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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
1. Este Caderno de Questões é composto por 40 (quarenta) questões objetivas e não deve ser folheado antes da autorização do 

Fiscal.  
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao Cargo para o qual você fez a inscrição.  
3. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta preta na marcação da Folha de Respostas. 
4. Ao receber a Folha de Respostas, realize a conferência de seus dados e quaisquer divergências comunique o fiscal. 
5. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a responda 

corretamente.  
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 
8. Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-

se da sala 90 (noventa) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver 
terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 90 (noventa) minutos 
após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal. 

9.  O candidato poderá entregar sua Folha de respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva somente depois 
de decorridos, no mínimo, 90 (noventa) minutos do seu início, porém, não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 

10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente preenchida e assinada. 
11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva. 
12. A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização dos procedimentos 

administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer aguardando em sua carteira e somente poderá 
levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo fiscal. 

13. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com 

os demais candidatos. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 
e) For surpreendido portando ou manuseando quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable tech, 

agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player ou similar, gravadores, 
relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou 
receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material não transparente, 
Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros, artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. 
Os itens descritos, que devem ser obrigatoriamente acondicionado em envelope porta-objeto fornecido pela instituição organizadora. 

f)   Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 
14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 
15. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
http://www.fundacaofafipa.org.br 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  

 
 
 

 

DESTAQUE AQUI 

1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR S.R - DEFICIÊNCIA VISUAL 2



 

Língua Portuguesa

Questão 01

Leia         o         poema         a         seguir,         de         Manoel         de         Barros:

OS         DESLIMITES         DA         PALAVRA
Ando         muito         completo         de         vazios.
Meu         órgão         de         morrer         me         predomina.
Estou         sem         eternidades.
Não         posso         mais         saber         quando         amanheço         ontem.
Está         rengo         de         mim         o         amanhecer.
Ouço         o         tamanho         oblíquo         de         uma         folha.
Atrás         do         ocaso         fervem         os         insetos.
Enfiei         o         que         pude         dentro         de         um         grilo         o         meu
destino.
Essas         coisas         me         mudam         para         cisco.
A         minha         independência         tem         algemas.

Quanto         às         funções         da         linguagem,         pode-se         afirmar
que:

(A) Apenas         a         função         poética         está         presente         no         poema
acima.

(B) No         poema         acima,         as         funções         metalinguística         e
emotiva         se         fazem         presentes.

(C) Apenas         a         função         emotiva         está         presente         no         poema
acima.

(D) O         poema         possui         as         funções         poética         e         expressiva.
(E) Há         as         funções         conativa         e         poética         no         poema

acima.

Questão 02

Resgatando         seus         conhecimentos         acerca         das
classes         de         palavras,         assinale         a         alternativa
INCORRETA:

(A) Na         frase         "demorava-se         DE         PROPÓSITO         naquela
improdutiva         reunião",         a         expressão         em         destaque
comporta-se         como         adjetivo.

(B) Na         oração         "viajou         de         avião",         "DE"         trata-se         de         uma
preposição.

(C) Os         vocábulos         destacados         em         "a         LATA         de         leite         é
DELA"         são,         respectivamente,         substantivo         e
pronome.

(D) A         frase         "a         casa         que         comprei         é         um         pouco         antiga"
apresenta,         respectivamente,         um         artigo         definido         e
um         artigo         indefinido.

(E) O         termo         "encarecidamente"         pertence         à         classe         dos
advérbios.

Questão 03

Em         qual         dos         pares         de         frases         há         erro         de
concordância         verbal         e         nominal?

(A) I         -         Compraram-se         terrenos         naquele         condomínio.

II         -         Adoro         a         comida         chinesa         e         a         japonesa.
(B) I         -         Tratava-se         de         questões         fundamentais.

II         -         Que         poema         e         pintura         bonita!
(C) I         -         Já         faz         anos,         havia         neste         local         árvores         e         flores.

Hoje,         só         existem         ervas         daninhas.

