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CARGO
SUPERVISOR ESCOLAR

CONCURSO PÚBLICO

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:
A

C

B

D

E

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

encontrar voluntários, e em atingir, entre eles, um
número suficiente de contaminados pelo coronavírus
para avaliar a eficácia da vacina.

Texto I
Leia o texto I para responder às questões de 1 a 8
Adaptado
Governo de SP divulga dados sobre segurança da
vacina contra a Covid da Sinovac
O governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira
(19) dados sobre a segurança da vacina contra a Covid
desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac e o
Instituto Butantan. Ainda não são dados oficiais
usados para futuro registro, mas a vacina da chinesa
Sinovac, que está em teste coordenado pelo Instituto
Butantan, tem demonstrado níveis de segurança
classificados como excelentes na entrevista desta
segunda.
Seis mil dos nove mil voluntários ainda não
receberam a segunda dose da vacina testada pelo
Butantan, mas acompanhamento de saúde feito de
rotina mostrou que menos de 20% deles tiveram dor
de cabeça e quase não foram observados efeitos
colaterais leves, como edema ou inchaço no local da
aplicação. Só que segurança é apenas um dos
obstáculos a serem vencidos.
O governo paulista, que antes falava em 15 de
dezembro como o início da vacinação em
profissionais de saúde, agora não estabelece mais
prazo.
“As perspectivas, como eu disse, são relativamente
otimistas, mas nós não podemos dar para você uma
data precisa de quando isso vai acontecer. Esperamos
que até o final desse ano essa vacina tenha o seu
dossiê entregue na nossa Anvisa, e que a Anvisa
possa proceder muito rapidamente a análise e o
registro da vacina”, afirma Dimas Covas, diretor do
Instituto Butantan.
E, para chegar lá, todas as vacinas precisam passar
pela fase três de testes, uma fase que pode demorar
mais que o esperado por dois motivos apresentados
nesta segunda em São Paulo: dificuldade em

No caso da vacina da Sinovac do Butantan, são
necessários mais quatro mil voluntários de 18 a 60
anos que trabalhem na área da saúde em contato com
pacientes de Covid. Além disso, avaliações só são
feitas quando 61 e depois 151 voluntários forem
contaminados pelo coronavírus.
“Como o estudo é controlado por um organismo
internacional, quer dizer, não tem nenhum brasileiro
participando desse comitê, é esse comitê que avalia
os dados que são remetidos diariamente para lá, e é
esse comitê que abrirá o estudo quando atingirmos 61
casos”, afirma Dimas Covas.
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/10/19

1. De acordo com o texto, julgue os itens como
VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).
( ) Há evidências de segurança e eficácia
excelentes de que a vacina, desenvolvida pela
empresa chinesa Sinovac e o Instituto
Butantan, previne contra a Covid-19.
( )Estudos clínicos com 9 mil voluntários
brasileiros mostram que não houve qualquer
registro de efeitos colaterais leves ou graves
durante a testagem.
( )Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan,
afirma que certamente a vacina estará
analisada e registrada pela Anvisa até o final
desse ano de 2020.
( ) O estudo no Brasil prevê a participação total
de 13 mil voluntários, profissionais da saúde
que atuam no atendimento a pacientes com
COVID-19.
A sequência CORRETA é:
A. V, F, V, V.
B. F, V, F, V.
C. V, V, F, F.
D. F, F, F, V.
E. F, F, V, F.
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2. A respeito das características do texto, assinale a
opção CORRETA.
A. Registra fatos importantes que merecem destaque
com comentários, juízos de valor e ainda
interpretações.
B. O objetivo principal é o de tão somente convencer
o leitor a defender a ideia apresentada.
C. A imparcialidade é uma característica
indispensável.
D. A objetividade não representa um de seus traços
peculiares.
E. Limita-se à análise do fato de tal forma que o autor
não se isenta de opiniões pessoais.
3. Considerando o texto I, analise as afirmações a
seguir e julgue os itens como VERDADEIRO (V)
ou FALSO (F).
( )Apresenta a finalidade de instruir e orientar
o leitor.
( )Apresenta informações sobre um fato
específico, por meio de uma linguagem
clara e concisa.
( )Consiste em descrever objetiva e
subjetivamente coisas, pessoas e situações.
( )É um texto opinativo em que ideias são
desenvolvidas mediante as estratégias
argumentativas.

