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ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

 

1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 

personalizado. 

2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu e compare informações com o 

CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS. 

3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o Fiscal. 

4. Este Caderno de Provas contém 40(quarenta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 40. 

5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 

adequadamente a responde. 

6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

provas. 

7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente assinado. 

8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 

9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas. 

10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 

caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 

 

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma 

alternativa assinalada. 

12. Você dispõe de 03(três) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 

13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início. 

14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

calculadora. 

15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 

16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Texto I para as questões de 1 a 6. 

 

Pediatras cobram do governo uma ação mais 

efetiva para estimular a vacinação 

 

Nesta quarta-feira (09), a Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP) encaminhou um manifesto ao 

Ministério da Saúde cobrando providências urgentes 

para estimular a população brasileira a aderir às 

campanhas de vacinação e que o serviço seja 

prestado com mais facilidade. 

 

O segmento profissional de saúde faz essa cobrança 

depois que dados do Programa Nacional de 

Imunizações apontou que o país não conseguiu 

alcançar a meta para nenhuma das principais vacinas 

infantis. 

 

A SBP diz que a manutenção do quadro atual 

configura grave sinal de alerta para as autoridades 

sanitárias. A presidente da Sociedade Brasileira de 

Pediatria, Lucia Rodrigues Silva, disse que, 

independentemente do contexto da pandemia da 

covid-19, estratégias devem ser elaboradas de modo 

urgente para que pais e responsáveis possam manter 

as cadernetas de vacinação das crianças em dia.  

 

“O cuidado com a saúde das crianças e dos 

adolescentes é uma missão que recai sobre pais e 

responsáveis. Por isso, eles devem ser orientados a 

levar seus filhos aos postos de saúde. Trata-se de 

uma responsabilidade cívica com o bem-estar 

individual e coletivo, conforme prevê o Estatuto da 

Criança e do Adolescente”, disse. 

 

No manifesto, a SBP pede ainda ao Ministério da 

Saúde que, juntamente com estados e municípios, 

garanta aos médicos e profissionais da saúde 

infraestrutura necessária para que o acesso às vacinas 

seja facilitado a todos. De acordo com a presidente 

da entidade, “há situações que podem ser analisadas, 

como ampliar o horário de funcionamento dos postos 

de saúde e fazer busca ativa de pessoas a serem  

 

imunizadas em locais de difícil acesso ou de maior 

vulnerabilidade social”. 

 

A SBP lembra em seu manifesto a importância de 

que o governo patrocine campanhas de 

esclarecimento contínuas em resposta às ações do 

movimento antivacina. Na avaliação dos pediatras, 

esse grupo, que tem agido em escala mundial, tem 

divulgado informações falsas e equivocadas sobre a 

importância da imunização de crianças e adultos, 

desestimulando a ida das famílias aos postos para 

vacinarem seus filhos. O Ministério da Saúde ainda 

não se pronunciou sobre o assunto. 
https://paraiba.com.br/2020/09/09 

1. Analise as afirmações seguintes de acordo com o 

texto. 

I. A expectativa de uma vacina contra a Covid-19 

gerou nas pessoas muita ansiedade e favoreceu 

muita gente a deixar de levar suas crianças e 

adolescentes para tomar as vacinas já existentes e 

eficazes na prevenção de doenças.   

II. Segundo declaração do Ministério da Saúde, a 

diminuição na cobertura de vacinas é uma 

realidade brasileira, portanto o fato das metas 

vacinais não serem atingidas compromete as 

pesquisas da área de imunização.  

III. Médicos estão preocupados com dados da 

vacinação infantil, por isso defendem o lançamento 

de estratégias que fomentem a responsabilidades 

do estado, pais e responsáveis para a imunização de 

crianças.    

IV. Para a SBP, a dificuldade de acesso, falta de 

infraestrutura como também a veiculação de 

fake news podem ter contribuído para a 

elevação da cobertura vacinal no Brasil.   

V. A vacinação tem um princípio de proteção e 

cuidados básicos de saúde individual e coletiva 

no combate de doenças em crianças, sendo 

incumbências de pais e responsáveis, 

determinadas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente.   

 

 

https://paraiba.com.br/2020/09/09/pediatras-cobram-do-governo-uma-acao-mais-efetiva-para-estimular-a-vacinacao/
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Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A. II, IV e V, apenas. 