II         -         Que         pintura         e         poema         bonitos!
(D) I         -         Faz         anos         que         o         homem         se         pergunta:         se         não

houvesse         medos,         como         existiriam         esperanças?

II         -         A         segunda         e         a         terceira         casas         são         minhas.
(E) I         -         Faltam         aos         países         subdesenvolvidos         uma

política         de         assistência         social.

II         -         É         realmente         louvável         os         esforços         que         vocês
empreenderam         para         nos         ajudar.         Portanto,
quaisquer         que         sejam         os         resultados,         agradecemos
muito.

Questão 04

Assinale         a         alternativa         na         qual         a         crase         NÃO
procede:

(A) Quanto         ao         amor,         submeteram-no         à         provações.
(B) À         exceção         do         dia         de         hoje,         a         semana         foi         bastante

produtiva.
(C) Nós         nos         referimos         às         condições         necessárias         para

atingir         os         resultados         almejados.
(D) Vindos         de         longe,         todos         chegaram         a         tempo         à

reunião.
(E) Referi-me         às         razões         pelas         quais         você         deixou         a

desejar.

Questão 05

A         conjugação         verbal         FUTURO         DO         PRETÉRITO         DO
INDICATIVO         está         exemplificada         em         qual         das
alternativas?
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(A) ADVERTIRES;RENOMEARES;RETROCEDERES.
(B) ADVERTIRIA;         RENOMEARIA;         RETROCEDERIA.
(C) ADVERTIREI;         RENOMEAREI;         RETROCEDEREI.
(D) ADVERTIRÁ;         RENOMEARÁ;         RETROCEDERÁ.
(E) ADVERTISSE;RENOMEASSE;RETROCEDESSE.

Raciocínio Lógico

Questão 06

Alguns         pesquisadores         encontraram         uma         espécie
rara         de         planta         e         começaram         um         estudo         sobre         ela.
O         estudo         teve         inicio         no         mês         de         fevereiro         de         2014
quando         a         planta         tinha         12         centímetros         de         altura.
No         mês         de         março,         constatou-se         que         a         planta
estava         com         16         centímetros,         já         no         mês         de         abril         a
planta         estava         com         20         centímetros.         Considerando
que         a         planta         deverá         manter         esse         padrão         de
crescimento         de         acordo         com         os         meses,         assinale         a
alternativa         que         representa         a         altura         dessa         planta,
em         centímetros,         em         setembro         de         2015.

(A) 92         cm.
(B) 88         cm.
(C) 80         cm.
(D) 76         cm.
(E) 84         cm.

Questão 07

Na         apresentação         de         final         de         ano         de         uma         escola,         a
direção,         juntamente         com         a         equipe         pedagógica         e         o
corpo         docente,         resolveu         dispor         os         estudantes         da
forma         que         mostra         a         figura         a         seguir,         colocando         um
aluno         na         primeira         fila,         dois         na         segunda,         três         na
terceira,         e         assim         por         diante.

Considerando         que         a         escola         possui         231
estudantes         e         nenhum         irá         faltar         no         dia         da
apresentação,         quantas         serão         as         fileiras         formadas

utilizando         todos         os         estudantes?

(A) 17.
(B) 20.
(C) 18.
(D) 19.
(E) 21.

Questão 08

Em         um         bar,         se         você         comprar         três         paçocas         e         dois
pirulitos,         o         valor         da         compra         será         de         R$         6,00.         Caso
você         opte         em         comprar         duas         paçocas         e         três
pirulitos,         o         valor         da         compra         será         de         R$         5,00.
Considerando         que         os         produtos         da         primeira
compra         são         os         mesmos         produtos         da         segunda
compra,         qual         o         valor         de         um         único         pirulito?

(A) R$         1,60.
(B) R$         1,40.
(C) R$         0,60.
(D) R$         1,00.
(E) R$         0,40.

Questão 09

Em         um         prédio         de         33         metros         de         altura,         foi
colocado         em         sua         base         uma         lagarta         para
realização         de         um         experimento.         Nesse
experimento,         constatou-se         que         essa         lagarta
consegue         subir,         durante         o         dia,         quatro         metros         de
altura,         mas         que         durante         a         noite         ela         desce         um
metro         e         meio.         Considerando         que         ela         mantém         esse
ritmo         sempre,         quantos         dias         essa         lagarta         levará
para         chegar         ao         topo         do         prédio?