5. “O governo paulista, que antes falava em 15 de
dezembro como o início da vacinação em
profissionais de saúde, agora não estabelece mais
prazo.”
A oração em destaque é uma subordinada:
A. Adjetiva explicativa.
B. Adjetiva restritiva.
C. Substantiva objetiva direta.
D. Substantiva subjetiva.
E. Substantiva completiva nominal.
6. “... todas as vacinas precisam passar pela fase três
de testes, uma fase que pode demorar mais que o
esperado por dois motivos apresentados nesta
segunda em São Paulo: dificuldade em encontrar
voluntários, e em atingir, entre eles, um número
suficiente de contaminados pelo coronavírus para
avaliar a eficácia da vacina.”
Assinale a opção que contém a justificativa
ADEQUADA para o emprego dos dois pontos no
trecho.
A. Introduzem a fala de um interlocutor.
B. Introduzem uma enumeração explicativa.
C. Introduzem uma citação.
D. Introduzem complementos verbais no enunciado.
E. Introduzem pequenas dúvidas e hesitações.

A sequência CORRETA é:
A. V, F, F, V.
B. V, V, F, F.
C. F, V, V, F.
D. F, F, F, V.
E. F, V, F, F.
4. “Só que segurança é apenas um dos obstáculos a
serem vencidos.”
No trecho, o termo destacado pode ser substituído,
sem alterar o sentido, pelos seguintes termos:
A. Contudo, todavia.
B. Porque e pois.
C. Logo, portanto.
D. Assim, agora.
E. Embora, sempre.

7. Em: “Esperamos que até o final desse ano essa
vacina tenha o seu dossiê entregue na nossa
Anvisa”, pode-se afirmar que a palavra destacada:
A. É pronome relativo e pode ser substituído por
“para” sem alterações no sentido.
B. Equivale a uma preposição, pois liga uma locução
verbal com um verbo auxiliar.
C. Exerce uma função sintática no interior da oração
de que faz parte.
D. Estabelece relação entre as orações.
E. Retoma termos anteriormente citados.
8. “As perspectivas, como eu disse, são
relativamente otimistas, mas nós não podemos dar
para você uma data precisa de quando isso vai
acontecer.”
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Os termos destacados estabelecem entre as
orações, RESPECTIVAMENTE, as relações de:
A. Concessão e conformidade.
B. Concordância e conclusão.
C. Conformidade e oposição.
D. Explicação e consequência.
E. Comparação e concessão.
Texto II para as questões 9 e 10.

(

(

(

)As temperaturas são elevadas durante o dia,
amenizando à noite, com variações anuais,
com ocasionais picos mais elevados,
principalmente durante a estação seca.
)No geral, caracteriza-se pela presença de
apenas 02 estações: a seca que constitui o
verão, cujo clímax é de setembro a dezembro
e a chuvosa denominada pelo sertanejo de
inverno.
)A vegetação é de pequeno porte, típica de
caatinga xerofítica, onde se destaca a presença
de cactáceas, arbustos e arvores de pequeno a
m médio porte.
A sequência CORRETA é:

9. Em: “O problema é de todos e a solução também”,
foram empregadas duas figuras de linguagem
caracterizadas como:
A. Antítese e elipse.
B. Comparação e ironia.
C. Hipérbato e pleonasmo.
D. Ironia e gradação.
E. Metonímia e hipérbole.
10. No enunciado “O problema é de todos e a solução
também”, tem-se um período composto por:
A. Duas orações principais.
B. Duas orações coordenadas assindéticas.
C. Subordinação.
D. Coordenação e subordinação.
E. Coordenação.
CONHECIMENTOS GERAIS
11. Sobre os aspectos fisiográficos do município de
Cachoeira dos Índios-PB, julgue os itens a seguir
como VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).
(

)Em termos climatológicos o município achase inserido no denominado “Polígono das
Secas”, constituindo um tipo semiárido quente
e seco.

A. F, F, V, V.
B. V, V, F, F.
C. V, F, V, F.
D. V, V, V, V.
E. F, V, F, V.
12. O enredo parece simples: Bacurau sumiu do
mapa e, aos poucos, os moradores percebem que
há algo de estranho acontecendo. Pessoas
aparecem mortas, drones sobrevoam a cidade e
visitantes estrangeiros intimidam a comunidade.
Os acontecimentos fazem com que os habitantes se
unam para resistir aos problemas – nesse sentido,
o filme carrega um tom de crítica social e política
das variadas camadas da sociedade brasileira.
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/Cinema/noticia/2019/08