B. II, III e IV, apenas. 

C. I e IV, apenas. 

D. III e V, apenas. 

E. I e II, apenas. 

2.  “Nesta quarta-feira (09), a Sociedade Brasileira 

de Pediatria (SBP) encaminhou um manifesto ao 

Ministério da Saúde cobrando providências 

urgentes” 

 

Quanto à transitividade verbal, “encaminhou”, é 

um verbo: 

 

A. De ligação, pois liga o sujeito ao predicativo. 

B. Transitivo direto, pois tem sentido completo. 

C. Transitivo indireto, pois necessita de um 

complemento sem preposição. 

D. Intransitivo, pois não necessita de complemento. 

E. Transitivo direto e indireto, pois necessita de dois 

complementos. 

 

3.  No trecho: “No manifesto, a SBP pede ainda ao 

Ministério da Saúde...”, o emprego da vírgula dá-

se para separar: 

 

A. Termos da mesma função sintática. 

B. Orações coordenadas assindética. 

C. Adjunto adverbial. 

D. Aposto explicativo. 

E. Orações independentes. 

 

4. “A SBP diz que a manutenção do quadro atual 

configura grave sinal de alerta para as autoridades 

sanitárias”. 

 

Nesse trecho do texto I tem-se um período 

composto por: 

A. Subordinação. 

B. Duas orações principais. 

C. Duas orações absolutas. 

D. Coordenação. 

E. Coordenação e subordinação. 

 

5. Trata-se de uma responsabilidade cívica com o 

bem-estar individual e coletivo, conforme prevê 

o Estatuto da Criança e do Adolescente”, disse. 

 

Sobre o trecho, estão corretas as opções, 

EXCETO: 

 

A. “se” exerce a função de indeterminação do 

sujeito. 

B. Conforme o Novo Acordo Ortográfico, “bem-

estar” está escrito incorretamente, pois sua forma 

correta é grafada sem hífen. 

C. “da” e “do” estabelecem relação de posse. 

D. “conforme” é conjunção subordinativa. 

E. “disse” é verbo dicendi usado em notícias 

jornalísticos. 

 

6. “O cuidado com a saúde das crianças e dos 

adolescentes é uma missão que recai sobre pais e 

responsáveis. Por isso, eles devem ser orientados 

a levar seus filhos aos postos de saúde.  

A respeito do trecho, assinale a opção 

CORRETA: 

 

A. “que” é conjunção.  

B. “sobre” pode ser substituído por “sob” sem alterar 

o sentido do texto.  

C. “Por isso” estabelece uma ideia de oposição ao 

enunciado anterior.  

D. “eles” é anafórico, pois faz referência a termos já 

citados anteriormente.  

E. “a” é artigo definido, feminino, singular.   

 

Texto II para as questões 7 e 8. 

 
https://www.piadas.com.br 

https://www.piadas.com.br/
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7.  No que se refere à tipologia textual, é CORRETO 

afirmar que o texto II é predominantemente 

formado por sequências: 

A. Injuntivas. 

B. Expositivas. 

C. Narrativas. 

D. Descritivas. 

E. Argumentativas. 

 

8.  Em “BIBI”..., o leitor percebe a inserção de 

sonoridade no texto. Nesse caso, a figura de 

linguagem usada é:  

 

A. Gradação. 

B. Hipérbole. 

C. Eufemismo. 

D. Anáfora. 

E. Onomatopeia. 

 

Texto III para as questões 9 e 10. 

 
http://www.upa.unicamp.br/direitos-humanos-armandinho 

 

9. “ASSISTIU UM FILME DE TERROR E 

AGORA ESTÁ COM MEDO, NÉ?” 

O trecho NÃO CONDIZ com a norma padrão 

porque há um problema de: 

A. Concordância nominal. 

B. Regência verbal. 

C. Preconceito linguístico. 

D. Regência nominal. 

E. Concordância verbal. 

10.  Sobre o emprego de “NÉ?” no primeiro 

quadrinho, assinale a opção FALSA: 

 

A. Expressão usada no final de uma oração 

declarativa afirmativa, esperando uma resposta 

negativa. 

B. É de uso coloquial e da linguagem informal.  

C. Resulta da contração da locução “não é”.  

D. Usado como marcador conversacional. 

E. Indica pedido de confirmação ou de concordância 

como o que foi dito anteriormente. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. Sobre a localização do município de Passagem-

PB, assinale a opção INCORRETA. 

 

A. Situa-se na região central do Estado da Paraíba. 

B. Situa-se na Microrregião Sertão Paraibano e 

Mesorregião Patos.  

C. Insere-se no Polígono das Secas e possui clima 

Bsh-semiárido quente com chuvas de verão.  