(A) 13         dias.
(B) 12         dias.
(C) 15         dias.
(D) 11         dias.
(E) 14         dias.

Questão 10

Considerando         que         a         sequência         a         seguir         possui
um         padrão,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         o
número         que         preenche         a         lacuna:

18,         15,         30,         26,         42,         37,         54,         _____         .
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(A) 62.
(B) 48.
(C) 45.
(D) 50.
(E) 66.

Informática

Questão 11

A         Microsoft,         renomada         empresa         de         tecnologia
responsável         pelo         sistema         Operacional         Windows         e
o         conhecido         pacote         de         ferramentas         do         Office,
possui         milhões         de         usuários         pelo         mundo.         Observe
os         softwares         apresentados         abaixo         e         assinale
aquele         que         NÃO         faz         parte         do         Pacote         Microsoft
Office         2016?

(A) Word.
(B) LibreOffice         Writer.
(C) Power         Point.
(D) Access.
(E) Excel.

Questão 12

O         ícone         apresentado         a         seguir         representa         qual
Sistema         Operacional?

(A) Android.
(B) Linux.
(C) Dos.
(D) Windows.
(E) IOs.

Questão 13

A         combinação         do         Atalho         CTRL+SHIFT+N,         quando
utilizada         no         Navegador         Google         Chrome,         Versão
108.0.5359.125         (Versão         oficial)         64         bits,         quando
utilizada,         tem         como         resultado:

(A) Abertura         da         aba         "histórico         de         pesquisa".

(B) Abertura         da         aba         "extensões".
(C) Abre         a         aba         "downloads".
(D) Essa         combinação         de         atalho         funciona         apenas         no

mozilla,         não         sendo         efetiva         no         google         chrome.
(E) Abertura         de         "nova         guia         anônima".

Questão 14

Observe         a         colocação         abaixo:
"Em         uma         forma         mais         simples,         a         função
___________         descreve:         =__________         (O         que         você
deseja         pesquisar,         onde         você         deseja         pesquisar,         o
número         da         coluna         no         intervalo         que         contém         o
valor         a         ser         retornado,         retorna         uma
correspondência         Aproximada         ou         Exata."

A         fórmula         que         preenche         CORRETAMENTE         as
lacunas         é         uma         fórmula         utilizada         no         Microsoft
Excel         2016         PT-BR,         ela         quem         dá         sentido         e
corresponde         a         frase         destacada,         a         formula         é:

(A) BUSCAR/=BUCV
(B) PESQ/=PPP
(C) PROCV/=PROCV
(D) PROCURAR/=PCV
(E) SOMA/=SO

Questão 15

No         Sistema         Operacional         Windows         10         PRO,         a
combinação         do         atalho         tecla         WINDOWS         +         P
apresenta         as         seguintes         opções,         EXCETO:

(A) Tela         do         computador,         somente.
(B) Estender.
(C) Terceira         tela,         somente.
(D) Duplicar.
(E) Segunda         tela,         somente.

