariedade 
B. Consequência 
C. Causa 
D. Adição 
 
4. Assinale a opção cujo complemento verbal tem 

a função de objeto indireto. 
A. As crianças menores acreditam em contos de fada.
B. Preveniram antecipadamente os jovens do perigo.
C. Conheço aqueles dois rapazes. 
D. Joana comprou um carro novo. 
 
5. No enunciado: “Thiago, traga

Cola bem gelada!”, identificamos uma figura de 
linguagem denominada: 

A. Anáfora 
B. Antítese 
C. Catacrese 
D. Metonímia 
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Segundo o texto é correto afirmar: 
O terrorismo se originou no século I d.C., quando um 
grupo de judeus radicais, chamados de sicários, 
atacava apenas cidadãos não judeus que eram 

domínio romano. 
Indícios que confirmam as origens remotas do 
terrorismo são os registros da existência de uma seita 
mulçumana no final do século XI d. C., que se 
dedicou a exterminar seus inimigos no Oriente Médio. 
O desenvolvimento da ciência e tecnologia no século 
XX, nada teve a ver com as ações terroristas, nem 
mesmo através de conexões globais sofisticadas, uso 
de tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes 

No início do século XXI, principalmente após os 
s terroristas aos EUA, no ano de 1991, 

estudiosos classificaram o terrorismo em quatro 

é praticado pelos 
Estados nacionais e seus atos integram duas 
ações. A primeira seria o terrorismo praticado 

pria população. Foram 
exemplos dessa forma de terrorismo: os 
Estados totalitários Fascistas e Nazistas, a 
ditadura militar brasileira e a ditadura de 

De acordo com as informações do texto acima, 
assinale a alternativa correta: 

texto não aponta as formas através das quais o 
terrorismo de Estado é praticado. 
Não podem ser considerados exemplos de forma de 
terrorismo os Estados Fascistas e Nazistas. 
O terrorismo praticado contra a sua própria 
população não é considerado ato terrorista. 
Podem ser considerados exemplos de terrorismo de 
Estado a ditadura milita brasileira e a ditadura de 

No texto: “Durante a segunda metade do 
ações terroristas tiveram uma 

foi no século XX que houve 
uma expansão dos grupos que optaram pelo 
terrorismo como forma de luta”, a conjunção 

Assinale a opção cujo complemento verbal tem 

As crianças menores acreditam em contos de fada. 
Preveniram antecipadamente os jovens do perigo. 

No enunciado: “Thiago, traga-me uma Coca 
identificamos uma figura de 
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6. O trator de Abreu gasta 7,5 litros de óleo diesel 
por hora de trabalho. Sabendo que o litro de 
diesel custa R$ 2,95, por quantas horas ele 
pode trabalhar se abastecer o trator com R$ 
247,80 de óleo diesel? 

A. 10h30min 
B. 10h52min 
C. 11h12min 
D. 11h20min 
 

7. Pedro ganha R$ 18,50 por hora de trabalho 
como pedreiro. João ganha R$ 11,50 como 
auxiliar. Eles trabalham 8 horas e 30 minutos 
por dia, folgando no sábado e domingo. Ao final 
de três semanas de trabalho, qual será a 
diferença entre a remuneração de Pedro e 
João? 

A. R$ 885,50 
B. R$ 892,50 
C. R$ 897,25 
D. R$ 902,50 
 

8. Calcule a área do círculo abaixo, considerando 
o diâmetro indicado e utilizando duas casas 
após a vírgula: 

A. 194,90 cm² 
B. 196,92 cm² 
C. 198,94 cm² 
D. 200,96 cm² 
 
9. Calcule a área em m² do imóvel urbano com as 

características abaixo: 

 

A. 690,00 m² 
B. 712,00 m² 
C. 719,00 m² 
D. 725,00 m² 
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O trator de Abreu gasta 7,5 litros de óleo diesel 
por hora de trabalho. Sabendo que o litro de 
diesel custa R$ 2,95, por quantas horas ele 
pode trabalhar se abastecer o trator com R$ 