D. Encontra-se inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do Rio Piranhas, sub-bacia do Rio 

Espinharas. 

E. Seus principais tributários são: o Rio da Farinha e 

os riachos: dos Porcos, da Boa Vista, Reinado, 

Caraibeira, da Aba, Pinga, do Covão e Tauá. 

 

12.  O litoral sul da Paraíba é um turbilhão de 

surpresas para os visitantes. Estuários, falésias 

que se assemelham a caleidoscópios, praias 

selvagens, arrecifes e um mar cor azul turquesa 

que hipnotiza os turistas.  
(https://www.destinoparaiba.pb.gov.br/litoral-sul) 

São praias do litoral Sul da Paraíba, EXCETO: 

A. Praia Barra de Gramame. 

B. Praia do Amor. 

C. Praia de Coqueirinho. 

D. Praia do Jacaré. 

E. Praia Bela. 

 

13. O secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério 

da Agricultura, Jorge Seif, comemorou a 

http://www.upa.unicamp.br/direitos-humanos-armandinho-na-upa
https://www.destinoparaiba.pb.gov.br/litoral-sul
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liberação em um vídeo publicado neste domingo 

(1°) em uma rede social. “Estamos aqui em alto 

mar, Fernando de Noronha, nós estamos vendo a 

pesca artesanal acontecendo graças à sardinha que 

foi liberada pelo ICMBio, MMA e Secretaria 

Nacional de Aquicultura e Pesca”, disse.  
                    (https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/11/01) 

 

A respeito da Ilha de Fernando de Noronha 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A Ilha de Fernando de Noronha faz parte do 

estado de Pernambuco.  

B. A autorização da pesca foi assinada por Salles, 

Ministro do Meio Ambiente e pelo presidente 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), Fernando Lorencini. 

C. O secretário de Meio Ambiente de Pernambuco, José 

Antônio Bertotti Júnior, também elogiou a medida e 

alertou que a liberação da pesca neste momento 

aumentará o número de peixes e potencializará a 

economia da região. 

D. A pesca artesanal e comercial estava proibida na 

área do Parque Nacional Marinho desde a sua 

criação, em 1988, para preservar o ecossistema.  

E. O Parque Nacional Marinho de Noronha é uma 

área de proteção integral, um santuário ecológico 

para várias espécies de peixes, golfinhos e 

tubarões. 

 

14.  A cidade do Recife espalha-se pela planície 

fluviomarinha formada pela junção dos rios 

_____ e _____  e pelos morros que a circundam, 

tendo ao norte a cidade de Olinda e, ao sul, os 

Montes Guararapes, ambos sítios históricos 

ligados ao patrimônio artístico e cultural do 

Brasil. A história da ocupação da cidade do Recife 

é a história dos mocambos, escrita pela população 

pobre que só tem alternativa de moradia se invadir 

áreas naturais, tais como os manguezais.  
                                                          (https://www.icmbio.gov.br) 

 

São os nomes dos dois rios que se encontram na 

cidade do Recife: 

 

A. Curimataú e Mamanguape. 

B. Capibaribe e Beberibe. 

C. Ipojuca e Guararapes. 

D. Tejipió e Camaragibe. 

E. Jaboatão e Pirapama. 

15. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu 

em 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte 

(MG). Foi a segunda de nove irmãos. Teve 

a infância e a adolescência marcadas pela 

miséria, na extinta favela do Pindura Saia na 

região centro-sul da capital mineira. Trabalhou 

como babá e faxineira enquanto cursava os 

estudos secundários, aspirando à carreira de 

professora, mas quando concluiu o curso normal, 

não conseguiu emprego em Belo Horizonte.  
                                  (https://brasilescola.uol.com.br) 

 

Sobre Conceição Evaristo, analise os itens e 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Estreou na literatura no ano de 1990, quando seis 

de seus poemas foram incluídos no volume 13 de 

uma publicação literária periódica. 

B. Autora de contos, poemas e romances, parte deles 

traduzida para o inglês e o francês. 

C. Além de vasta obra teórica, foi finalista do prêmio 

jabuti em 2015. 

D. Foi contemplada, em 2018, com o prêmio de 

literatura do governo de Minas Gerais pelo 

conjunto de sua obra, sendo reconhecida como 

uma das mais importantes escritoras brasileiras da 

contemporaneidade. 

E. A poética de Evaristo é conduzida principalmente 

pelo eu-lírico e personagens de mulheres índias. 

