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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia o texto publicitário para responder às questões: 

 

 
Em 2024, atletas nadarão para vencer, mas todos os dias refugiados nadam para sobreviver.  

 

01. As imagens e a frase da campanha publicitária fazem o leitor inferir que o objetivo da 

publicidade é: 

A) Alertar aos países sobre o problema que trazem os refugiados. 

B) Ironizar o modo como os imigrantes chegam aos países. 

C) Mostrar a percepção estereotipada que muitos têm em relação aos imigrantes, e o esforço dos 

refugiados que buscam uma vida melhor.  

D) Comparar a vitória dos nadadores à vitória dos refugiados. 

 

02. Leia as afirmativas quanto ao uso do conector mas na frase: 

I. Indica ideia de oposição e pode ser substituído pelo conector contudo sem alterar o sentido da 

frase. 

II. Indica ideia de acréscimo e não pode ser substituído pelo conector contudo. 

III. Liga orações coordenadas e, portanto, poderia ser eliminado. 
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Está(ao) correta(s) 

A) As afirmativas I e II. 

B) As afirmativas II e III. 

C) As afirmativas I, II e III. 

D) As afirmativas I e III. 

 

03. Quanto ao emprego dos tempos e modos verbais em destaque: [...] atletas nadarão para vencer, 

mas todos os dias refugiados nadam para sobreviver é correto afirmar que os verbos estão no: 

A) Modo indicativo, futuro do presente e presente. 

B) Modo subjuntivo, futuro do presente e passado. 

C) Modo imperativo, futuro do presente e presente. 

D) Modo indicativo, futuro do presente e passado. 

 

04. Na frase: “Em 2024, atletas nadarão para vencer, mas todos os dias refugiados nadam para 

sobreviver” há: 

A) Uma oração, uma frase e período composto. 

B) Quatro orações, uma frase e período composto. 

C) Duas orações, duas frases e período simples. 

D) Três orações, três frases e período composto. 

 

05. Passando o verbo nadar da frase para a primeira pessoa do plural temos: 

A) Nadarás e nadas. 

B) Nadareis e nadais. 

C) Nadaremos e nadamos. 

D) Nadarei e nado. 

 

Matemática 

 

06. Para realizar um estudo estatístico onde os valores das idades dos alunos são as seguintes: 18 – 

20 – 25 – 20 – 20 – 19 – 18 – 16 – 14 – 25 – 26 – 23 – 22 – 18 – 20 - 18. Este estudo com relação à 

moda pode ser classificado, como? 

A) Unimodal. 

B) Bimodal. 

C) Biamodal. 
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D) Binodal. 

 

07. Inicia-se o estudo de equações de primeiro grau no oitavo ano do primeiro grau. Porém as 

equações de segundo grau são bastante usuais e possuem variáveis dependentes e variáveis 

independentes. Se a função for representada por Y= - X² + 2X – 20 e, substituirmos a variável 

independente pelo valor igual a 2, qual será o valor da variável dependente? 

A) 10. 

B) 20. 

C) -20. 

D) 1000. 

 

Conhecimentos gerais 

 

08. São formações vegetais encontradas do Estado de Santa Catarina, exceto: 

A) Mata de araucárias e os campos.  

B) As florestas subtropicais e a vegetação litorânea. 

C) A Mata Atlântica.  

D) Cerrado e caatinga. 

 

09. Sabe-se que “Santa Catarina está no topo do ranking de desenvolvimento humano e econômico. 

A qualidade de vida do estado é uma das maiores do país e o índice de expectativa de vida é 

superior à média nacional. Além disso, Santa Catarina tem a melhor distribuição de renda entre 

todos os estados brasileiros e os menores índices de pobreza, analfabetismo e violência. Nas últimas 

três décadas, a economia catarinense cresceu 340%”. Hoje o estado possui o:  

A) 4° maior PIB per capita do Brasil. 

B) 1º maior PIB per capita do Brasil. 