Pedro ganha R$ 18,50 por hora de trabalho 
como pedreiro. João ganha R$ 11,50 como 

8 horas e 30 minutos 
por dia, folgando no sábado e domingo. Ao final 
de três semanas de trabalho, qual será a 
diferença entre a remuneração de Pedro e 

do círculo abaixo, considerando 
o diâmetro indicado e utilizando duas casas 

 

Calcule a área em m² do imóvel urbano com as 

10. Um cliente pagou R$ 693,00 por um televisor 
de tela plana. Sabendo que neste valor ele 
obteve 16% de desconto, qual é o valor 
original do televisor (antes do desconto)?

A. R$ 789,00 
B. R$ 809,00 
C. R$ 815,00 
D. R$ 825,00 

INFORMÁTICA BÁSICA

11. Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 
qual a função da combinação de teclas “Alt + 
V”? 

A. Acessar a barra de ferramentas “Layout de 
B. Acessar a barra de ferramentas “layout”
C. Acessar a barra de ferramentas “Inserir”
D. Acessar a barra de ferramentas “Revisão”
 
12. Qual o recurso que devo utilizar no Microsoft 

Word, versão 2007, padrão Português Brasil, 
configuração padrão, para uma referência a um 
determinado item de texto, em letra menor, 
localizada na parte inferior da página?

A. Inserir Nota de Fim 
B. Inserir Nota de Rodapé 
C. Inserir Citação 
D. Inserir Legenda 
 
13. Dos aplicativos abaixo listados, em qual NÃO é 

possível efetuar a leitura de um arquivo do tipo 
PDF? 

A. Adobe Reader 
B. Foxit PDF Reader 
C. Brava Reader 
D. Skype Reader 
 
14. Considerando a utilização do Microsoft Excel, 

versão 2007, padrão Português Brasil, 
configuração padrão, qual a fórmula adequada, 
das abaixo listadas, a se colocar na célula B5, 
para que eu obtenha a média
anteriores? 

A. =MÉDIA(B1:B4) 
B. =MÉDIA(B1-B4) 
C. =MED(B1:B4) 
D. =MED(B1-B4) 
 
15. Considerando que preciso inserir uma imagem 

no meu texto do Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 
qual dos arquivos NÃO devo utilizar?

A. Foto.jpg 
B. Imagem.bmp 
C. Retrato.exe 
D. Figura.wmf 
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Um cliente pagou R$ 693,00 por um televisor 
de tela plana. Sabendo que neste valor ele 
obteve 16% de desconto, qual é o valor 
original do televisor (antes do desconto)? 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 
qual a função da combinação de teclas “Alt + 

Acessar a barra de ferramentas “Layout de Página” 
Acessar a barra de ferramentas “layout” 
Acessar a barra de ferramentas “Inserir” 
Acessar a barra de ferramentas “Revisão” 

Qual o recurso que devo utilizar no Microsoft 
Word, versão 2007, padrão Português Brasil, 

para uma referência a um 
determinado item de texto, em letra menor, 
localizada na parte inferior da página? 

Dos aplicativos abaixo listados, em qual NÃO é 
possível efetuar a leitura de um arquivo do tipo 

Considerando a utilização do Microsoft Excel, 
versão 2007, padrão Português Brasil, 
configuração padrão, qual a fórmula adequada, 
das abaixo listadas, a se colocar na célula B5, 

média das 4 células 

 

Considerando que preciso inserir uma imagem 
no meu texto do Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 

NÃO devo utilizar? 
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16. Em relação ao Município de Iomerê, avalie as 
opções abaixo e indique a opção INCORRETA:

(fonte: www.iomere.sc.gov.br)
A. Faz parte da microrregião do Alto Vale do Rio do 

Peixe. 
B. Tem a altitude média 847 m. 
C. Tem área de 141,73 km². 
D. São municípios limítrofes: Ibicaré, Treze Tilias, Arroio 

Trinta, Videira e Pinheiro Preto. 
 