 

16.  Não há dúvida de que a vulnerabilidade da 

mulher ficou maior nos últimos meses. Ainda que 

não seja a causa, o isolamento social tem 

aumentado o número de episódios de violência, 

em todas as suas formas, fenômeno que não se 

revela somente no Brasil, mas mundialmente.  
(https://www.tjsc.jus.br) 

Sobre os meios de funcionamento da Campanha 

sinal vermelho contra a violência doméstica, 

assinale a opção FALSA: 

A. Para a segurança de todos e o sucesso da operação 

Campanha sinal vermelho, o farmacêutico que 

atender a mulher vítima de violência será 

chamado à delegacia para servir de testemunha.  

B. O sinal "X" feito com batom vermelho (ou 

qualquer outro material) na palma da mão ou em 

um pedaço de papel, o que for mais fácil, 

permitirá que o farmacêutico ou o atendente das 

farmácias e drogarias previamente cadastradas 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/11/01
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/fernando-de-noronha/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/fernando-de-noronha/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/icmbio/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/icmbio/
https://www.icmbio.gov.br/
https://brasilescola.uol.com.br/
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/o-poema-caracteristicas-especificas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/o-conto.htm
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reconheça que aquela mulher foi vítima de 

violência doméstica. 

C. Quando a pessoa mostrar o "X", o atendente, de 

forma reservada, usando os meios à sua 

disposição, registra o nome, o telefone e o 

endereço da suposta vítima, e liga para o 190 para 

acionar a Polícia Militar.  

D. As farmácias passam a ser mais um local para que 

as mulheres busquem socorro para sair de uma 

situação de violência.  

E. Se houver flagrante, a Polícia Militar 

encaminhará a vítima e o agressor para a 

delegacia de polícia. Caso contrário, o fato será 

informado à delegacia de polícia por meio de 

sistema próprio para dar os encaminhamentos 

necessários - boletim de ocorrência e pedido de 

medida protetiva. 

 

17.  "Nos anos 1950, Mauricio de Sousa começou a 

procurar emprego como desenhista. Ouviu um 

'desista, menino'. Depois surgiu uma vaga no 

jornalismo. E Mauricio foi aprimorando seu método 

de contar histórias. (https://g1.globo.com) 

 

A respeito da obra de Maurício de Sousa, é 

FALSO afirmar que: 

 

A. No cinema, o filme "Turma da Mônica: Laços" foi um 

sucesso de bilheteria em 2019. 

B. A primeira tirinha de Maurício de Sousa foi publicada 

em 1959.  

C. A personagem da Mônica ganhou tanto espaço 

que acabou tendo sua própria revista em 1980, 

sendo a segunda publicação infantil colorida 

brasileira. 

D. Marcelinho é um personagem de Maurício de 

Sousa que adora economizar água, energia e preza 

pela sustentabilidade.  

E. Há versão da Turma da Mônica para adolescente, 

denominada Turma da Mônica Jovem. 

 

18. Trata-se de crime na esfera eleitoral, o que se 

busca proteger é a veracidade do documento, ou 

seja, a verdade do seu conteúdo. O agente do 

crime forma um documento, até então inexistente, 

para através dele fraudar a verdade. O exemplo 

mais corriqueiro é o do eleitor que para transferir 

o título eleitoral, declara por escrito, de forma 

falsa, residir no município ou com ele possuir 

vínculos capazes de comprovar o domicílio 

eleitoral, apresentação de contrato de locação 

falso ou outros documentos criados com esse 

objetivo. (https://www.tre-pb.jus.br) 

 

O texto trata do crime eleitoral denominado de: 

 

A. Calúnia, difamação e injúria. 

B. Falsidade ideológica. 

C. Corrupção eleitoral. 

D. Desobediência e desordem. 

E. Impedimento ao exercício do voto. 

 

19.  O governador João Azevêdo assinou, nesta 

quinta-feira (15), no Centro de Convenções de 

João Pessoa, os contratos para construção de três 

empreendimentos no Polo Turístico Cabo Branco. 

Serão instalados na Capital paraibana o Ocean 

Palace Jampa Eco Beach Resort, o Amado Bio & 

Spa Hotel e o Surf World Park, que irão injetar 

cerca de R$ 600 milhões na economia do Estado 

em sua fase de construção e gerar inicialmente 

mais de 4.600 empregos diretos e indiretos. 
                 (https://paraiba.pb.gov.br) 

 

São verdadeiras as afirmações sobre o Polo 

Turístico Cabo Branco, EXCETO: 

 

A. O Polo Turístico Cabo Branco é o maior polo 

turístico planejado do Nordeste e possui uma área 

de 654 hectares com 35 lotes. 