Sobre o filme Bacurau, assinale a alternativa
INCORRETA:
A. "A paz esteja conosco" é o que diz a placa
indicando a localização de Bacurau, cidade fictícia
do filme homônimo.
B. O longa brasileiro recebeu dois troféus no Festival
de Cannes e ganhou o Prêmio do Júri, um dos
principais reconhecimentos do evento.
C. Bacurau é um filme dirigido por Kleber Mendonça
Filho e Juliano Dornelles.
D. A história se passa no sertão nordestino em um
futuro não muito distante. Ainda que não aconteça
na atualidade, o longa retrata o Brasil
contemporâneo ao abordar temas como xenofobia,
pobreza e violência com o uso de armas.
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E. O elenco do filme conta com Sônia Braga, Udo
Kier, Barbara Colen, Silvero Pereira, Thomas
Aquino e Wilson Rabelo.
13. Durante entrevista à Rádio Jornal, o poeta
paraibano, Jessier Quirino, comentou sobre o Dia
do Nordestino e contou que o povo é sinônimo de
esperança,
religiosidade
e
instinto
de
sobrevivência.

15. A Alemanha está vivendo uma situação sanitária
"muito grave" devido ao aumento dos contágios
por coronavírus, advertiu nesta quinta-feira (22) o
instituto de vigilância epidemiológica Robert
Koch (RKI), depois que o país registrou 11.287
novos casos nas últimas 24 horas. — A situação é
globalmente muito grave — afirmou em uma
entrevista coletiva Lothar Wieler, presidente do
instituto.

(https://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticias/2020/10/08)

(https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2020/10/22)

A respeito do Dia do Nordestino, assinale a
alternativa INCORRETA:

Sobre a segunda onda da Covid-19 em países
estrangeiros, assinale a alternativa INCORRETA.

A. No dia 08 de outubro é comemorado o dia do
Nordestino.
B. Comemorado anualmente, a data surgiu como uma
homenagem a Antônio Gonçalves da Silva, mais
conhecido como Patativa do Assaré, poeta
popular, compositor e cantor cearense.
C. A data 08 de outubro foi criada pela Câmara
Municipal de São Paulo.
D. O dia foi criado por meio de uma lei 14.952, em
2009.
E. Em 2020, a Lei Federal 17.145 revogou o texto
original e alterou a data do Dia do Nordestino para
o dia 08 de agosto, em todo território brasileiro.

A. As autoridades alemãs intensificaram as medidas
contra a pandemia, incluindo a proibição de
reuniões. Uma área do sul do país, próxima de
Berchtesgaden, determinou um confinamento
quase completo.
B. A Espanha determinou o primeiro lockdown em
um país europeu para frear a segunda onda.
C. Rússia, Itália e República Tcheca foram
responsáveis por mais da metade dos novos casos
de covid-19 no continente. Esse aumento das
contaminações obrigou
diversos
países
a
retomarem restrições mais severas.
D. Os irlandeses só podem deixar suas residências
para se exercitar em um raio de cinco quilômetros,
sob pena de multas. Estabelecimentos comerciais
não essenciais serão fechados.
E. A Lombardia é, mais uma vez, a mais afetada. O
primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, estuda
a possibilidade de aplicar nos fins de semana em
todo o país um toque de recolher das 23 às 5 horas.

14. “A poluição ____________ ocorre devido à
presença na água de substâncias que causem
prejuízos a diferentes seres vivos. Dentre elas
podemos destacar os agrotóxicos utilizados nas
lavouras, os rejeitos de fábricas e o esgoto
doméstico não tratado. Essas substâncias causam a
contaminação, afetando não só os seres vivos que
habitam esses ambientes, mas os seres humanos,
que dependem desse recurso para sua
sobrevivência”.
(https://www.biologianet.com/ecologia)

Sobre a poluição, analise o texto acima, complete
a lacuna e assinale a alternativa CORRETA:

16. Com a chegada da COVID-19, cientistas do mundo
inteiro entraram em uma corrida contra o relógio para
a produção da vacina capaz de controlar o avanço do
vírus. Hoje, em uma velocidade recorde, mais de 140
estão em fase pré-clínica, 19 em fase I, 13 em fase II, 4
em fase III (larga escala) e duas aprovadas para uso
restrito.
(https://g1.globo.com. Acesso em: 23/10/2020)