C) 10º maior PIB per capita do Brasil. 

D) 7º maior PIB per capita do Brasil.  

 

10. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Maravilha/SC, os lotes urbanos terão área 

mínima de: 

A) Duzentos e cinquenta metros quadrados, com frente mínima de oito metros. 

B) Trezentos metros quadrados, com frente mínima de dez metros. 

C) Trezentos e cinquenta metros quadrados, com frente mínima de dez metros. 
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D) Duzentos e oitenta metros quadrados, com frente mínima de onze metros. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Em qual dos documentos abaixo listados está descrito a seguinte normativa: “A criança e o 

adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas 

necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação”. Assinale a alternativa 

correta:          

A) Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

B) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional).  

C) Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013). 

D) Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). 

 

12. As adaptações curriculares são garantidas as pessoas com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Nesse contexto, quando pensamos na avaliação 

do processo ensino-aprendizagem em uma perspectiva inclusiva, é fundamental, que: 

A) Os trabalhos e as provas para os alunos com deficiência, transtorno global, altas habilidades e 

superdotação, sejam sempre realizados oralmente. 

B) Os alunos com deficiência sejam avaliados apenas em relação aos avanços no processo de 

socialização. 

C) Considerar mais o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno do que as 

possibilidades de aprendizagem futura. 

D) A criação de estratégias que possibilitem a alguns alunos a ampliação do tempo para a realização 

dos trabalhos, bem como a possibilidade do uso de tecnologia assistiva como uma prática cotidiana. 

 

13. Segundo Vasconsellos (2005), o projeto político-pedagógico é um processo de construção 

coletiva, consolidado pela ________________ e _______________ da escola, com vistas à 

construção de sua identidade. É uma ação intencional, com um compromisso definido 

coletivamente, que reflete a realidade, busca a superação do presente e aponta as possibilidades para 

o futuro. O projeto político-pedagógico é um documento que não se reduz à dimensão didático-

pedagógica. Complete as lacunas com a sequência das palavras correspondentes: 

A) Autoridade e organização. 

B) Globalidade e liberdade. 
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C) Democracia e autonomia. 

D) Autonomia e autoritarismo. 

 

14. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica(2013), a Educação 

Especial é uma modalidade de ensino transversal a todas etapas e outras modalidades, como parte 

integrante da educação regular, devendo ser prevista no projeto político pedagógico da unidade 

escolar, garantindo: 

I. A dignidade humana e a observância do direito de cada estudante de realizar seus projetos e 

estudos, de trabalho e de inserção na vida social, com autonomia e independência. 

II. O não atendimento às necessidades educacionais no processo de ensino e aprendizagem, como 

base para a constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e 

competências. 

III. A busca da identidade própria de cada estudante, o reconhecimento e a valorização das 

diferenças e potencialidades. 

IV. O exercício da cidadania, da capacidade de participação social, política e econômica e sua 

ampliação, mediante o cumprimento unicamente de seus deveres. 

Assinale a alternativa correta: 

A) As alternativas I e III estão corretas. 

B) As alternativas I, II, e III estão corretas. 

C) As alternativas I, II, e IV estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

15. Considera-se pessoa com deficiência, segundo a legislação vigente: 

A) Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 

o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.   

B) Educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.  

C) Portadores de deficiência que tenham impedimento físico e mental, de curto e longo prazo. 

D) Pessoas com necessidades educativas especiais que necessitam de auxilio nas atividades 

escolares e não escolares. 
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16. Para Vygotsky, o indivíduo é constituído socialmente: todas as suas funções psicológicas têm 

origem social. Suas interações com o meio são construídas a partir de sua inserção em um universo 

histórico-cultural. Nesse contexto é correto afirmar que a pessoa com deficiência aprende e se 

desenvolve a partir da interação com: 

I. Um processo interpessoal (entre pessoas) é transformado num processo intrapessoal (no interior 

da pessoa), mas que não interfere no processo de desenvolvimento e aprendizagem da pessoa com 

deficiência. 