Conhecimentos Gerais

Questão 16

No         apagar         das         luzes         de         2022,         o         IBGE         (Instituto
Brasileiro         de         Geografia         e         Estatística)         divulgou
uma         nova         projeção         para         a         população         brasileira:
207,8         milhões         de         habitantes.
O         dado         -         uma         estimativa         feita         a         partir         do         Censo
ainda         inacabado         de         2022         -,         chamou         a         atenção         por
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ser         mais         de         7         milhões         inferior         à         projeção
populacional         de         215         milhões         de         habitantes,         feita
pelo         próprio         IBGE,         com         base         na         última         edição         do
Censo,         de         2010.
O         número         menor         do         que         a         projeção         já         era
esperado,         devido         à         pandemia,         à         migração         de
brasileiros         para         o         exterior         e         à         gradativa         redução
no         número         de         nascimentos.         O         fato         de         a         projeção
estar         12         anos         distante         do         último         Censo         e         de         não
ter         sido         realizada         uma         contagem         populacional
prevista         para         2015,         também         contribuem         para         a
discrepância         entre         os         números.
Mas,         após         a         publicação         do         dado,         técnicos         do
IBGE         afirmam         que         o         número         pode         estar
subestimado         e         revelam         que         sua         divulgação         foi
controversa         dentro         do         próprio         instituto.
(CARRANÇA,         Thais.         Censo         do         IBGE:         a         polêmica
sobre         tamanho         da         população         que         pode         tirar
dinheiro         de         municípios.         Da         BBC         News         Brasil         em
São         Paulo         5         janeiro         2023.         Disponível         em         <
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-64170957
>         )

O         texto         acima         apresenta         uma         problemática
envolvendo         uma         estimativa         apresentada         pelo
IBGE,         referente         ao         Censo         de         2022.         Os         resultados
apresentados         preocuparam,         principalmente,         os
prefeitos         dos         municípios.         Nesse         sentido,         assinale
a         alternativa         que         apresenta         uma         razão         para         essa
preocupação:

(A) A         preocupação         de         alguns         prefeitos         com         os
resultados         apresentados         pela         estimativa         feita         pelo
IBGE,         que         apresentam         um         crescimento         da
população         brasileira         abaixo         do         esperado,         refere-se
à         possibilidade         de         perderem         recursos         federais,         na
medida         em         que         alguns         municípios         apresentam
uma         diminuição         da         população         (o         que         justifica         o
crescimento         abaixo         do         esperado),         já         que         as
quotas         do         Fundo         de         Participação         dos         Municípios
estão         diretamente         relacionadas         ao         tamanho         da
população         de         cada         município.

(B) A         preocupação         dos         prefeitos         com         os         resultados
apresentados         pela         estimativa         feita         pelo         IBGE,         que
apresentam         um         aumento         da         população         brasileira
dentro         do         esperado,         refere-se         à         possibilidade         de
perderem         recursos         federais,         na         medida         em         que
seus         municípios         apresentam         um         aumento         da
população,         já         que         as         quotas         do         Fundo         de
Participação         dos         Municípios         estão         diretamente
relacionadas         ao         tamanho         da         população         de         cada
município.         Ou         seja,         quanto         maior         a         população,

maior         é         o         recurso         recebido         pelo         município.
(C) A         preocupação         dos         prefeitos         com         os         resultados

apresentados         pela         estimativa         feita         pelo         IBGE,         que
apresentam         um         aumento         da         população         brasileira
muito         acima         esperado,         refere-se         à         possibilidade         de
receberem         muito         mais         recursos         federais         e         não
possuírem         estrutura         para         aplicação         desses
recursos,         na         medida         em         que         os         recursos         das
quotas         do         Fundo         de         Participação         dos         Municípios
estão         diretamente         relacionadas         às         estruturas
publicas         de         cada         município.

(D) Na         verdade,         os         prefeitos         não         estão         preocupados
com         o         resultado         do         censo,         na         medida         que         houve
um         crescimento         da         população,         dentro         do
esperado.         Então,         não         faltarão         recursos         para
nenhum         município         do         Brasil.         Já         que         com         o
aumento         da         população,         os         municípios         receberão
mais         recursos         das         quotas         do         Fundo         de
Participação         dos         Municípios.

(E) Na         verdade,         os         prefeitos         não         estão         preocupados
com         o         resultado         do         censo,         na         medida         em         que         não
houve         um         crescimento         da         população         brasileira,         o
que         está         dentro         do         esperado         por         todas         as
prefeituras         do         país.         Então,         nesse         sentido,         não
faltarão         recursos         para         nenhum         município         do         Brasil,
já         que         com         o         aumento         da         população,         os
municípios         receberão         mais         recursos         das         quotas         do
Fundo         de         Participação         dos         Municípios.

