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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 

 05 (cinco) questões de Português 

 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais 

 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
 

 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 

 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da 
sala para que o substitua. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à 

numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova. 
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E 

que correspondem às alternativas da questão.  
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que 

corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será 

anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar 

possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartão-
resposta. 

 Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. 
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PORTUGUÊS 

 
01. Analise o texto e responda:  

“Um dia eu estava observando as árvores e cheguei à conclusão que elas são mágicas. 
Elas são grandes e fortes, velhas e generosas e só desejam um pouquinho de luz, água, ar 
e terra. Doam tanto e pedem tão pouco! Quase toda a magia da árvore vem da raiz. Todas 
se unem. É como se estivessem de mãos dadas. Pedi uma vez para um velho pinheiro que 
explicasse por que as raízes nunca se enganam quando procuram água e ele disse que as 
outras árvores que já acharam água ajudam as que ainda estão procurando. As árvores se 
comunicam entre si, não importa a distância. Na verdade, nenhuma árvore está sozinha. 
Ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se disso”. 
 
Nas frases “Ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se disso” aparecem frases curtas. O que elas 
produzem? 
a) Efeito de continuidade 
b) Efeito de hesitação 
c) Efeito de dúvida 
d) Efeito de ênfase 
e) Efeito de complementação 
 
 

02. Assinale a alternativa em que o pronome átono está corretamente empregado: 
a) Explicaremos-lhe todos os detalhes da viagem. 
b) Não quer-te ofender. 
c) Dirigiu-se à sala de aula cuja porta estava entreaberta. 
d) Mais aprende-se vendo, do que ouvindo. 
e) Ninguém machucou-se gravemente no acidente automobilístico.  
 
 

03. Analise o trecho: “[...] agora eu penso diferente. Anos atrás eu não era feliz, mas apenas 
ignorante.” 
 
Escolha a alternativa correspondente à função da conjunção mas no trecho acima:  
a) Faz uma oposição entre o tempo presente e ao passado. 
b) Complementa a ideia de felicidade com a de ignorância. 
c) Faz uma oposição entre pensar diferente e ser diferente. 
d) Estabelece uma oposição entre felicidade e ignorância 
e) Complementa a ideia do que ele pensa hoje.  
 
 

04. Assinale a frase que está corretamente pontuada: 
a) O prefeito, fará uma homenagem aos funcionários, a partir das oito horas.  
b) Esperamos, que as mulheres fiquem satisfeitas, com os presentes recebidos. 
c) O professor, esgotou todas as formas, para explicar o conteúdo aos alunos.  
d) Se tudo der certo voltarei, hoje mesmo.  
e) Satisfeitos, os políticos foram às ruas, para agradecer os votos recebidos. 

 
 

05. O texto abaixo apresenta uma dica dada pelo Instituto Ethos: 
“Ao fazer compras, leve sua própria sacola, de preferência as de pano resistente. Com esse 
gesto simples, você deixará de participar da farra das sacolinhas plásticas, que entopem 
cada vez mais os lixões das grandes cidades”. 
 
A dica que foi dada pretende: 
a) Contribuir para a preservação do meio ambiente 
b) Vender mais sacolas de pano 
c) Evitar o desperdício das sacolas plásticas 
d) Evitar entupimento dos bueiros, principalmente quando chove 
e) Deixar um mundo melhor para as próximas gerações. 



 

  

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
06. Assinale a alternativa que apresenta um município que não faz divisa com a cidade de Rio 

Negrinho. 
a) São Bento do Sul, Mafra, Corupá. 
b) Rio Negro, Itaiópolis, Rio dos Cedros. 
c) Mafra, Campo Alegre, São Bento do Sul. 
d) Doutor Pedrinho, Itaiópolis, Mafra. 
e) Corupá, São Bento do Sul, Rio Negro. 
 

 
07. Qual foi primeiro país onde foi vacinada a primeira pessoa contra a Covid 19 em dezembro 

de 2020: 
a) China 
b) Japão 
c) Estados Unidos 
d) Índia 
e) Inglaterra 
 
 

08. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de PIX (Fonte: www.bcb.gov.br): 
a) São um conjunto de pagamentos para o banco. 
b) É uma forma de pagamento online. 
c) É um plano de investimentos do Banco do Brasil. 
d) É um meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. 
e) É uma forma de investimentos financeiros.  
 