B. Foram assinados três contratos para a construção 

de um hotel pelo Grupo A. Gaspar, um outro hotel 

pelo grupo Amado e um grande parque de 

animação, que será um dos maiores do mundo e 

que também contará com um hotel.  

C. A Paraíba terá a primeira grande piscina de surf, 

onde poderão ser realizadas etapas de campeonato 

mundial da modalidade esportiva.  

D. As obras já foram iniciadas e deverão ser 

concluídas, no máximo, em um ano. 

E. A concepção do projeto prevê um 

empreendimento autossuficiente 

energeticamente, com a utilização de energia 

fotovoltaica. 

 

20.  Já é utilizada em segmentos como a Medicina e 

a Engenharia. Construções, órgãos, objetos de 

decoração e até equipamentos podem ser feitos 

em questão de horas e servir a diversos 

propósitos. Em franca expansão, esse mercado 

https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2019/06/19/turma-da-monica-lacos-mantem-espirito-do-gibi-para-ser-o-melhor-filme-infantil-brasileiro-g1-ja-viu.ghtml
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turma_da_M%C3%B4nica_Jovem
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tem muito a ser explorado tanto por designers, 

artistas visuais e arquitetos quanto por biológicos, 

biotecnólogos e médicos.  

 
(https://www.blogdoead.com.br/profissoes-futuro) 

 

O trecho faz referência à profissão tecnológica 

de:  

 

A. Analista de Segurança da Informação. 

B. Cientista de dados. 

C. Especialista em impressão 3D. 

D. Especialista em energia renovável ou energia 

alternativa. 

E. Marketing Digital. 

 

INFORMÁTICA 

 

21. No computador, é um espaço no disco rígido 

usado para armazenar temporariamente dados na 

memória RAM, chaveando-os quando necessário.  

 

O conceito refere-se à um(a): 

 

     Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Cache. 

B. Memória virtual. 

C. Memória RAM. 

D. Placa-mãe. 

E. Drive óptico. 

 

22. Sobre os Componentes do PC, analise as 

funções destacadas na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os destaques apresentados na figura indicam as 

funções de: 

 

A. De Leitor (gravador) de Disquete e CD-ROM. 

B. Da Visão interna de um PC. 

C. De Disco Rígido (HD). 

D. De Modem (Modulador Demodulador). 

E. De Conectores e Cabos. 

 

23. Os softwares podem ser classificados quanto a 

forma de disponibilização em:  

 

I. Freeware. 

II. Shareware. 

III. Fonte aberta. 

IV. Domínio Público. 

 

     Estão CORRETAS: 

 

A. II, III, IV, apenas. 

B. I, II, III, apenas. 

C. I, II, III, IV. 

D. I, III, IV, apenas. 

E. I, II, IV, apenas. 

 

24. Os atalhos correspondem à digitação de teclas 

combinadas que executam determinada função no 

navegador. 

 

Sobre a ação e os atalhos do Internet Explorer, 

analise os itens a seguir:  

              

AÇÃO 
ATALHO DE 

TECLADO 

      I.     Adicionar o site atual 

aos favoritos 
Ctrl + D 

    II.     Fechar a guia Ctrl + W 

   III.     Ir para a home page (Não disponível) 

  IV.     Excluir o histórico de 

navegação 
(Não disponível) 

    V.     Obter ajuda e suporte F5 

 

    Estão CORRETAS: 

A. I, III, IV, V, apenas. 

B. I, II, III, V, apenas. 

C. I, II, III, IV, V. 

D. I, II, III, IV, apenas. 

E. I, II, IV, V, apenas. 
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25. “Este malware finge ser um software legítimo 

para enganar o usuário e abrir as portas para que 

uma pessoa acesse seu computador ou colete seus 

dados sem seu consentimento. Esta pessoa por ter 

acesso ao seu computador pode enviar spans, 

infectar outros computadores e atacar seu 

servido”. 

 

O conceito refere-se à: 

A. Worms. 

B. Cavalos de Troia (Trojans). 

C. Spyware. 

D. Bot e botnet. 

E. Hijackers (sequestrador de navegador). 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26. De acordo Estatuto da Criança e do Adolescente 

em seu Art 33 § 1º a guarda destina-se a: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, 

liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de 

tutela e adoção, exceto no de adoção por 

estrangeiros. 