A. Sonora.
B. Visual.
C. Hídrica.
D. Do solo.
E. Atmosférica.

Sobre as vacinas contra a Covid-19 com a
participação do Brasil, assinale a alternativa
INCORRETA:
A. Das 44 vacinas que estão em ensaios clínicos no
mundo, quatro estão sendo desenvolvidas em
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parceria com o Brasil. Devido a urgência por
resultados positivos, algumas delas dispensaram
os estágios de testes pré-clínicos.
B. A vacina Sinovac (desenvolvida pela China)
utiliza o próprio SARS-CoV-2 morto, como forma
de provocar essa resposta imunológica. Nesse
caso, é chamada de vacina com o vírus inativado,
técnica que é comum em outros produtos já
disponíveis no sistema de saúde, como as vacinas
contra a gripe e a raiva.
C. A vacina de Oxford, desenvolvida pela
farmacêutica AstraZeneca, contém um vírus
inofensivo misturado a um pedaço do código
genético do novo coronarívus. O produto já está
sendo testado em voluntários brasileiros e será
produzido pelo laboratório Bio-Manguinhos,
ligado à Fundação Oswaldo Cruz.
D. Há ainda vacinas mais modernas que usam só uma
proteína do vírus ou um trecho do código genético,
como a vacina alemã: a vacina Pfizer,
desenvolvida em parceria com a empresa alemã
BioNTech, que está sendo testada em São Paulo e
em Salvador.
E. Com testes aprovados no Brasil, a vacina JansenCilag é produzida pela divisão farmacêutica da
Johnson&Johnson. O imunizante é composto por
um vetor de adenovírus tipo 26 (Ad26), construído
para codificar a proteína S do vírus Sars-CoV-2,
responsável pela covid-19.
17. A cidade de Cabaceiras não se limita a encantar
os turistas em razão de sua cultura
cinematográfica. Essa região do Cariri Paraibano
se caracteriza também pelas lindas paisagens
rochosas, situadas em meio a mata de pequeno
porte,
denominada
caatinga
arbustiva.
_______________ é uma elevação rochosa de
1km quadrado, no formato de um “prato de sopa”
invertido, sobre a qual estão dispostos cerca de 100
imensos blocos arredondados de granito,
formando uma das paisagens mais inusitadas e
belas do planeta. Das poucas regiões do mundo
com características geológicas semelhantes esta é
sem dúvida a mais bonita e intocada.
(https://www.destinoparaiba.pb.gov.br)

Assinale
a
opção
que
CORRETAMENTE a lacuna do texto.

completa

A. A Pedra da Boca.
B. A Pedra do Tendó.
C. Pico do Jabre.
D. Lajedo de Pai Mateus.
E. Pedra do Ingá.
18. A partir de domingo (27), conforme o
Calendário Eleitoral, definido pela Resolução TSE
nº 23.627/2020, é permitida a propaganda
eleitoral, inclusive na internet. (Lei nº 9.504/1997,
arts. 36, caput, e 57-A).
(https://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-r/2020/Setembro)

Sobre a propaganda eleitoral na imprensa escrita,
NÃO pode:
A. Divulgar até 10 (dez) anúncios de propaganda
eleitoral paga, em datas diversas, no tamanho de
1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de página de
revista ou tabloide.
B. Reproduzir os anúncios pagos na página
da internet do jornal ou revista.
C. Divulgar opinião favorável a candidato, partido
político ou coligação, desde que não seja matéria
paga.
D. Reproduzir as matérias veiculadas no jornal ou na
revista nas páginas da internet dos veículos, desde
que de forma idêntica à da publicação.
E. Divulgar propaganda paga na véspera e no dia das
eleições.
19. Provavelmente, são os únicos dentre os povos
indígenas situados no Brasil a viver no mesmo
lugar desde a chegada dos colonizadores há 500
anos. A bibliografia e os documentos sobre a
história do atual Estado da Paraíba evidenciam,
desde as notícias mais remotas após o
descobrimento do Brasil, à presença dos
Potiguaras no litoral paraibano e, mais
notadamente, na Baía da Traição.
(http://cggamgati.funai.gov.br).

