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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 processo seletivo. 

- 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 

As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. E 

poucas perceberam essa mudança, especialmente no Brasil. Julgam ainda que a competência de 

seus executivos será suficiente para assegurar o sucesso no presente e no futuro. 

Criamos nos últimos 30 anos a mentalidade de que o gestor profissional, bem formado nos 

bancos acadêmicos, tem as ferramentas para motivar equipes, gerar produtividade, azeitar processos 

e atingir metas. 

Com egos inflados e tantas certezas na mente, esse gestor moderno entorpeceu os sentidos, 

que eram as principais ferramentas dos grandes empreendedores do passado e geravam a 

capacidade de observar o mundo que os cercava para, então, agir. Dessa forma, mantinham seus 

negócios conectados com as necessidades da sociedade. 

O mundo ficou mais complexo e passou a se comunicar mais rápido. As empresas ficaram 

mais complexas e passaram a exigir que seus líderes se concentrassem na gestão dos processos e 

rotinas internas. O resultado foi uma desconexão da atenção para com o mundo exterior. 

[...] Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da 

sociedade, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, no caso das 

multinacionais, concentram sua atenção nos mercados mais maduros, no entorno das sedes, e as 

operações mais distantes, como o Brasil, permanecem atuando dentro do velho paradigma. 

As empresas nacionais, por sua vez, ainda apoiam-se basicamente na conversa com as 

esferas de poder, seja por via direta ou por meio de organizações setoriais, limitando-se a uma 

postura reativa às provocações da sociedade civil. Mesmo que consideremos muitas das 

justificativas corporativas razoáveis, isolar-se em um cone do silêncio só agrava o risco de surpresas 

para os negócios em futuro nada distante.  

(Álvaro Almeida - Istoé Negócios 31/10/2016) – adaptado especialmente para essa prova.   

 

01. Leia as afirmativas sobre o texto: 

I. O autor faz uma crítica às multinacionais e empresas brasileiras. 

II. Para o autor, muitas empresas ficaram mais complexas e, por isso, se desconectaram do mundo 

exterior. 

III. Mergulhadas em seus negócios, companhias se desconectam das transformações da sociedade e 

ficam ainda mais ameaçadas.  

IV. Por uma questão de ego, os líderes das empresas se concentraram na gestão dos processos e 

rotinas internas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 
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B) II e III. 

C) I, III e IV. 

D) I e III. 

 

02. Considerando o assunto do texto, o título adequado é: 

A) Empresas correm riscos por que não escutam suas demandas. 

B) Os negócios das empresas estão do lado de fora. 

C) As empresas apostam na formação acadêmica de seus gestores. 

D) O mundo e as empresas ficaram mais complexos. 

 

03. Observe a colocação dos pronomes oblíquos nas frases a seguir: 

I. Mesmo que consideremos muitas das justificativas corporativas razoáveis, isolar-se só agrava o 

risco.   

II. As empresas nacionais, por sua vez, apoiam-se na conversa com as esferas de poder. 

III. Poder-se-ia dizer que a desconexão da atenção para com o mundo exterior prejudica as 

empresas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) Todas estão incorretas. 

D) Todas estão corretas. 

 

04. “Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta”. Na frase, o uso do acento 

em têm se justifica por que: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) É uma palavra oxítona e deve ser acentuada. 

C) Acompanha o sujeito na terceira pessoa do plural – muitas empresas.  

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

05. A regência nominal ou verbal está correta em:  

A) As empresas não estão adequadas no mercado. 

B) A certeza de que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

C) A certeza que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

D) Mantém seus negócios conectados com processos internos. 
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06. Assinale a alternativa em que o período é composto por coordenação: 

A) O gestor moderno entorpeceu os sentidos. 

B) Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da sociedade. 

C) As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. 

D) O mundo ficou mais complexo, as pessoas passaram a se comunicar mais rápido e as empresas 

ficaram isoladas. 

 

07. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto: 

A) As organizações setoriais, limitam-se a uma postura reativa. 

B) As soluções para os problemas de qualquer negócio, na atualidade, estão do lado de fora das 

empresas. 

C) Isolar-se em um cone do silêncio, mesmo que consideremos muitas das justificativas 

corporativas razoáveis, só agrava o risco de surpresas para os negócios em futuro nada distante.  

D) Nos últimos 30 anos, criamos a mentalidade de que o gestor profissional tem as ferramentas para 

motivar equipes. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Constitui-se um esquema lógico matemático com figuras e números. Com base no mesmo, qual 

será o próximo valor da sequência proposta abaixo: 

 

A) 4. 

B) 42. 

C) 9. 

D) 43. 

 

09. A matemática determina números e dá nomes aos mesmos como se eles fossem famílias, por 

exemplo números inteiros, números racionais, irracionais, complexos, etc... Apresenta-se aqui uma 
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família matemática e se quer saber a sua sequência. Qual a resposta correta? (17, 19, 23, 29, 31, 37, 

41, 43, 47, 53)  

A) 59. 

B) 61. 

C) 67. 

D) 73. 

 

10. Existe uma sequência de letras e números organizados dentro de uma lógica. Veja e analise essa 

lógica e, responda qual será o próximo agrupamento correto: 

A2323N2 D4534O3 H6745P5 

A) R8965Q9. 

B) M6589Q7. 

C) M8956Q7. 

D) M8957Q9. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. A terminalidade específica, segundo a Lei de Diretrizes e Bases Lei nº 9394/96 (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013) é garantida: 

A) Aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. 