 

09. A instalação do Município de Rio Negrinho, ocorreu em 27 de fevereiro de 1954, tendo 
como prefeito nomeado (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia): 
a) Jorge Zipperer 
b) Henrique Liebl  
c) Luiz Scholz 
d) José Brey 
e) Frederico Lampe 
 
 

10. Os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri são (Fonte: 
www.quiriri.com.br): 
a) Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre.  
b) Joinville, São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho. 
c) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Corupá. 
d) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Jaraguá do Sul. 
e) Joinville, Corupá e Campo Alegre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bcb.gov.br/
https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia
http://www.quiriri.com.br/


 

  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em 1994, com o 

objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas 
educacionais de acordo com o movimento de inclusão social. Considerada um dos 
principais documentos mundiais que visam a inclusão social, ao lado da Convenção de 
Direitos da Criança (1988) e da Declaração sobre Educação para Todos de 1990.  

 
O documento acima descrito recebeu a denominação de: 

 
a) Declaração Mundial dos Direitos Humanos. 
b) Declaração Nacional dos Direitos Humanos. 
c) Declaração de Salamanca. 
d) Estatuto da Criança e do Adolescente. 
e) Constituição Federal. 

 
 

12. O artigo 205 da Constituição Federal define a educação como um direito de todos, que 
garante o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o 
trabalho. Estabelece a igualdade de condições de acesso e permanência na escola como um 
princípio. Além disso, garante que é dever do Estado oferecer o AEE, preferencialmente, na 
rede regular de ensino.? 

 
A sigla AEE significa: 

 
a) Atenção ao Estudante Especial. 
b) Atendimento ao Estudante Especial.  
c) Atendimento Especial Educativo. 
d) Atendimento Educacional Especializado. 
e) Atenção Elementar ao Estudante. 
 

13. Compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as 
suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como 
projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e 
comunidades locais. 

 
O conceito acima se refere: 
 
a) A Educação Básica. 
b) A Educação Inclusiva.  
c) A Educação Integral. 
d) A Educação em Tempo Integral. 
e) A Educação Especial. 
 
 

14. A BNCC – Base Nacional Comum Curricular é um documento norteador para a construção 
dos currículos de toda Educação Básica. 

 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9394/96, a Educação 
Básica compreende:  

 
a) Educação Fundamental e Profissional. 
b) Educação Fundamental, Quilombola e Indígena. 
c) Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 
d) Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
e) Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. 
 



 

  

 
15. É um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por sintomas como 

falta de atenção, inquietação e impulsividade. Aparece na infância e pode acompanhar o 
indivíduo por toda a vida. 

 
A caracterização apresentada acima se refere a: 
 
a) Autismo. 
b) Síndrome de down.  
c) Asperger. 
d) TDAH 
e) Disgrafia. 
 
 

16. Assinale a alternativa que apresenta apenas modalidades da Educação Básica: 
 
a) Educação Integral, Educação Profissional, Educação Quilombola, Educação Indígena. 
b) Educação a Distância, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Rural do 

Campo.   
c) Educação Híbrida, Educação Online, Educação Presencial. 
d) Educação Presencial e Educação Profissionalizante.  
e) Educação Social, Educação Indígena, Educação Profissionalizante.  
 
 

17. Assinale a alternativa que apresenta o significado correto para o termo equidade: 
 

a) Busca tratar todos da mesma forma.  
b) Mantem sua atenção para a quantidade de atendimentos são oferecidos a comunidade.  
c) Garantia de direitos iguais a todos.  
d) Leva em consideração o que cada um precisa. 
e) Obediência a legislação que trata dos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes.  
 
 

18. A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta habilidades básicas de: 
 
a) Leitura e linguagem. 
b) Ortografia e sistema de numeração. 
c) Falar 
d) Locomoção. 
e) Locomoção e comunicação.  
 
 

19. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o grau de autismo é 
medido pela gravidade do comprometimento.  

 
Quantos são os graus do autismo e como são denominados?  
 
a) São 3 graus denominados como:  simples, amplo ou complexo  
b) São 3 graus denominados como: temporários, permanentes e avançados.  
c) São 3 graus denominados como: leve, moderado e severo. 
d) São 2 graus denominados como: simples e complexo. 
e) São 2 graus denominados como: temporários e permanentes. 
 

20. São princípios do Projeto Político Pedagógico da escola: 
 
a) Atualização, organização, praticidade. 
b) Igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade/autonomia e valorização do magistério. 
c) Educação integral, hierarquia escolar, valorização educacional.  
d) Equidade, autonomia, direitos, deveres e obrigações. 
e) Equipe, diversidade, autonomia e soberania. 