Assinale a opção que indica CORRETAMENTE
os nomes das três Terras Indígenas – TI com
fronteiras contíguas da Paraíba.
A. Tabajaras, Potiguara de Monte-Mor e Calabaças.
B. Potiguara, Potiguara de Monte-Mor e Jacaré de
São Domingos.
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C. Taba dos Anaces, Jenipapo-Kanindé e Guarani.
D. Jacaré de São Domingos, Guarani e Tabajara.
E. Calabaça, Taba dos Anaces e Macuxi.
20. A partir de 16/11/2020, o Pix estará amplamente
disponível para pagamentos e transferências. Mas,
desde 05/10/2020, os consumidores já podem
acessar sua conta pelo aplicativo celular e fazer o
registro das chaves Pix para receber de forma mais
fácil, ou seja, associar às suas contas um método
de identificação (número de celular, e-mail, CPF,
CNPJ). (https://www.bcb.gov.br)

magnéticos e eletrônicos) de um computador, ou
seja, a máquina propriamente dita.
A numeração apresentada na imagem indica os
componentes do computador, assinale a sequência
CORRETA de acordo com os nomes dos itens que
nomeiam cada ponto:

No que se refere ao Pix, meio de pagamento criado
pelo Banco Central (BC), assinale a alternativa
INCORRETA:
A. O Pix foi criado para ser um meio de pagamento
bastante amplo. Qualquer pagamento ou
transferência que hoje é feito usando diferentes
meios (TED, cartão, boleto etc.), poderá ser feito
com o Pix, simplesmente com o uso do aparelho
celular.
B. As transferências tradicionais no Brasil são entre
contas da mesma instituição (transferência
simples) ou entre contas de instituições diferentes
(TED e DOC). O Pix é mais uma opção disponível
à população que convive com os tipos tradicionais.
A diferença é que, com o Pix, não é necessário
saber onde a outra pessoa tem conta.
C. As transações de pagamento por meio de boleto
exigem a leitura de código de barras, enquanto o
Pix pode fazer a leitura de um QR Code.
D. No Pix a liquidação é em tempo real, o pagador e
o recebedor são notificados a respeito da
conclusão da transação, porém o pagamento não
pode ser feito em qualquer dia ou horário.
E. As transações de pagamento utilizando cartão de
débito exigem uso de maquininhas ou instrumento
similar. Com Pix, as transações podem ser
iniciadas por meio do telefone celular, sem a
necessidade de qualquer outro instrumento.
INFORMÁTICA
21. Hardware é um termo em inglês que não tem uma
tradução específica, deriva da palavra hard em
inglês, que significa duro. É usado para definir
todos os componentes físicos (mecânicos,

A sequência CORRETA é:
A. (2) Processador, (3) Placa-mãe, (4) memória RAM
e (5) placas de expansão.
B. (2) Placa-mãe - (3) processador, (4) memória
RAM e (5) placas de expansão.
C. (2) Memória RAM, (3) Placa-mãe, (4)
processador, e (5) placas de expansão.
D. (2) Placas de expansão, (3) Placa-mãe, (4)
processador e (5) memória RAM.
E. (2) Placa-mãe, (3) memória RAM, (4) processador
e (5) placas de expansão.
22. O software é desenvolvido para atender as
necessidades específicas dos usuários e assim
determinar o sistema operacional ideal para cada
usuário.
Sobre os tipos de software de sistema, assinale nos
parênteses, de acordo com a numeração de 1 a 5, a
seguir:
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Carregador de inicialização.
Sistemas operacionais.
Controladores.
Ferramentas de diagnóstico.
Servidores.
(

(

(

(

(

) Programas que permitem ao sistema
operacional realizar interações entre o
hardware e a interface do usuário para
usar o dispositivo.
) Parte do sistema operacional que cumpre
a função de enviar informações para a
memória, com a finalidade de executar
programas.
) São usadas para monitorar e controlar a
funcionalidade dos recursos físicos do
dispositivo.
) Ferramentas de execução usadas para
receber as instruções do usuário e
executar uma ação de acordo.
) Sistema que gerencia os recursos de
hardware e oferece a possibilidade de
lançar aplicativos para o usuário.

24. É uma ferramenta especializada em solucionar
problemas no registro do Windows que causam
lentidão e diminuição do desempenho do sistema.
Após a realização de uma "varredura", o software
identifica e lista os erros encontrados, permitindo
o reparo imediato dos mesmos. Sua versão
completa inclui, além de outras opções, uma
ferramenta para desfragmentação do registro.
O conceito refere-se à:
A. ImgBurn.
B. CCleaner.
C. Registry Booster.
D. WinRAR.
E. Nero BurnLite 10.
25. Pertence a categoria dos Plugins, EXCETO:
A. Adobe Flash Player.
B. Adobe Shockwave Player.
C. Nero BurnLite 10.
D. FLV Player.
E. Microsoft Silverlight.