17. Em que data ocorreu a consulta popular 

(plebiscito) para emancipação do então distrito 
de Videira, para a criação do Município de 
Iomerê? 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br)
A. 19/03/1995 
B. 19/03/1996 
C. 20/07/1995 
D. 20/07/1996 
 
18. Como foi denominada a operação da Polícia 

Federal, realizada em 19 de junho de 2015, que 
representa um desdobramento da Operação 
Lava Jato, fase da operação tem como alvo as 
empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez e 
investiga crimes de formação de cartel, fraude 
a licitações, corrupção, desvio de verbas 
públicas, lavagem de dinheiro, entre outros?

(fonte: www.globo.com)
A. Operação Zelotes 
B. Operação A Origem 
C. Operação Erga Omnes 
D. Operação Politeia 
 
19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Iomerê, é INCORRETO afirmar: 
(fonte: www.iomere.sc.gov.br)

A. Que Compete ao Município Elaborar o Plano 
Plurianual e o Orçamento Anual. 

B. Que Compete ao Município Amparar, de modo 
especial os idosos e os portadores de deficiência

C. Que Compete ao Município Fixar e sinalizar as zonas 
de silêncio e de trânsito e tráfego em condições 
especiais. 

D. Que Compete ao Município estabelecer cultos 
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar
o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma de Lei, a colaboração de 
interesse público. 

 
20. Ainda de acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Iomerê, a convocação 
extraordinária da Câmara de Vereadores, far
se-á, EXCETO: 
(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 

A. Pela população, a requerimento ou abaixo assinado.
B. Pelo Presidente da Câmara ou a requerimento da 

maioria dos membros desta, em casos de urgência 
ou interesse público relevante. 

C. Pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a 
posse do Prefeito e do Vice-Prefeito. 

D. Pelo Prefeito, quando este julgar necessário. 
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E ATUALIDADES 

Em relação ao Município de Iomerê, avalie as 
opções abaixo e indique a opção INCORRETA: 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 
Faz parte da microrregião do Alto Vale do Rio do 

Ibicaré, Treze Tilias, Arroio 

Em que data ocorreu a consulta popular 
(plebiscito) para emancipação do então distrito 

Videira, para a criação do Município de 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 

Como foi denominada a operação da Polícia 
Federal, realizada em 19 de junho de 2015, que 

desdobramento da Operação 
Lava Jato, fase da operação tem como alvo as 
empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez e 
investiga crimes de formação de cartel, fraude 
a licitações, corrupção, desvio de verbas 
públicas, lavagem de dinheiro, entre outros? 

(fonte: www.globo.com) 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 
o Plano 

Que Compete ao Município Amparar, de modo 
especial os idosos e os portadores de deficiência. 
Que Compete ao Município Fixar e sinalizar as zonas 
de silêncio e de trânsito e tráfego em condições 

Que Compete ao Município estabelecer cultos 
los, embaraçar-lhes 

o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma de Lei, a colaboração de 

Ainda de acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Iomerê, a convocação 

a Câmara de Vereadores, far-

Pela população, a requerimento ou abaixo assinado. 
a requerimento da 

maioria dos membros desta, em casos de urgência 

Pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. São requisitos básicos para investidura em 
cargo público, definidos no Estatuto dos 
Servidores Públicos de Iomerê, EXCETO:

A. A nacionalidade brasileira 
B. A lide com as obrigações militares e eleitorais
C. A idade mínima de dezoito anos 
D. O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo 
 
22. São formas de provimento de cargo público, 

definidos no Estatuto dos Servidores Públicos 
de Iomerê, EXCETO: 