B. Regularizar a posse de fato, podendo ser 

indeferida, liminar ou incidentalmente, nos 

procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 

adoção por estrangeiros. 

C. Regularizar a posse de fato, podendo ser realizado 

todos os procedimentos de tutela e adoção, exceto 

no de adoção por estrangeiros. 

D. Regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, 

liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de 

tutela e adoção, inclusive a adoção por 

estrangeiros. 

E. Regularizar a posse temporária, podendo ser 

indeferida, liminar ou incidentalmente, nos 

procedimentos de tutela e adoção, inclusive a 

adoção por estrangeiros. 

 

27. Em consonância com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente em seu Art. 56 estabelece que os 

dirigentes de estabelecimentos de ensino 

fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 

casos de: 

 

I. Maus-tratos envolvendo seus alunos. 

II. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares. 

III. Elevados níveis de repetência. 

IV. Comportamento indevidos em sala de aula. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e II apenas. 

B. II e III apenas. 

C. I, II e III apenas. 

D. II, III e IV apenas. 

E. I, II, III e IV. 

 

28. De acordo com a Lei no 10.741, que dispõe sobre 

o Estatuto do Idoso em seu Art. 17 estabelece ao 

idoso que esteja no domínio de suas faculdades 

mentais é assegurado o direito de optar pelo 

tratamento de saúde que lhe for reputado mais 

favorável, em seu Parágrafo único diz que não 

estando o idoso em condições de proceder à 

opção, esta será feita: 

 

I. Pelo curador, quando o idoso for interditado. 

II. Pelos familiares, quando o idoso não tiver 

curador ou este não puder ser contactado em 

tempo hábil. 

III. Pelo médico, quando ocorrer iminente risco 

de vida e não houver tempo hábil para 

consulta a curador ou familiar. 

IV. Pelo próprio médico, quando não houver 

curador ou familiar conhecido, caso em que 

deverá comunicar o fato ao Ministério 

Público. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e II apenas. 

B. II e III apenas. 

C. III e IV apenas. 

D. II, III e IV apenas. 

E. I, II, III e IV. 

 

29. Em consonância com o Art. 19 do Estatuto do 

Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de 

violência praticada contra idosos serão objeto de 

notificação compulsória pelos serviços de saúde 

públicos e privados à autoridade sanitária, bem 

como serão obrigatoriamente comunicados por 

eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
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I. Autoridade policial. 

II. Ministério Público. 

III. Conselho Tutelar 

IV. Conselho Municipal do Idoso. 

V. Conselho Estadual do Idoso. 

VI. Conselho Nacional do Idoso. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III e IV apenas. 

B. I, III e V apenas. 

C. II, III, IV e VI apenas. 

D. I, II, IV, V e VI apenas. 

E. I, II, III, IV, V e VI. 

 

30. De acordo com a Lei de Diretrizes e bases da 

Educação Nacional, em seu Art. 13.  

 

A respeito de algumas incumbências dos 

docentes, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Participar da elaboração da proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino; 

B. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

C. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

D. Estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento. 

E. Ministrar os dias letivos e horas-aula 

estabelecidos, além de participar parcialmente 

dos períodos dedicados ao planejamento. 

 

31. De acordo com a Lei de Diretrizes e bases da 

Educação Nacional, em seu Art. 35 diz que 0 

ensino médio, etapa final da educação básica, com 

duração mínima de três anos, terá como 

finalidades: 

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. O desenvolvimento da capacidade de aprender, 

tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo. 

B. A consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de 

estudos. 

C. A preparação básica para o trabalho e a cidadania 

do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 

a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores. 

D. O aprimoramento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico. 

E. A compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de 

cada disciplina. 

 

32. Julgue os itens abaico e assinale (1) para 

INTERDISCIPLINARIDADE e (2) para 

TRANSDISCIPLINARIDADE: 

 

(  )Não significa apenas que as disciplinas 

colaboram entre si, mas significa também que 

existe um pensamento organizador que 

ultrapassa as próprias disciplinas. Para que 

esse processo aconteça, é preciso haver um 

pensamento organizador, chamado 

pensamento complexo. O verdadeiro 

problema não é fazer uma adição de 

conhecimento, é organizar todo o 

conhecimento. 

(  )Propõe a capacidade de dialogar entre as 

diversas ciências, fazendo entender o saber 

como um todo, e não como partes 

fragmentadas. 

