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NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões desde que transcorrida 1 hora do início
da prova.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA

¿?

Texto para as questões de 01 a 10

Inclusão não é favor, é dever
A inclusão de alunos com deficiência é um desafio
enorme para professores e gestores. Tirando as
exceções aqui e ali, a maior parte dos docentes
concorda que todos os meninos e meninas têm
direito à Educação. A divisão só começa quando o
assunto vai para o “como fazer”. Nesse momento,
até os corações mais generosos travam. É difícil
fazer algo para o qual você não foi preparado.
Diante da falta de conhecimento e da diversidade
de características físicas e mentais, a questão viaja
do polo das boas intenções para o do pragmatismo
duro. Como avaliar? Pode reprovar? Está tudo bem
mandar para a sala de recursos?
Eu queria dar uns passos atrás. Não quero discutir
o “como fazer”, mas falar de algo anterior: qual
deve ser o papel da escola para um aluno com
deficiência? A resposta é simples e vale, no final
das contas, para todos os estudantes. A escola
deve garantir que uma pessoa, por meio do
conhecimento organizado, tenha um lugar no
mundo. Por isso, inclusão não é um favor feito a
um aluno coitadinho. É direito do estudante e dever
da instituição. Quando o Estado assume uma
responsabilidade, ele se compromete tanto com os
beneficiários da medida quanto com quem permite
que ela seja possível. No caso da Educação, ele se
compromete com o aluno e com você. Sem
educadores preparados, a inclusão vira um direito
vazio. Portanto, cobre formação e boas condições
de trabalho. Coloque seus alunos com deficiência
nos projetos da escola. Dê visibilidade aos desafios
nas redes sociais. Faça barulho. Afinal, professores
não são apenas as pessoas que transmitem
conhecimento, mas que criam condições para que
o aprendizado aconteça. E nenhuma tecnologia
será capaz de oferecer isso a seres humanos.
Essa é a razão pela qual propus a pergunta sobre o
papel da escola. Muitas vezes, com as tarefas da
rotina, nos esquecemos de pensar sobre o que
fazemos. Sem pensar nos porquês da inclusão,
nunca chegaremos em “como fazer”. Estou
convencido que, mais do que nunca, lutar por
formação e boas condições de trabalho são tarefas
essenciais dos Educadores com E maiúsculo. No
Brasil de hoje, lutar pelo básico é revolucionário.
(...)
Leandro Beguoci é diretor editorial e de conteúdo de NOVA ESCOLA
leandro@novaescola.org.br. FONTE:
https://novaescola.org.br/conteudo/15166/inclusao-nao-e-favor-e-dever
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01
Em “Nesse momento, até os corações mais
generosos travam”, o termo em destaque indica
ideia de:
(A)
Distância no tempo
(B)
Distância no espaço
(C)
Inclusão
(D)
Exclusão
02
Um dos elementos construtivos fundamentais do
texto é a coesão textual, que se dá de várias
formas. Uma delas é a coesão por elipse,
mecanismo em que um termo fica implícito, uma
vez que já foi enunciado antes, a fim de que se evite
a sua repetição desnecessária. Assinale a
alternativa em que a coesão por elipse ocorre.
(A)
A inclusão de alunos com deficiência é um
desafio enorme para professores e gestores.
(B)
Tirando as exceções aqui e ali, a maior parte
dos docentes concorda que todos os meninos e
meninas têm direito à Educação.
(C)
Diante da falta de conhecimento e da
diversidade de características físicas e mentais,
a questão viaja do polo das boas intenções
para o do pragmatismo duro.
(D)
Quando
o
Estado
assume
uma
responsabilidade, ele se compromete tanto
com os beneficiários da medida quanto com
quem permite que ela seja possível.
03
Em “a questão viaja do polo das boas intenções
para o do pragmatismo duro”, o termo em destaque
poderia ser substituído, sem alteração de sentido e
fazendo-se as adaptações que forem necessárias,
por:
(A)
Prática
(B)
Desenvolvimento
(C)
Ativismo
(D)
Filosofia
04
Em “Não quero discutir o ‘como fazer’, mas falar de
algo anterior”, o termo em destaque estabelece
ideia de:
(A)
Causa
(B)
Oposição
(C)
Conclusão
(D)
Condição
05
Assinale a alternativa em que a passagem “Quando
o Estado assume uma responsabilidade, ele se
compromete tanto com os beneficiários da medida
quanto com quem permite que ela seja possível”
esteja redigida coerentemente com seu sentido
original, segundo a gramática normativa.
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(A)