A. Recondução 
B. Readaptação 
C. Eleição 
D. Aproveitamento 
 

23. Durante o estágio probatório, o servidor será 
semestralmente avaliado por comissão 
instituída para essa finalidade, conforme 
definido no Estatuto dos Servidores Públicos de 
Iomerê. São fatores observados durante o 
estágio probatório, EXCETO: 

A. Assiduidade e pontualidade 
B. Produtividade no trabalho e efetividade
C. Administração do tempo 
D. Comportamento social 
 
24. A vacância do cargo público, definido no 

Estatuto dos Servidores Públicos de Iomerê, 
decorrerá de, EXCETO: 

A. Aposentadoria 
B. Posse em outro cargo acumulável
C. Exoneração 
D. Demissão 
 

25. O estatuto de servidores de Iomerê remete ao 
Plano de Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Município de Iomerê, 
onde a progressão funcional por tempo de 
serviço será concedida de ofício pela 
autoridade competente, independentemente de 
qualquer requerimento do servidor público 
estável, por meio de avanço progressivo na 
escala salarial horizontal correspondendo a:

A. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a 
anos, até o limite de 20% do vencimento inicial.

B. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial.

C. 3% sobre o vencimento inicial fixad
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 30% do vencimento inicial.

D. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 2 (dois) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial.

 

26. Segundo a LDB, o ensino será ministrado com 
base nos princípios abaixo, EXCETO:

A. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
B. Respeito à liberdade e apreço à tolerância.
C. Garantia de padrão de qualidade.
D. Desvinculação entre a educação escolar, o trabalho e 

as práticas sociais. 
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ESPECÍFICOS 

São requisitos básicos para investidura em 
cargo público, definidos no Estatuto dos 
Servidores Públicos de Iomerê, EXCETO: 

A lide com as obrigações militares e eleitorais 
 

O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

São formas de provimento de cargo público, 
definidos no Estatuto dos Servidores Públicos 

probatório, o servidor será 
semestralmente avaliado por comissão 
instituída para essa finalidade, conforme 
definido no Estatuto dos Servidores Públicos de 
Iomerê. São fatores observados durante o 

 

Produtividade no trabalho e efetividade 

A vacância do cargo público, definido no 
Estatuto dos Servidores Públicos de Iomerê, 

acumulável 

O estatuto de servidores de Iomerê remete ao 
Plano de Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Município de Iomerê, 
onde a progressão funcional por tempo de 
serviço será concedida de ofício pela 

competente, independentemente de 
qualquer requerimento do servidor público 
estável, por meio de avanço progressivo na 
escala salarial horizontal correspondendo a: 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 20% do vencimento inicial. 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial. 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 30% do vencimento inicial. 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 2 (dois) 

vencimento inicial. 

Segundo a LDB, o ensino será ministrado com 
base nos princípios abaixo, EXCETO: 
Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
Garantia de padrão de qualidade. 
Desvinculação entre a educação escolar, o trabalho e 

http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.globo.com)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.globo.com)
http://www.iomere.sc.gov.br)
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27. Com o objetivo de identificar e possibilitar uma 
maior acessibilidade a serviços, identificação 
de espaços, equipamentos etc, foi 
institucionalizado o símbolo internacional de 
acesso. Essa sinalização deve estar fixada de 
forma visível em locais públicos, 
principalmente entre entradas, áreas e vagas 
de estacionamento de veículos, 
embarque/desembarque, equipamentos 
exclusivos para o uso de pessoas portadoras de 
deficiência. No Brasil a lei que dispõem sobre a 
caracterização de símbolos que permita a 
identificação de pessoas de deficiência auditiva 
é a? 

A. Lei n. 8.160, de 08 de janeiro de 1991. 
B. Lei n. 8.610, de 08 de fevereiro de 1991. 
C. Lei n. 8.610, de 08 de janeiro de 1991. 
D. Lei n. 8.160, de 28 de janeiro de 1991. 
 