( )Há uma intercomunicação entre as disciplinas 

de tal modo que não existem fronteiras entre 

as disciplinas. Ao mesmo tempo em que 

procura uma interação máxima entre as 

disciplinas, respeita suas singularidades, 

onde cada uma colabora para um saber 

comum, o mais completo possível, sem 

transformá-las em uma única disciplina. 

(   )É um conceito que se refere ao processo de 

ligação existente entre duas ou mais 

disciplinas, a partir de algo que é comum 

entre elas. 

(   )Essa ideia surgiu para superar o conceito de 

disciplina, que configura-se pela 

departamentalização do saber em diversas 

matérias, em que cada disciplina é abordada 

de modo fragmentado e isolada das demais. 
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A sequência CORRETA é: 

 

A. 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 

B. 2 – 1 – 2 – 1 – 2 

C. 2 – 2 – 1 – 1 – 2. 

D. 2 – 1 – 2 – 2 – 2. 

E. 2 – 1 – 2 – 1 – 1. 
 

33. O planejamento pedagógico tem como 

finalidade definir os objetivos e as estratégias que 

orientam o processo de ensino-aprendizagem. No 

contexto da educação inclusiva, o planejamento 

deve ser contínuo e colaborativo, ao mesmo 

tempo, deve valorizar os interesses e atender às 

necessidades de cada estudante. Isso significa 

pensar aulas desafiadoras para 

todos, diversificando as formas de apresentar e 

explorar os conteúdos curriculares.  

 

Sobre o planejamento pedagógico numa 

perspectiva inclusiva analise os itens: 

 

I. O planejamento numa perspectiva 

inclusiva prevê que o processo de elaboração 

do planejamento pedagógico 

seja colaborativo, envolvendo a participação 

de outros agentes da escola, docentes e não 

docentes, das famílias e até mesmo dos 

alunos, como protagonistas do próprio 

processo de ensino e aprendizagem. 

II. O profissional do atendimento educacional 

especializado (AEE) podem contribuir 

significativamente sugerindo atividades e 

recursos,  desde que isso se dê numa 

perspectiva de colaboração, considerando 

que tais atividades precisam estar 

contextualizadas no planejamento. 

III. O atendimento educacional 

especializado pode contribuir para um 

planejamento pedagógico inclusivo tanto 

na proposição de estratégias diversificadas, 

considerando os interesses e as necessidades 

de cada um dos estudantes com deficiência, 

transtorno do espectro autista (TEA) e altas 

habilidades/superdotação, quanto 

na identificação das barreiras a sua 

aprendizagem e na escolha ou construção de 

recursos ou estratégias para a superá-las e 

para equiparar oportunidades. 

IV. Numa perspectiva inclusiva, o processo de 

aprendizagem e o desenvolvimento de cada 

estudante é único, singular, dinâmico, não 

linear. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e III apenas. 

B. II, e III apenas. 

C. III e IV apenas. 

D. I, III e IV apenas. 

E. I, II, III e IV. 

 

34. De acordo com a Lei nº 12.435 que  dispõe sobre 

a organização da Assistência Social, em seu “Art. 

2º,  a assistência social tem por objetivos: 

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A proteção social, que visa à garantia da vida, à 

redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos, especialmente. 

B. A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice. 

C. A promoção de ensino de qualidade. 

D. A habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária. 

E. A garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

 

35. De acordo com a lei nº 11.692, de 10 de junho 

de 2008, que dispõe sobre o Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens – PROJOVEM, em seu 

Art. 12, diz que  o Projovem Urbano atenderá a 

jovens com idade entre: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. 18 (dezoito) e 20 (vinte) anos, que saibam ler e 

escrever e não tenham concluído o ensino 

fundamental.  

B. 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, que saibam 

ler e escrever e não tenham concluído o ensino 

fundamental.  

https://diversa.org.br/tag/planejamento
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/o-que-e-educacao-inclusiva/
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/conceitos-fundamentais/#perspectiva-inclusiva
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/conceitos-fundamentais/#perspectiva-inclusiva
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/temas-transversais/#atendimento-educacional-especializado-aee
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/temas-transversais/#atendimento-educacional-especializado-aee
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/temas-transversais/#atendimento-educacional-especializado-aee
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/temas-transversais/#atendimento-educacional-especializado-aee
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/conceitos-fundamentais/#perspectiva-inclusiva
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.435-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art2
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.692-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.639-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.692-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.692-2008?OpenDocument
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C. 17 (dezessete) e 22 (vinte e dois) anos, que saibam 

ler e escrever e não tenham concluído o ensino 

fundamental.  