II. A família, escola, comunidade e seus elementos constituintes - pais, irmãos, professores, colegas, 

amigos – que fazem parte desse universo histórico-cultural e servem de elo intermediário entre o 

sujeito e o objeto de conhecimento.  

III. Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro no nível social, 

e, depois, no nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológica) e, depois, no interior da 

criança (intrapsicológica), destacando a importância da inter-relação para o processo de 

aprendizagem  

IV. Todas as funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos, dificultando a 

aprendizagem da pessoa com deficiência. 

De acordo com as assertivas acima estão corretas: 

A) I e II. 

B) II e III.  

C) II e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

17. De acordo com Carvalho (2000), a organização do atendimento educacional, baseada no 

paradigma da inclusão, deve procurar a remoção das barreiras para a aprendizagem. Entre as 

diversas barreiras existentes, a autora destaca como as mais significativas, as de cunho atitudinal. 

[...] o currículo e as adaptações curriculares, a avaliação contínua do trabalho, a intervenção 

psicopedagógica, a qualificação da equipe de educadores, os recursos materiais e uma nova 

concepção de educação especial em educação. Na perspectiva da autora, podemos considerar uma 

atitude inclusiva dos educadores, quando: 

I. Os alunos aprendem nos seus limites e se o ensino for, de fato, de boa qualidade, o professor 

levará em conta esses limites e explorará convenientemente as possibilidades de cada um.  

II. De acordo com as palavras da autora os alunos com ou sem deficiência poderão beneficiar-se de 

um ensino que motive para a superação das dificuldades, para uma nova concepção de mundo. 
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III. O professor deve conhecer cada vez mais seus alunos, procurando as alternativas pedagógicas 

que melhor possam atender às suas peculiaridades e necessidades no processo de construção do 

conhecimento.  

IV. A criatividade do professor somada à sua convicção de que a aprendizagem é possível para 

todos os alunos e que ninguém pode estabelecer os limites do outro, certamente contribuirá para 

remover os obstáculos que muitos alunos têm enfrentado no seu processo de ensino aprendizagem. 

De acordo com as assertivas acima estão corretas: 

A) I, II e III. 

B) II e III. 

C) I, II e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

18. A tecnologia assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que 

engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão escolar e 

social. Use (V) para verdadeiro ou (F) para falso para as alternativas consideradas como tecnologia 

assistiva. 

(   ) Recurso ou estratégia utilizada para ampliar ou possibilitar a execução de uma atividade 

necessária e pretendida por uma pessoa com deficiência.  

(    ) Favorece a participação do aluno com deficiência nas diversas atividades do cotidiano escolar, 

vinculadas aos objetivos educacionais comuns.  

(  ) Materiais escolares e pedagógicos acessíveis, comunicação alternativa, recursos de 

acessibilidade ao computador, recursos para mobilidade, localização, sinalização, mobiliário que 

atenda às necessidades posturais, entre outros. 

(  ) Sistema educacional, que limita as condições de acesso, permanência, participação e 

aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F. 

B) V, V, V, F. 

C) F, V, V, F. 

D) F, V, F, F. 
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19. 3. A Lei nº 13.146/2015, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece que é 

dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à 

alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à 

habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao 

lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, 

da Convenção sobre os Direitos das Pessoas. Esses direitos são denominados como:  

A) Sociais.  

B) Inclusivos.  

C) Humanitários.  

D) Fundamentais.  

 

20. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2017), são consideradas competências 

gerais da Educação Básica: 

I. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

II. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 

visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 

diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

III. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 

escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade. 

IV. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, 

sem preconceitos de qualquer natureza. 

V. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. 
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Assinale a alternativa correta: 

A) As alternativas I e III estão corretas. 

B) As alternativas I, II, e III estão corretas. 

C) As alternativas I, II, e IV estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

 

 