28. Sobre os Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) é correto afirmar, 
EXCETO: 

A. Os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) 
são distúrbios nas interações sociais recíprocas que 
costumam manifestar-se nos primeiros cinco anos de 
vida. Caracterizam-se pelos padrões de comunicação 
estereotipados e repetitivos, assim como pelo 
estreitamento nos interesses e nas atividades.

B. Os TGD englobam os diferentes transtornos do 
espectro autista, as psicoses infantis, a Síndrome de 
Asperger, a Síndrome de Kanner e a Síndrome de 
Rett. 

C. Os Transtornos Globais do Desenvolvimento também 
causam variações na atenção, na concentração e, 
eventualmente, na coordenação motora. Mudanças 
de humor sem causa aparente e acessos de 
agressividade são comuns em alguns casos. 

D. Com relação à comunicação verbal, essas crianças 
em hipótese alguma repetem as falas dos outros e 
também não se comunicam por meio de gestos.

 
29. As dificuldades de aprendizagem são 

facilmente removíveis, por se constituírem em 
problemas no processo ensino-aprendizagem, e 
não relacionados a fatores biológicos 
resultantes de disfunções do sistema nervoso 
central. Os distúrbios de aprendizagem se 
referem por sua vez em? 

A. Em um grupo homogêneo ordenados ao coletivo e 
presume-se serem dificuldades adquiridas apenas no 
primeiro ano de vida. 

B. Em um grupo heterogêneo de desordens intrínsecas 
ao indivíduo e presume-se serem uma disfunção do 
sistema nervoso central, manifestadas por 
dificuldades na aquisição e no uso da audição, fala, 
escrita e raciocínio matemático. 

C. Em um grupo homogêneo onde as crianças devem 
ser entendidas como o centro de desenvolvimento a 
partir do que o meio sociocultural disponibiliza no 
processo de raciocínio lógico.   

D. Todas as alternativas estão corretas. 
 
30. Avalie as assertivas abaixo em relação à 

construção do Projeto Político Pedagógico 
PPP nas escolas, indicando a opção 
INCORRETA: 
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Com o objetivo de identificar e possibilitar uma 
maior acessibilidade a serviços, identificação 
de espaços, equipamentos etc, foi 
institucionalizado o símbolo internacional de 

sso. Essa sinalização deve estar fixada de 
forma visível em locais públicos, 
principalmente entre entradas, áreas e vagas 
de estacionamento de veículos, 
embarque/desembarque, equipamentos 
exclusivos para o uso de pessoas portadoras de 

l a lei que dispõem sobre a 
caracterização de símbolos que permita a 
identificação de pessoas de deficiência auditiva 

Sobre os Transtornos Globais do 
Desenvolvimento (TGD) é correto afirmar, 

Os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) 
são distúrbios nas interações sociais recíprocas que 

nos primeiros cinco anos de 
se pelos padrões de comunicação 

estereotipados e repetitivos, assim como pelo 
estreitamento nos interesses e nas atividades. 
Os TGD englobam os diferentes transtornos do 
espectro autista, as psicoses infantis, a Síndrome de 
Asperger, a Síndrome de Kanner e a Síndrome de 

Os Transtornos Globais do Desenvolvimento também 
causam variações na atenção, na concentração e, 

ntualmente, na coordenação motora. Mudanças 
de humor sem causa aparente e acessos de 

 
Com relação à comunicação verbal, essas crianças 
em hipótese alguma repetem as falas dos outros e 

meio de gestos. 