D. 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, que não 

saibam ler e escrever e não tenham concluído o 

ensino fundamental.  

E. 18 (dezoito) e 25 (vinte e cinco) anos, que saibam 

ler e escrever e não tenham concluído o ensino 

fundamental.  

 

36. Segundo a Lei SINASE, em seu art. 15, são 

requisitos específicos para a inscrição de 

programas de regime de semiliberdade ou 

internação:  

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A comprovação da existência de estabelecimento 

educacional com instalações adequadas e em 

conformidade com as normas de referência. 

B. A previsão do processo e dos requisitos para a 

escolha do dirigente. 

C. A apresentação das atividades de natureza 

individual e específica. 

D. A definição das estratégias para a gestão de 

conflitos, vedada. 

E. Aprevisão de isolamento cautelar, exceto nos 

casos previstos no § 2o do art. 49 desta lei e a 

previsão de regime disciplinar nos termos do art. 

72 desta lei. 

 

37. A Lei do SINASE em seu art. 25, trata da 

avaliação dos resultados da execução de medida 

socioeducativa e terá por objetivo, no mínimo de: 

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Verificar a situação do adolescente antes 

cumprimento da medida socioeducativa, tomando 

por base suas perspectivas educacionais, sociais, 

profissionais e familiares e verificar reincidência 

de prática de ato infracional. 

B. Verificar a situação do adolescente após 

cumprimento da medida socioeducativa, tomando 

por base suas perspectivas educacionais, sociais, 

profissionais e familiares e verificar reincidência 

de prática de ato infracional. 

C. Verificar a situação do adolescente antes 

descumprimento da medida socioeducativa, 

tomando por base suas perspectivas educacionais, 

sociais, profissionais e familiares e verificar 

reincidência de prática de ato infracional. 

D. Verificar a situação da criança após cumprimento 

da medida socioeducativa, tomando por base suas 

perspectivas educacionais, sociais, profissionais e 

familiares e verificar reincidência de prática de 

ato infracional. 

E. Verificar a situação do adolescente após 

cumprimento da medida socioeducativa, tomando 

por base suas perspectivas familiares, sociais, 

profissionais e familiares e verificar reincidência 

de prática de ato infracional. 

 

38. As tendências pedagógicas são divididas em 

liberais e progressistas. A pedagogia liberal 

acredita que a escola tem a função de preparar os 

indivíduos para desempenhar papéis sociais, 

baseadas nas aptidões individuais. Dessa forma, o 

indivíduo deve adaptar-se aos valores e normas da 

sociedade de classe, desenvolvendo sua cultura 

individual.  

 

Sobre as tendências pedagógicas liberais, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A. Tradicional, renovada, renovada não diretiva e 

tecnicista. 

B. Tradicional, libertadora, renovada não-diretiva e 

tecnicista. 

C. Libertária, renovada, renovada não-diretiva e 

tecnicista. 

D. Crítico-social dos conteúdos, renovada, renovada 

não diretiva e tecnicista. 

E. Tradicional, renovada, renovada não-diretiva e 

libertária. 

 

39. As  tendências pedagógicas 

progressistas analisam de forma critica as 

realidades sociais, cuja educação possibilita a 

compreensão da realidade histórico-social, 

explicando o papel do sujeito como um ser que 

constrói sua realidade. Ela assume um caráter 

pedagógico e político ao mesmo tempo.  

 

Sobre as tendências pedagógicas progressistas, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Libertadora, tradicional e Crítico-social dos 

conteúdos. 
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B. Libertadora, tecnicista e Crítico-social dos 

conteúdos. 

C. Libertadora, libertária e Crítico-social dos 

conteúdos. 

D. Libertadora, libertária e renovada. 

E. Renovada, libertária e Crítico-social dos 

conteúdos 

 

40. “Há uma maior preocupação com o 

desenvolvimento da personalidade do aluno, com 

o autoconhecimento e com a realização pessoal. 

Os conteúdos escolares passam a ter significação 

pessoal, indo ao encontro dos interesses e 

motivação do aluno. São incluídas atividades de 

sensibilidade, expressão e comunicação 

interpessoal, acentuando-se a importância dos 

trabalhos em grupos. Aprender torna-se um ato 

interno e intransferível. A relação professor-aluno 

passa a ser marcada pela afetividade”. 

 

O conceito refere-se à tendência pedagógica: 

 

Assinalei a alternativa CORRETA 

 

A. Libertária. 

B. Libertadora. 

C. Renovada não-diretiva. 

D. Tradicional. 

E. Renovada.  

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