Questão 17

O         planeta         está         agora         cerca         de         1,2°C         mais         quente
do         que         no         século         19         -         e         a         quantidade         de         CO2         na
atmosfera         aumentou         em         50%.
O         ritmo         de         aumento         da         temperatura         precisa
diminuir         se         quisermos         evitar         as         piores
consequências         das         mudanças         climáticas,         dizem
os         cientistas.         Eles         afirmam         que         o         aquecimento
global         precisa         ser         mantido         em         1,5°C         até         o         ano
2100.
No         entanto,         a         menos         que         outras         ações         sejam
tomadas,         o         planeta         ainda         pode         aquecer         mais         de
2°C         até         o         final         deste         século.
Se         nada         for         feito,         os         cientistas         acreditam         que         o
aquecimento         global         pode         ultrapassar         os         4ºC,
levando         a         ondas         de         calor         devastadoras,         milhões
perdendo         suas         casas         devido         à         elevação         do         nível
do         mar         e         perda         irreversível         de         espécies         vegetais         e
animais.
(MUDANÇAS         CLIMÁTICAS:         um         guia         rápido         para
entender         o         aquecimento         global.         BBC         NEWS
Brasil.         18         outubro         2021,         Atualizado         22         abril         2022.
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Meio          Ambiente.          Disponível          em:
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58928083         )

Uma         das         soluções         para         resolver         o         problema
apresentado         pelo         texto         vem         de         alguns         países         que
se         comprometeram         em         garantir         a         neutralidade         de
carbono         até         2050.         Isso         significa         que:

(A) Esses         países         se         comprometeram         em         apoiar
projetos         como         o         Fundo         Amazônia,         para         diminuir         o
desmatamento         na         floresta         e         aumentar         a         emissão
de         O2         ,         gás         que         combate         naturalmente         os         gases
do         efeito         estufa.

(B) Esses         países         devem         reduzir         as         emissões         de
gases         de         efeito         estufa         o         máximo         possível         e,         o         que
não         for         possível,         deve         ser         absorvido,         através         de
tecnologias         de         captura         de         carbono.

(C) Esses         países         irão         vender         cotas         de         carbono         aos
países         mais         industrializados,         para         que         esses         não
precisem         diminuir         a         emissão         de         CO2         na         atmosfera.

(D) Esses         países         devem         acabar         definitivamente,         com
toda         a         emissão         de         CO2         de         seus         territórios,         nem
que         para         isso         seja         necessário         parar         as         fábricas         e
os         meios         de         transportes.

(E) Esses         países         se         comprometeram         em         diminuir         a
emissão         de         O2         na         atmosfera,         para         equilibrar         os
efeitos         do         aquecimento         global,         para         isso,         irão
aumentar         as         áreas         de         floretas         em         seus         territórios.

Questão 18

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         o         nome         da
primeira         mulher         eleita         como         vereadora         de
Telêmaco         Borba.

(A) Eloah         Martins         Klabin.
(B) Zélia         de         Lourdes         Almeida         Battezati.
(C) Eloah         Martins         Quadrado.
(D) Zélia         Cardoso         de         Mélo.
(E) Ruth         Cardoso         Klabin.

Questão 19

Assinale         a         alternativa         que         explica         a         controvérsia
relacionada         à         escolha         do         nome         da         cidade         de
Telêmaco         Borba.

(A) O         surgimento         do         município         se         deu         pela         disputa
entre         o         coronel         Telêmaco         Augusto         Enéias         Morosini
Borba         e         o         Horácio         Klabin.         Por         conta         dessa
disputa,         o         Governador         do         Paraná         resolveu         criar         o
município.         Nesse         sentido,         haviam         aqueles         que
defendiam         o         nome         de         Telêmaco         Borba         e         outros
que         defendiam         o         nome         de         Klabinópolis.

(B) Quando         da         criação         do         município         o         interventor
Manuel         Ribas,         amigo         pessoal         do         coronel
Telêmaco         Augusto         Enéias         Morosini         Borba,         decidiu
a         escolha         do         nome.         Porém         existiam         alguns
moradores         que         desejavam         um         nome         para         o
município         ligado         as         empresas         que         estavam         lá
instaladas,         por         exemplo         Cianorte,         em         referencia         a
Companhia         Norte         do         Paraná.