As dificuldades de aprendizagem são 
facilmente removíveis, por se constituírem em 

aprendizagem, e 
não relacionados a fatores biológicos 
resultantes de disfunções do sistema nervoso 

aprendizagem se 

Em um grupo homogêneo ordenados ao coletivo e 
se serem dificuldades adquiridas apenas no 

Em um grupo heterogêneo de desordens intrínsecas 
disfunção do 

sistema nervoso central, manifestadas por 
dificuldades na aquisição e no uso da audição, fala, 

Em um grupo homogêneo onde as crianças devem 
ser entendidas como o centro de desenvolvimento a 

meio sociocultural disponibiliza no 

Avalie as assertivas abaixo em relação à 
construção do Projeto Político Pedagógico - 
PPP nas escolas, indicando a opção 

A. Para construir o PPP, é necessário definir claramente 
os princípios e as diretrizes contextualizadas, que 
projetem o vir a ser da escola. 

B. Na construção do PPP, a equipe técnica da escola 
tem a responsabilidade de elaborar o documento com 
base nas sugestões da comunidade escolar.

C. Para construir o PPP, é necessário realizar uma 
análise e avaliação diagnóstica, para criar soluções às 
situações-problema da escola, dos grupos e dos 
indivíduos. 

D. Para a construção do PPP, é necessária a prática do 
planejamento participativo que aprofunde 
compromissos, estabeleça metas claras e realizáveis, 
criando uma consciência coletiva com base nos 
diagnósticos: geral, das áreas, por componente 
curricular, por setor escolar, por grupos de 
professores e por pessoas nos grup

 
31. A educação especial para os efeitos da Lei, é a 

modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação. O conceito apresentado 
corresponde a: 

A. Constituição Federal do Brasil- 1988. 
B. Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente 
C. Decreto n. 5626, de 22/12/05, definindo formas 

institucionais para LIBRAS. 
D. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

9394/96 (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013). 

 
32. De acordo com o ECA - Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é considerada criança:
A. A pessoa até doze anos de idade completos.
B. A pessoa até treze anos de idade incompletos.
C. A pessoa até onze anos de idade incompletos.
D. A pessoa até doze anos de idade incompletos.
 
33. No ensino fundamental, voltado para com a 

Política de Educação Especial do Estado de 
Santa Catarina (2009), o segundo professor 
deve preferencialmente ter habili
Educação Especial, e tem por principal função 
__________________ a turma juntamente 
com o professor titular, cooperando, em função 
de seu conhecimento específico, com a 
apresentação de procedimentos diferenciados 
para qualificar ainda mais a práti
pedagógica. Junto com o professor titular, deve 
acompanhar todo o processo de aprendizagem 
de todos os educandos, não apenas definindo 
objetivos funcionais para uns e acadêmicos 
para outros. Nas séries finais do ensino 
fundamental, o segundo professor d
terá como função _______________, em ração 
de seu conhecimento específico, o professor 
regente no desenvolvimento das atividades 
pedagógicas.  Assinale a opção na ordem 
correspondente: 

A. Correger e apoiar.  
B. Mediar e apoiar.  
C. Apoiar e correger. 
D. Ministrar e palestrar. 
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construir o PPP, é necessário definir claramente 
os princípios e as diretrizes contextualizadas, que 

Na construção do PPP, a equipe técnica da escola 
tem a responsabilidade de elaborar o documento com 

da comunidade escolar. 
Para construir o PPP, é necessário realizar uma 
análise e avaliação diagnóstica, para criar soluções às 

problema da escola, dos grupos e dos 

Para a construção do PPP, é necessária a prática do 
to participativo que aprofunde 

compromissos, estabeleça metas claras e realizáveis, 
criando uma consciência coletiva com base nos 
diagnósticos: geral, das áreas, por componente 
curricular, por setor escolar, por grupos de 
professores e por pessoas nos grupos. 

A educação especial para os efeitos da Lei, é a 
modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades 

conceito apresentado 

1988.  
Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
Decreto n. 5626, de 22/12/05, definindo formas 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/ 
9394/96 (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 

Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é considerada criança: 
A pessoa até doze anos de idade completos. 
A pessoa até treze anos de idade incompletos. 

pessoa até onze anos de idade incompletos. 
A pessoa até doze anos de idade incompletos. 