(B)

(C)

(D)

A partir do momento em que os beneficiários
assumem uma responsabilidade, o Estado a
torna possível.
No momento em que o Estado toma para si
uma responsabilidade, este se compromete
com quem se beneficia da medida adotada por
ele e também com quem é capaz de tornar
essa medida executável.
Qualquer
medida
é,
certamente,
de
responsabilidade de quem a executa, seja o
estado ou quem se responsabiliza por ela.
Quem se beneficia de uma medida qualquer
implementada
pelo
Estado
deve
se
responsabilizar por ela, na mesma proporção
em que haja o beneficiamento do indivíduo.

06
Em “Dê visibilidade aos desafios nas redes
sociais”, substituindo-se o termo em destaque por
“atividades”, teríamos:
(A)
Dê visibilidade nas atividades nas redes sociais
(B)
Dê visibilidade à atividades nas redes sociais
(C)
Dê visibilidade às atividades nas redes sociais
(D)
Dê visibilidade as atividades nas redes sociais
07
Quanto à coesão textual, na passagem “E nenhuma
tecnologia será capaz de oferecer isso a seres
humanos”, o termo em destaque recupera:
(A)
Condições adequadas de trabalho.
(B)
Visibilidade dos desafios nas redes sociais.
(C)
Transmissão de conhecimentos.
(D)
Criação de condições para que o aprendizado
aconteça.
08
Em “No caso da Educação, ele se compromete com
o aluno e com você”, o termo destacado estabelece
a interlocução no texto, porque se dirige a um
interlocutor específico, que, nesse contexto, é:
(A)
O leitor generalizado.
(B)
O professor.
(C)
O próprio aluno.
(D)
O diretor escolar.
09
Adaptando a passagem “Estou convencido que,
mais do que nunca, lutar por formação e boas
condições de trabalho são tarefas essenciais dos
Educadores com E maiúsculo”, a fim de que esteja
de acordo com a gramática normativa, teríamos:
(A)
Estou convencido de que, mais do que nunca,
lutar por formação e boas condições de
trabalho
são
tarefas
essenciais
dos
Educadores com E maiúsculo.
(B)
Estou convencido com o que, mais do que
nunca, lutar por formação e boas condições de
trabalho
são
tarefas
essenciais
dos
Educadores com E maiúsculo.
IPEFAE
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(C)

(D)

Estou convencido sobre o que, mais do que
nunca, lutar por formação e boas condições de
trabalho
são
tarefas
essenciais
dos
Educadores com E maiúsculo.
Estou convencido ante que, mais do que
nunca, lutar por formação e boas condições de
trabalho
são
tarefas
essenciais
dos
Educadores com E maiúsculo.

10
O enunciado “No Brasil de hoje, lutar pelo básico é
revolucionário”, que encerra o texto, é uma
afirmação em que o autor se posiciona de maneira
objetiva. Se o autor tivesse, por intenção, fazer um
chamamento coletivo, usando a 1ª. pessoa do
plural nos dois verbos em destaque e adaptando-se
a pontuação, teríamos:
(A)
No Brasil de hoje, lute-se pelo básico, sejamos
revolucionários.
(B)
No Brasil de hoje, lutemos pelo básico.
Sejamos revolucionários.
(C)
No Brasil de hoje, lutemo-nos pelo básico,
sejamo-nos revolucionários.
(D)
No Brasil de hoje, lutamos pelo básico. Somos
revolucionários.

MATEMÁTICA

¿?