A sequência CORRETA é:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A. 2 - 1 - 4 - 5 - 3.
B. 3 - 1 - 4 - 5 - 2.
C. 3 - 2 - 4 - 5 - 1.
D. 4 - 1 - 3 - 5 - 2.
E. 1 - 3 - 4 - 5 - 2.
23. Sobre os tipos de software de programação,
assinale a alternativa INCORRETA:
A. Editores de texto são usados para criar e gerenciar
arquivos digitais compostos por texto. Eles
cumprem a função de ler o arquivo e interpretar os
bytes, de acordo com o código do editor.
B. Compilador é um tipo de tradutor que constrói a
linguagem de programação para um programa em
si.
C. Intérprete é um programa que analisa e transforma
informações sobre outros programas.
D. Vinculador pega os objetos iniciais do processo de
compilação, descarta os desnecessários e vincula
um código aberto à biblioteca interna, produzindo
um arquivo executável.
E. Depuradores são programas usados para
identificar a ortografia incorreta no texto.

26. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, em seu art. 1º estabelece que a
educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na:
I.
II.
III.
IV.
V.

Vida familiar.
Convivência humana.
Trabalho.
Instituições de ensino e pesquisa.
Movimentos sociais e organizações da
sociedade civil.
VI. Manifestações culturais.
Estão CORRETAS:
A. I, II, III e IV apenas.
B. II, III, IV e V apenas.
C. III, IV, V e VI apenas.
D. I, IV, V e VI apenas.
E. I, II, III, IV, V e VI.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020

27. Em consonância com Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, Lei nº 9.394, em seu Art.
27, diz que os conteúdos curriculares da educação
básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes,
EXCETO:
A. A difusão de valores fundamentais ao interesse
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de
respeito ao bem comum e à ordem democrática.
B. Consideração das condições de escolaridade dos
alunos em cada estabelecimento.
C. A dignidade da pessoa humana.
D. Orientação para o trabalho.
E. Promoção do desporto educacional e apoio às
práticas desportivas não-formais.
28. O Art. 59 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei nº 9.394, garante que os
sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação os seguintes pontos:

I. Currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específicos, para
atender às suas necessidades.
II. Terminalidade específica para aqueles que não
puderem atingir o nível exigido para a
conclusão do ensino fundamental, em virtude
de suas deficiências, e aceleração para concluir
em menor tempo o programa escolar para os
superdotados.
III. Apenas professores com especialização
adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado.
IV. Educação especial para o trabalho, visando a
sua efetiva integração na vida em sociedade,
inclusive condições adequadas para os que não
revelarem capacidade de inserção no trabalho
competitivo, mediante articulação com os
órgãos oficiais afins, bem como para aqueles
que apresentam uma habilidade superior nas
áreas artística, intelectual ou psicomotora.
V. Acesso igualitário aos benefícios dos
programas sociais suplementares disponíveis
para o respectivo nível do ensino regular.

Estão CORRETAS:
A. I, II e III apenas.
B. II, III e IV apenas.
C. I, III e IV apenas.
D. I, II, IV e V apenas.
E. I, II, III, IV e V.
29. A Base Nacional Comum Curricular está
estruturada de modo a explicitar as competências
que os alunos devem desenvolver ao longo de toda
a Educação Básica e em cada etapa da
escolaridade, como expressão dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento de todos os
estudantes. O Ensino Fundamental na BNCC está
estruturado da seguinte forma:
I.
II.
III.
IV.
V.

Área do conhecimento.
Competência específica da área.
Componente Curricular.
Competência específica do componente.
Anos Iniciais e Finais – unidade temática,
objeto do conhecimento e habilidade.

Estão CORRETAS:
A. I, II e III apenas.
B. I, III e IV apenas.
C. I, III e V apenas.
D. I, II, IV e V apenas.
E. I, II, III, IV e V.
30. Considerando os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, a BNCC estabelece os campos
de experiências, nos quais as crianças podem
aprender e se desenvolver.
São campos de experiências na Educação Infantil,
EXCETO:
A. O eu, o outro e o nós.
B. Corpo, gestos e movimentos.
C. Riscos, expressões, cores e formas.
D. Escuta, fala, pensamento e imaginação.
E. Espaços, tempos, quantidades, relações
transformações.