No ensino fundamental, voltado para com a 
Política de Educação Especial do Estado de 
Santa Catarina (2009), o segundo professor 
deve preferencialmente ter habilitação em 
Educação Especial, e tem por principal função 
__________________ a turma juntamente 
com o professor titular, cooperando, em função 
de seu conhecimento específico, com a 
apresentação de procedimentos diferenciados 
para qualificar ainda mais a prática 
pedagógica. Junto com o professor titular, deve 
acompanhar todo o processo de aprendizagem 
de todos os educandos, não apenas definindo 
objetivos funcionais para uns e acadêmicos 
para outros. Nas séries finais do ensino 
fundamental, o segundo professor de classe 
terá como função _______________, em ração 
de seu conhecimento específico, o professor 
regente no desenvolvimento das atividades 

Assinale a opção na ordem 
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34. Consideram se documentos internacionais em 
prol da inclusão:  
I. Declaração Mundial de Educação para Todos. 

II. Convenção da Guatemala.  
III. Declaração de Salamanca.  
IV. Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. 
V. Declaração Internacional de Montreal sobre 

Inclusão.  
Assinale a alternativa CORRETA: 

A. Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
B. Apenas as alternativas I, II e V estão corretas. 
C. Apenas as alternativas I, II, IV estão corretas. 
D. Todas as alternativas estão corretas. 
 
35. A datilologia é a utilização das mãos para 

soletrar o alfabeto, historicamente é 
considerada como um elemento de 
comunicação ______________. A posição das 
mãos e dos dedos representa as letras do 
alfabeto. Algumas línguas de sinais utilizam 
uma só das mãos para fazer a soletração, 
outras se utilizam das duas mãos. A datilologia 
é geralmente utilizada para os iniciantes na 
aprendizagem da língua de 
________________ . Assinale a opção na 
ordem correspondente: 

A. Mecanizado, sinais. 
B. Manual, estrangeiros. 
C. Manual, sinais. 
D. Mecanizado, estrangeiros. 
 
36. Avalie as assertivas abaixo em relação a como 

a sala de aula deve ser entendida, no trabalho 
pedagógico, apontando a opção CORRETA:

A. Como um espaço adequado à instalação de processos 
de sistematização das aprendizagens escolares.

B. Como um local de encontro das diferenças. 
C. Como um local que possibilita o desenvolvimento do 

espírito coletivo, da solidariedade, da autoestima e da 
construção de processos de convivência social.

D. Todas as opções estão corretas. 
 
 
37. Segundo o Art. 2º do Decreto 6571/2008, s

objetivos do atendimento educacional 
especializado: 
I. Prover condições de acesso, participação e 

aprendizagem no ensino regular aos alunos 
referidos no art. 1º. 

II. Garantir a transversalidade das ações da 
educação especial no ensino regular. 

III. Fomentar o desenvolvimento de recursos 
didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras 
no processo de ensino e aprendizagem. 

IV. Assegurar condições para a continuidade de
estudos nos demais níveis de ensino. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A. Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
B. Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
C. Apenas as alternativas III e IV estão corretas.
D. Todas as alternativas estão corretas. 
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Consideram se documentos internacionais em 

Declaração Mundial de Educação para Todos.  

Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes.  
Declaração Internacional de Montreal sobre 

Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.  
Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.  
Apenas as alternativas I, II, IV estão corretas.  

A datilologia é a utilização das mãos para 
soletrar o alfabeto, historicamente é 
considerada como um elemento de 
comunicação ______________. A posição das 
mãos e dos dedos representa as letras do 

línguas de sinais utilizam 
uma só das mãos para fazer a soletração, 
outras se utilizam das duas mãos. A datilologia 
é geralmente utilizada para os iniciantes na 
aprendizagem da língua de 

Assinale a opção na 

Avalie as assertivas abaixo em relação a como 
a sala de aula deve ser entendida, no trabalho 
pedagógico, apontando a opção CORRETA: 

instalação de processos 
de sistematização das aprendizagens escolares. 