11
Segundo o fabricante de um veículo, dentro do
perímetro urbano o carro tem uma autonomia de 15
Km/L. Se o preço do combustível utilizado é de
R$2,831 por litro, qual será o valor necessário para
o carro andar 1.515 km?
(A)
R$ 571,87
(B)
R$ 285,93
(C)
R$ 857,79
(D)
R$ 214,44

ÁREA PARA RASCUNHO
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Um carro novo custa R$ 30.000,00. No primeiro ano,
há uma desvalorização de R$ 3.000,00 e, após o
segundo ano, a desvalorização é de R$ 275,00 por
semestre. Em 10 anos, o valor do carro
representará qual percentual do preço inicial?
(A)
81,75%
(B)
73,5%
(C)
26,5%
(D)
18,25%

14
Joaquina tem R$ 500,00, apenas em cédulas de R$
10,00 e R$ 20,00. Sabendo que ao total são 32
cédulas, quantas cédulas de R$ 20,00 ela tem a
mais do que de R$ 10,00?
(A)
32
(B)
18
(C)
14
(D)
4

13
Um professor aplicou quatro provas em seus
alunos. Para que o critério de avaliação fosse justo,
ele utilizou a seguinte fórmula para o cálculo da
média final: MF=0,2*A+0,5*B+0,4*C+0,1*D. Portanto,
um aluno que tirou as notas, respectivamente, A=4,
B=6, C=8 e D=3, obteve média igual a:
(A)
7,0
(B)
7,1
(C)
7,2
(D)
7,3

15
Ao analisar a frase:
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“Se todos os alunos estão sentados, então o
professor está dando aula”
Pode-se dizer que uma afirmação logicamente
equivalente é:
(A)
Se nenhum aluno está sentado, então o
professor está dando aula.
(B)
Se o professor não está dando aula, então
algum aluno não está sentado.
(C)
Se algum aluno está sentado, então o professor
não está dando aula.
(D)
Se o professor está dando aulas, então todos
os alunos estão sentados.

ÁREA PARA RASCUNHO
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2
A soma da área de dois quadrados é igual a 20 cm .
Ao desenhar um retângulo cuja a altura é igual ao
lado do primeiro quadrado e o comprimento é igual
ao lado do segundo quadrado, obtém-se uma área
2
equivalente a 8 cm . Qual o resultado da soma dos
lados dos dois quadrados?
(A)
8
(B)
7
(C)
6
(D)
5
17
Sejam M e N dois números naturais, de forma que a
sua decomposição em números primos é dada
a b c
a b c
pelas equações N= 2 .3 .7 e M= 2 .5 .7 . O
MDC(M,N) será:
a c
(A)
2 .7
a b b c
(B)
2 .3 .5 .7
b c
(C)
5 .7
b b
(D)
3 .5

ÁREA PARA RASCUNHO

18
Uma comissão de formatura decidiu colocar o
dinheiro arrecadado com a venda de bolos em uma
aplicação financeira que rende 1% de juros ao mês,
num sistema de juros composto. Se o valor
arrecadado foi de R$200,00 e o depósito feito no
mês de março, qual a expressão que identifica o
montante total no mês de dezembro?
9
(A)
200.(1)
9
(B)
200.(0,01)
9
(C)
200.(1,1)
9
(D)
200.(1,01)
19
Em uma escola há três primeiras séries e, para
formar um grêmio estudantil, será escolhido um
aluno de cada turma. Sabendo que a relação do
número de homens e mulheres em cada turma é,
respectivamente,
1:3,
1:4,
1:2,
qual
é,
aproximadamente, a probabilidade da comissão de
formatura ser formada unicamente por mulheres?
(A)
10%
(B)
20%
(C)
40%
(D)
80%