e

31. De acordo com a Lei nº 11.494, de 20 de junho
de 2007 que Regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
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Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB em seu Art. 15 estabelece
que o Poder Executivo federal publicará, até 31 de
dezembro de cada exercício, para vigência no
exercício subsequente:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A. A estimativa da receita total dos Fundos.
B. A estimativa do valor da complementação da
União.
C. A estimativa dos valores anuais por aluno no
âmbito do Distrito Federal e de cada Estado.
D. O valor mensal mínimo por aluno definido
nacionalmente.
E. O valor anual mínimo por aluno definido
nacionalmente.
32. Sobre o processo de alfabetização e letramento,
assinale:
(1) Alfabetização.
(2) Letramento.
( ) É o processo de ensino e aprendizagem de
um sistema linguístico e da forma como usálo para se comunicar com a sociedade.
( ) É o desenvolvimento do uso competente da
leitura e escrita nas práticas sociais.
( ) É o sujeito que sabe ler e escrever.
( ) É saber usar a leitura e a escrita de acordo
com as demandas sociais.
( )Organiza discurso, interpretação e
compreensão de textos e reflexão.
( ) Codifica e decodifica a escrita e os números.
( ) É o estado que um indivíduo ou grupo social
alcança depois de se familiarizar com a
escrita e a leitura, possuindo uma maior
experiência para desenvolver as práticas do
seu uso nos mais diversos contextos sociais.
A sequência CORRETA é:
A. 2 - 2 - 1 – 2 – 2 – 1 – 2.
B. 1 - 2 - 1 – 2 – 2 – 1 – 2.
C. 1 - 2 - 1 – 2 – 2 – 1 – 1.
D. 1 - 1 - 1 – 2 – 2 – 1 – 2.
E. 1 - 2 - 1 – 1 – 2 – 1 – 2.

33. Sobre a concepção interacionista assinale a
alternativa INCORRETA:
A. É uma terceira corrente que leva em consideração
fator orgânico e ambiental, isto é, aspectos
objetivos e subjetivos na determinação do
desenvolvimento do sujeito.
B. A Concepção Interacionista de desenvolvimento
apoia-se na ideia de interação entre organismo e
meio e vê a aquisição de conhecimento como um
processo construído pelo indivíduo durante toda a
sua vida, não estando pronto ao nascer nem sendo
adquirido passivamente graças às pressões do
meio.
C. Os principais teóricos do Interacionismo são Jean
Piaget e Lev Seminovitch Vygotsky.
D. Para Jean Piaget a criança é ativa e age
espontaneamente no meio. Ela é estruturalmente
diferente ao adulto, mas funcionalmente igual. Isso
significa que suas estruturas mentais são próprias
ao seu nível de desenvolvimento, que é marcado
por estágios. É pelo contato com o mundo que seus
conhecimentos são construídos.
E. Vygotsky defendia as atividades para favorecer
movimento e o toque, por acreditar que nesta fase
o caminho do intelecto passa pelas mãos, partindo
da experimentação do concreto para a
compreensão do abstrato num esforço contínuo de
explorar e reconhecer o mundo através das
propriedades presentes nos objetos selecionados
nas diferentes atividades: tamanho, forma, cor,
textura, peso, cheiro, barulho, etc.
34. De acordo com a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de
1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências, em seu Art.
4º, afirma que é dever da família, da comunidade,
da sociedade em geral e do poder público
assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos
direitos referentes à:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A. Vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer.
B. Profissionalização, à cultura.
C. Efetivação de políticas sociais públicas.
D. Dignidade, ao respeito, à liberdade.
E. Convivência familiar e comunitária.
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35. Sobre o resultado do IDEB do município de
Cachoeira dos Índios, é correto afirmar que,
EXCETO:
A. Nas turmas de 4ª série/5º ano de 2019 a Meta
Projetada era 4.3 e o IDEB Observado no
município foi 4,8.
B. Nos anos de 2005, 2009 e 2017 nas turmas de 4ª
série/5º ano o IDEB Observado em cada ano não
foi a Meta Projetada.
C. No ano de 2019 o IDEB Observado superou a
Meta Projetada para 2021 que é 4.7.
D. A evolução do IDEB para as turmas de 8ª série/9º
ano aconteceu nos anos de 2007, 2009 e 2011,
enquanto que no ano de 2019 a meta projetada era
4.0 e o IDEB observado foi 3.9.
E. O maior IDEB Observado nas turmas de 8ª série/9º
ano foi no ano de 2011 foi 3.0.
36. De acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica na oferta de cada
etapa pode corresponder uma ou mais modalidades
de ensino.
São consideradas modalidades de ensino na
educação Básica:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Educação de Jovens e Adultos.
Educação Especial.
Educação Profissional e Tecnológica.
Educação Básica do Campo.
Educação Escolar Indígena.
Educação Escolar Quilombola.
Educação a Distância.