Como um local que possibilita o desenvolvimento do 
espírito coletivo, da solidariedade, da autoestima e da 

convivência social. 

o Art. 2º do Decreto 6571/2008, são 
objetivos do atendimento educacional 

rover condições de acesso, participação e 
aos alunos 

arantir a transversalidade das ações da 

omentar o desenvolvimento de recursos 
didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras 

ssegurar condições para a continuidade de 

 
Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

38. De acordo com o ECA - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é considerada criança:

A. A pessoa até doze anos de idade completos.
B. A pessoa até treze anos de idade incompletos.
C. A pessoa até onze anos de idade incompletos.
D. A pessoa até doze anos de idade incompletos.
 
39. Sobre a história da educação especial no Brasil 

é fato que política educacional brasileira do 
início da década de noventa foi marcada pelo 
discurso esperançoso decorrente dos direitos 
sociais conquistados na Constituição Federal de 
1988, da ênfase na universalização do acesso, 
mas que ao mesmo tempo vai dar espaço ao 
projeto neoliberal que prometia o ingresso do 
país na era da modernidade através da reforma 
do Estado. A partir da promulgação desta 
constituição iniciou-se uma onda de reforma no 
sistema educacional, que trouxe uma série de 
ações oficiais empreendidas sob a justificativa 
da necessidade de(...)? 

A. Alcançar a “equidade”, traduzida pela universalização 
do acesso a todos à escola, e à “qualidade do 
ensino”. 

B. Alcançar o “despotismo”, resultado do mundo 
contemporâneo. 

C. Alcançar os “méritos”, traduzidas pelas falácias dos 
governantes. 

D. Alcançar o “apogeu”, resultado único do nível de 
ensino oferecido pelo Estado. 

 
40. O que é deficiência múltipla? 
A. É a ocorrência de uma única deficiência. Não existem 

estudos que comprovem quais são as mais 
recorrentes. 

B. É a ocorrência de uma única deficiência voltada a má 
formação do feto. 

C. É a ocorrência de duas ou mais deficiências 
simultaneamente, sejam deficiências intelectuais, 
físicas ou ambas combinadas. Não existem estudos 
que comprovem quais são as mais recorrentes.

D. Nenhuma das alternativas está de acordo com a 
definição da deficiência múltipla. 
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Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é considerada criança: 
A pessoa até doze anos de idade completos. 
A pessoa até treze anos de idade incompletos. 
A pessoa até onze anos de idade incompletos. 

até doze anos de idade incompletos. 

Sobre a história da educação especial no Brasil 
é fato que política educacional brasileira do 
início da década de noventa foi marcada pelo 
discurso esperançoso decorrente dos direitos 

Constituição Federal de 
1988, da ênfase na universalização do acesso, 
mas que ao mesmo tempo vai dar espaço ao 
projeto neoliberal que prometia o ingresso do 
país na era da modernidade através da reforma 
do Estado. A partir da promulgação desta 

se uma onda de reforma no 
sistema educacional, que trouxe uma série de 
ações oficiais empreendidas sob a justificativa 

Alcançar a “equidade”, traduzida pela universalização 
do acesso a todos à escola, e à “qualidade do 

Alcançar o “despotismo”, resultado do mundo 

Alcançar os “méritos”, traduzidas pelas falácias dos 

Alcançar o “apogeu”, resultado único do nível de 

 
É a ocorrência de uma única deficiência. Não existem 
estudos que comprovem quais são as mais 

É a ocorrência de uma única deficiência voltada a má 

É a ocorrência de duas ou mais deficiências 
simultaneamente, sejam deficiências intelectuais, 
físicas ou ambas combinadas. Não existem estudos 
que comprovem quais são as mais recorrentes. 
Nenhuma das alternativas está de acordo com a 
definição da deficiência múltipla.  