B) Aos educandos com deficiências de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. 

C) Aos educandos com deficiência nas capacidades comunicativas, mentais, intelectuais, sensoriais 

ou motoras. 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

12.  Segundo Carvalho, toda e qualquer ação pedagógica que tenha a intenção de flexibilizar o 

currículo para oferecer respostas educativas às necessidades especiais dos alunos, no contexto 

escolar é entendida como:  

A) Currículo oculto. 

B) Currículo Funcional. 

C) Adaptação Curricular. 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 
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13. Para fins de aplicação da legislação vigente, considera-se:  

I. Acessibilidade. 

II. Desenho universal. 

III. Tecnologia assistiva. 

IV. Barreiras. 

 

(     ) Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça a plena 

participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 

exercício de seus direitos, à acessibilidade, à liberdade de 

movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 

informação, à compreensão, à circulação com segurança. 

(   ) Produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 

serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 

atividade e participação, de pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social.  

(     ) Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 

serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, 

sem necessidade de adaptação ou projeto específico, não 

excluindo os recursos de tecnologia assistiva quando necessários.  

(   ) Possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos, das edificações, dos transportes, da informação e 

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como 

outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público 

ou privadas de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 

por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Assinale a sequência correta: 

A) I, II, III e IV. 

B) IV, II, III e I. 

C) IV, III, II e I. 

D) II, III, I e IV. 

 

14. O aluno cego necessita de adaptações para seu processo de aprendizagem, sendo algumas delas: 

A) Soroban, Braille e bengala. 

B) Reglete, Braille e libras. 

C) Computador, cadeira de rodas e lupa. 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 
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15. Entende-se por educação especial, para os efeitos da Lei de Diretrizes e Bases Lei nº 9394/96 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013): 

A) A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais. 

B) 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.   

C) A meta da inclusão é, desde o início, não deixar ninguém fora do sistema escolar, que deverá 

adaptar-se às particularidades de todos os alunos. 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

16. Considerando o processo de educação inclusiva alguns atendimentos são oferecidos na 

atualidade, quais sejam: 

 Serviço de Atendimento Educacional Especializado – SAEDE. 

 Serviço de Atendimento Especializado – SAESP. 

 Turma Bilíngue – LIBRAS/Português, na educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental para educandos com deficiência auditiva. 

 Professor intérprete em turmas das séries finais do ensino fundamental, ensino médio, nas 

modalidades da Educação Básica e no nível superior. 

 Instrutor de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS em todos os níveis de ensino, etapas e 

modalidades da Educação Básica. 

Os atendimentos acima listados são propostos pela: 

A) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/ 9394/96. 

B) Programa Pedagógico FCEE/2009. 

C) Política de Educação Especial de Santa Catarina/2009. 

D) Plano Nacional de Educação. 

 

17. Nos programas de habilitação e reabilitação para as pessoas com deficiência, serão garantidos, 

dentre outros:  

I. Adaptação dos programas, métodos, técnicas, organização, recursos para atender as necessidades 

de cada deficiência. 

II. Acessibilidade plena a todos os ambientes e serviços. 

III. Tecnologia assistiva, material e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo 

com as especificidades da pessoa com deficiência. 
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IV. Capacitação continuada de todos os profissionais que participam dos programas.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as alternativas estão corretas. 

B) As alternativas I e III estão corretas. 

C) As alternativas II e III estão incorretas. 

D) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

18. Os serviços de intervenção precoce que objetivam otimizar o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social são caracterizados como 

atendimento especializado, destinados  para: 

A) Crianças do nascimento aos três anos de idade. 

B) Para crianças de 4 a 14 anos. 

C) Para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. 

D) Para crianças desde o nascimento aos 7 anos. 

 

19. As funções de correger e apoiar, são responsabilidade respectivamente. 

A) Segundo professor nos anos finais e anos iniciais. 

B) Professor intérprete nos anos iniciais e anos finais. 

C) Segundo professor nos anos iniciais e anos finais. 

D) Professor intérprete nos anos finais e anos iniciais. 

 

20. Cabe ao Poder Público, em todos os níveis e modalidades de ensino, assegurar, criar, 

desenvolver, implementar e incentivar:  

I. A convivência escolar num sistema educacional inclusivo.  

II. A preparação da escola e o aprimoramento dos sistemas educacionais a fim de incluir todos os 

alunos com deficiência, inclusive através da disponibilização de tecnologias assistivas e cuidadores. 

III. Ações e programas que garantam a acessibilidade plena, o atendimento educacional 

especializado e o combate à discriminação. 

IV. A adaptação dos currículos, métodos, técnicas pedagógicas e de avaliação a fim de que se 

garanta a aprendizagem com qualidade. 

V. Mecanismos de planejamento, revisão e avaliação de provisão educacional para crianças e 

adultos com necessidades educacionais especiais. 
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VI. A participação de pais, comunidade e organizações de pessoas com deficiência nos processos de 

planejamento e tomada de decisão, concernentes à provisão de serviços para necessidades 

educacionais especiais. 

VII. A disponibilização de programas de capacitação dos profissionais de educação, tanto em 

serviço como durante a formação. 

VIII. A capacitação e disponibilização de profissionais em braile, Libras e outros meios de 

comunicação alternativos. 

Com base nas assertivas acima, assinale a alternativa correta: 

A) I, II, III, IV e VIII. 

B) I, II, III e IV. 

C) I, II, III, IV, V e VIII. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 