Estão CORRETAS:
A. I, II, III e IV apenas.
B. II, III, V e VII apenas.
C. I, II, IV e VI apenas.
D. I, II, V, VI e VII. Apenas.
E. I, II, III, IV, V, VI e VII.
37. Em consonância com as orientações das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 (nove) anos a Matrícula no
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e carga
horária deve acontecer:
Assinale a alternativa CORRETA:

I. O Ensino Fundamental com duração de 9
(nove) anos abrange a população na faixa etária
dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se
estende, também, a todos os que, na idade
própria, não tiveram condições de frequentá-lo.
II. É obrigatória a matrícula no Ensino
Fundamental de crianças com 6 (seis) anos
completos ou a completar até o dia 31 de março
do ano em que ocorrer a matrícula, nos termos
da Lei e das normas nacionais vigentes.
III. As crianças que completarem 6 (seis) anos após
essa data deverão ser matriculadas na Educação
Infantil (Pré-Escola).
IV. A carga horária mínima anual será de oitocentas
horas, distribuídas por um mínimo de duzentos
dias de efetivo trabalho escolar, excluído o
tempo reservado aos exames finais, quando
houver.
Estão CORRETAS:
A. I e II apenas.
B. II, III e IV apenas.
C. I, III e IV apenas.
D. I, II e III apenas.
E. I, II, III e IV.
38. De acordo com a Resolução Nº 1, de 17 de junho
de 2004.que Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana em seu Art. 2° estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas
constituem-se de:
I. Os órgãos colegiados dos estabelecimentos de
ensino, em suas finalidades, responsabilidades e
tarefas, incluirão o previsto o exame e
encaminhamento de solução para situações de
discriminação, buscando-se criar situações
educativas para o reconhecimento, valorização e
respeito da diversidade
II. Orientações, princípios e fundamentos para o
planejamento, execução e avaliação da
Educação.
III. Têm por meta, promover a educação de cidadãos
atuantes e conscientes no seio da sociedade
multicultural e pluriétnica do Brasil.
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IV. Busca as relações étnico-sociais positivas, rumo
à construção de nação democrática.
V. Os casos que caracterizem racismo serão tratados
como crimes imprescritíveis e inafiançáveis.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III apenas.
II, III e IV apenas.
I, III e V apenas.
III, IV e V apenas.
I, II, III, IV e V.

39. De acordo com a Resolução Nº 2, de 28 de abril
de 2008 que estabelece as diretrizes
complementares, normas e princípios para o
desenvolvimento de políticas públicas de
atendimento da Educação Básica do Campo.

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

40. Com a aplicação da política da universalização
do ensino a Gestão Democrática deve estabelecer
como prioridade educacional a democratização do
ingresso e a permanência do aluno na escola, assim
como a garantia da qualidade social da educação.
Ela está vinculada aos mecanismos legais e
institucionais e à coordenação de atitudes que
propõem a participação social em:
I. Planejamento e elaboração de políticas
educacionais.
II. Tomada de decisões.
III. Escolha do uso de recursos e prioridades de
aquisição.
IV. Execução das resoluções colegiadas.
V. Períodos de avaliação da escola e da política
educacional.

Sobre a Educação do Campo analise os itens:
I. A Educação do Campo compreende a
Educação Básica em suas etapas de Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e
Educação Profissional Técnica de nível médio
integrada com o Ensino Médio.
II. É destinada ao atendimento às populações
rurais em suas mais variadas formas de
produção da vida – agricultores familiares,
extrativistas,
pescadores
artesanais,
ribeirinhos, assentados e acampados da
Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras,
indígenas.
III. É de responsabilidade dos Entes Federados,
que deverão estabelecer formas de
colaboração em seu planejamento e execução,
terá como objetivos a universalização do
acesso, da permanência e do sucesso escolar
com qualidade em todo o nível da Educação
Básica.
IV. Será regulamentada e oferecida pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, nos
respectivos âmbitos de atuação prioritária.
V. A Educação do Campo deverá atender, mediante
procedimentos adequados, na modalidade da
Educação de Jovens e Adultos, as populações
rurais que não tiveram acesso ou não concluíram
seus estudos, no Ensino Fundamental ou no
Ensino Médio, em idade própria.

I, II e III apenas.
II, III e IV apenas.
III, IV e V apenas.
I, III, IV e V apenas.
I, II, III, IV e V.

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III apenas.
II, III e IV apenas.
III, IV e V apenas.
I, III, IV e V apenas.
I, II, III, IV e V.
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