(C) Quando         da         criação         do         município         o         neto         do
interventor         Manuel         Telêmaco         Borba         Ribas,
deputado         estadual         Manuel         Ribas,         na         época,
presidente         da         Assembleia         Legislativa,         influenciou
na         escolha         do         nome.         Porém         existiam         alguns
moradores         que         desejavam         um         nome         para         o
município,         ligado         as         empresas         que         estavam         lá
instaladas.

(D) Quando         da         criação         do         município,         o         interventor
Manuel         Ribas,         filho         do         coronel         Telêmaco         Augusto
Enéias         Morosini         Borba,         e         presidente         da
Assembleia         Legislativa,         influenciou         na         escolha         do
nome.         Porém         existiam         alguns         moradores         que
desejavam         um         nome         para         o         município,         ligado         as
empresas         que         estavam         lá         instaladas,         como         por
exemplo,         Melhoralopolis,         em         referencia         a
Companhia         Melhoramentos.

(E) Quando         da         criação         do         município         o         neto         do         coronel
Telêmaco         Augusto         Enéias         Morosini         Borba,
deputado         estadual         Guataçara         Borba         Carneiro,         na
época,         presidente         da         Assembleia         Legislativa,
influenciou         na         escolha         do         nome.         Porém         existiam
alguns         moradores         que         desejavam         um         nome         para         o
município,         ligado         as         empresas         que         estavam         lá
instaladas,         por         exemplo         Klabinópolis,         em
referência         a         fabrica         da         Klabin.

Questão 20

De         acordo         com         as         divisões         geográficas         do
Paraná,         Telêmaco         Borba         está         localizado:

(A) Na         região         Norte         Novo         Novíssimo.
(B) Na         região         serrana         da         Serra         do         Mar.
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(C) Na         região         Norte         Novo.
(D) Na         região         dos         Campos         Gerais.
(E) Na         região         oeste.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Assinale         a         alternativa         que         descreva
CORRETAMENTE         o         documento         que         apresenta         a
identidade         da         escola:

(A) Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente.
(B) Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da         Educação         Nacional.
(C) Projeto         Político-Pedagógico.
(D) Instâncias         colegiadas.
(E) Base         Nacionais         Comum         Curricular.

Questão 22

A         elaboração         do         Projeto         Político-Pedagógico
envolve         um         processo         _______________,         incluindo
a         participação         de         todos.         Assinale         a         alternativa
que         preenche         CORRETAMENTE         a         lacuna.

(A) Estático.
(B) Passivo.
(C) Dialógico.
(D) Segregador.
(E) Excludente.

Questão 23

Assinale         a         alternativa         que         identifica
CORRETAMENTE         o         objeto         de         estudo         da         didática:

(A) Filosofia         e         aprendizagem.
(B) Passividade.
(C) Tecnologia         e         informação.
(D) Reflexão         e         segregação.
(E) Ensino.

Questão 24

Assinale         a         alternativa         que         identifique
CORRETAMENTE         o         tipo         de         planejamento         que         é
realizado         a         nível         nacional,         estadual         e         municipal.

(A) Planejamento         escolar.
(B) Planejamento         curricular.
(C) Planejamento         de         um         sistema         educacional.
(D) Planejamento         de         ensino.
(E) Planejamento         passivo.

Questão 25

Assinale         a         alternativa         que         identifique
CORRETAMENTE         o         tipo         de         planejamento         que
retrata         o         processo         de         tomada         de         decisão         quanto
aos         objetivos         a         serem         atingidos         e         a         previsão         das
ações,         tanto         pedagógicas         como         administrativas,
que         devem         ser         executadas         por         toda         a         equipe
escolar,         para         o         bom         funcionamento         da         escola.

(A) Planejamento         de         um         sistema         educacional.
(B) Planejamento         passivo.
(C) Planejamento         de         ensino.
(D) Planejamento         curricular.
(E) Planejamento         escolar.

Questão 26

Assinale         a         alternativa         que         apresenta
CORRETAMENTE         o         tipo         de         planejamento         que         é         a
previsão         dos         diversos         componentes         curriculares
que         serão         desenvolvidos         ao         longo         do         curso,         com
a         definição         dos         objetivos         gerais         e         a         previsão         dos
conteúdos         programáticos         de         cada         componente.

(A) Planejamento         passivo.
(B) Planejamento         de         ensino.
(C) Planejamento         curricular.
(D) Planejamento         escolar.
(E) Planejamento         de         um         sistema         educacional.

Questão 27

Assinale         a         alternativa         que         apresenta
CORRETAMENTE         o         tipo         de         planejamento         que         é         a
previsão         das         ações         e         procedimentos         que         o
professor         vai         realizar         junto         a         seus         alunos,         e         a
organização         das         atividades         discentes         e         das
experiências         de         aprendizagem,         visando         atingir         os
objetivos         educacionais         estabelecidos.

(A) Planejamento         passivo.
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(B) Planejamento         de         um         sistema         educacional.
(C) Planejamento         escolar.
(D) Planejamento         de         ensino.
(E) Planejamento         curricular.

Questão 28

Assinale         a         alternativa         que         identifique
CORRETAMENTE         o         tipo         de         formação         que         se
refere         a         condição         para         a         aprendizagem
permanente         e         para         o         desenvolvimento         pessoal,
cultural         e         profissional         de         professores         e
especialistas.

(A) Linear.
(B) Passiva.
(C) Inicial.
(D) Continuada.
(E) Excludente.

Questão 29

A         formação         continuada         é         o         prolongamento         da
formação         inicial         visando         ao         aperfeiçoamento
profissional         _____________         e         ________________
no         próprio         contexto         de         trabalho         e         ao
desenvolvimento         de         uma         cultura         geral         mais
ampla,         para         além         do         exercício         profissional.
Assinale         a         alternativa         que         preenche
CORRETAMENTE         as         lacunas.

(A) ativo,         oculto.
(B) teórico,         prático.
(C) passivo,         linear.
(D) instruído,         excludente.
(E) treinado,         segregado.

Questão 30

Assinale         a         alternativa         que         identifique
CORRETAMENTE         o         profissional         que         responde
pela         viabilização,         integração         e         articulação         do
trabalho         pedagógico         e         didático         em         ligação         direta
com         os         professores,         em         função         da         qualidade         do
ensino.

(A) Comunidade         externa.
(B) Pedagogo.

(C) Técnico         administrativo.
(D) Secretário         escolar.
(E) O         diretor         escolar.

Questão 31

Assinale         a         alternativa         que         identifique
CORRETAMENTE         o         transtorno         que         se         caracteriza
pela         dificuldade         na         codificação         e         na
decodificação         das         palavras.         O         indivíduo         pode
trocar         letras         e         sons,         como         se         as         letras
"dançassem".

(A) Dislalia.
(B) Discalculia.
(C) Transtorno         de         Déficit         de         Atenção         e         Hiperatividade.
(D) Disortografia.
(E) Dislexia.

Questão 32

Assinale         a         alternativa         que         identifique
CORRETAMENTE         o         transtorno         que         tem         como
característica         principal         a         dificuldade         em         articular
palavras:         pode         ser         uma         pronúncia         ruim,
omitindo-se         ou         acrescentando-se         fonemas.

(A) Dislexia.
(B) Transtorno         de         Déficit         de         Atenção         e         Hiperatividade.
(C) Disortografia.
(D) Dislalia.
(E) Discalculia.

Questão 33

Assinale         a         alternativa         que         identifique
CORRETAMENTE         o         transtorno         que         é
caracterizada         por         uma         confusão         entre         letras         e
palavras.         A         pessoa         que         tem         esse         transtorno
apresenta         uma         construção         de         textos         aquém         do
esperado,         já         que         o         vocabulário         é         curto         e         existe
uma         grande         quantidade         de         erros         na         grafia         das
palavras.

(A) Discalculia.
(B) Dislalia.
(C) Dislexia.
(D) Disortografia.

PROFESSOR S.R - DEFICIÊNCIA VISUAL 9



 

(E) Transtorno         de         Déficit         de         Atenção         e         Hiperatividade.

Questão 34

Assinale         a         alternativa         que         identifique
CORRETAMENTE         o         transtorno         que         se         refere         a
dificuldade         em         lidar         com         cálculos,         numerais         e
quantidade,         prejudicando         as         atividades         da         vida
diária         que         envolvem         estas         habilidades         e
conceitos.

(A) Dislexia.
(B) Disortografia.
(C) Transtorno         de         Déficit         de         Atenção         e         Hiperatividade.
(D) Dislalia.
(E) Discalculia.

Questão 35

Segundo         o         documento         "Educação         Infantil:
saberes         e         práticas         da         inclusão",         o         eixo         central         da
proposta         inclusiva         é         proporcionar         melhores
condições         de         ___________________,         para         todos
por         meio         de         uma         transformação         radical         da         cultura
pedagógica.         Assinale         a         alternativa         que         preenche
CORRETAMENTE         a         lacuna.

(A) Segregação.
(B) Passividade.
(C) Censura.
(D) Exclusão.
(E) Aprendizagem.

Questão 36

Conforme         o         documento         "Educação         Infantil:
saberes         e         práticas         da         inclusão",         na         educação         de
crianças         com         necessidades         educacionais
especiais         são         indispensáveis         a         promoção         do
desenvolvimento         integral,         do         processo         de
aprendizagem         e         da         construção         do         conhecimento.
Para         tanto         requer         ________________         ou
__________________         em         três         níveis:         no         projeto
pedagógico,         no         currículo         desenvolvido         na         sala         de
aula         e         algumas         vezes,         no         plano         individual.
Assinale         a         alternativa         que         preenche
CORRETAMENTE         as         lacunas.

(A) Inadequação,         seletividade.

(B) Ajustes,         adaptações.
(C) Desadaptação,         inconformidade.
(D) Inadaptação,         passividade.
(E) Desajuste,         desambientação.

Questão 37

Assinale         a         alternativa         que         identifique
CORRETAMENTE         as         dimensões         que
fundamentam         a         inclusão,         de         acordo         com         o
documento         "Educação         Infantil:         saberes         e         práticas
da         inclusão".

(A) Humana,         sociocultural.
(B) Segregadora,         passiva.
(C) Eletiva,         estática.
(D) Seletiva,         integral.
(E) Instrucional,         excludente.

Questão 38

Assinale         a         alternativa         que         identifique
CORRETAMENTE         a         lei         que         estabelece         as
diretrizes         e         bases         da         educação         nacional.

(A) Lei         n.º         11.645,         de         2008.
(B) Decreto         Nacional         n.º         10.502,         de         2020.
(C) Lei         n.º         10.436,         de         2002.
(D) Lei         n.º         8.069,         de         1990.
(E) Lei         n.º         9.394,         de         1996.

Questão 39

Assinale         a         alternativa         que         identifique
CORRETAMENTE         a         lei         que         dispõe         sobre         a
proteção         integral         à         criança         e         ao         adolescente.

(A) Lei         n.º         11.645,         de         2008.
(B) Lei         n.º         10.436,         de         2002.
(C) Decreto         Nacional         n.º         10.502,         de         2020.
(D) Lei         n.º         8.069,         de         1990.
(E) Lei         n.º         9.394,         de         1996.

Questão 40

Assinale         a         alternativa         que         identifique
CORRETAMENTE         a         lei         que         reconhece         a         Língua
Brasileira         de         Sinais         (LIBRAS)         como         meio         legal         de
comunicação         e         expressão.
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(A) Lei         n.º         8.069,         de         1990.
(B) Lei         n.º         10.436,         de         2002.
(C) Lei         n.º         9.394,         de         1996.
(D) Decreto         Nacional         n.º         10.502,         de         2020.
(E) Lei         n.º         11.645,         de         2008.
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