ÁREA PARA RASCUNHO

20
Em uma sala há 30 alunos, entre os quais 12 são
meninas. Se o professor realizar um sorteio nessa
sala, qual a probabilidade do sorteado ser um
menino?
(A)
30%
(B)
40%
(C)
50%
(D)
60%
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ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
O Microsoft Word é uma excelente ferramenta para
criação
e
manipulação
de
texto.
Uma
funcionalidade bastante prática e de fácil aplicação
é a criação automática de sumário de texto, a partir
da definição de estilo de parágrafos em diferentes
formas de títulos. Quais os passos para inserir
automaticamente sumário de texto no Word?
(A)
Referências →
Sumário →
Sumário
Automático
(B)
Correspondências → Inserir Campos →
Sumário
(C)
Inserir → Estilo → Sumário
(D)
Layout → Painel → Sumário Automático
22
Utilizar computadores para acessar a internet é,
sem dúvida, um emprego recorrente dessa
ferramenta, entretanto, ante a sedução da rede, o
usuário comum, por vezes, não se atenta a
procedimentos simples que podem garantir a
segurança de seus dados e informações pessoais.
Pensando nesse quesito, a
maioria dos
navegadores web contam com uma funcionalidade
de fácil acesso, fortemente recomendada para
situações de uso de computadores públicos: a
navegação em modo privativo, anônimo ou
InPrivate. Por que esse modo de navegação
contribui para a segurança do usuário no uso de
computadores públicos?
(A)
Porque oculta o provedor de acesso, endereço
IP do terminal de acesso e localização do
usuário.
(B)
Porque não armazena histórico de navegação,
cookies, dados de sites e informações
fornecidas em formulários.
(C)
Porque permite que o usuário insira suas
credenciais de acesso apenas uma vez,
mantendo-as salvas para utilizações futuras.
(D)
Porque oculta os caracteres de senha na
medida em que o usuário digita a sequência de
entrada.
23
No Windows 10, o processo de instalação e
configuração de periféricos geralmente ocorre de
maneira automática, graças a um serviço
inicializado automaticamente quando sistema
operacional é carregado e que permite ao
computador reconhecer e se adaptar a alterações
de hardware com pouca ou nenhuma intervenção
do usuário. Qual é o serviço do Windows 10
responsável pelo reconhecimento automático de
periféricos?
(A)
Modo inserido
(B)
Registro remoto
(C)
Estação de trabalho
(D)
Plug and Play
IPEFAE
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A atividade básica de um computador é realizar
cálculos a partir de informações recebidas e
retorná-las ao usuário ou serviço solicitante. Por
isso, a arquitetura de um computador tem como
núcleo principal o processador, composto por três
elementos: memória, unidade aritmética e lógica
(ALU) e unidade central de processamento (CPU).
Qual tipo de memória se encontra num
processador?
(A)
Cache
(B)
EPROM
(C)
RAM
(D)
SATA
25
O componente central na arquitetura de
microcomputadores é o processador, no entanto,
uma tarefa também fundamental é realizada pelos
circuitos integrados utilizados na placa-mãe com a
função de realizar operações de hardware como
controle dos barramentos PCI, do acesso à
memória, das interfaces IDE e USB, dos sinais de
interrupção IRQ e DMA, do clock externo do
processador e da memória etc.. Qual o nome
atribuído a esse conjunto de circuitos que compõe
a base da arquitetura de microcomputadores?
(A)
Enumerador
(B)
CMOS
(C)
Chipset
(D)
AHCI
26
No decorrer do processo de instalação do
Windows, é possível selecionar a opção
personalizada (avançada), a fim de manipular as
partições do disco rígido no qual será instalado o
sistema operacional. Em qual tipo de partição é
instalado o sistema de arquivos do Windows?
(A)
Nativa
(B)
Estendida
(C)
Primária
(D)
Secundária
27
Unidades informáticas que demandam conexão de
seus
dispositivos
em
redes,
podem
ser
classificadas em diferentes classes, segundo sua
capacidade de fornecimento de endereçamentos de
rede e distribuição de endereços de hosts. Para a
rede de uma instituição de ensino, onde é preciso
disponibilizar e controlar o acesso a pequenos
ambientes como laboratórios de informática, sala
dos professores, salas de aula, escritório da
administração e outros departamentos, além de
impressoras, câmeras, pontos etc., qual seria a
classe de rede mais indicada?
(A)
Classe A
(B)
Classe C
(C)
Classe E
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(D)

Classe F

28
Na elaboração da arquitetura de uma rede, além de
suas diretrizes lógicas, os dispositivos que a
compõem são parte fundamental para o
funcionamento ótimo de seu objetivo – comutar
informação. Um dos dispositivos indispensáveis à
maioria das redes é o switch. Qual a função do
switch em uma rede de comunicação de
computadores?
(A)
Reencaminhar pacotes entre diversos nós,
reconhecendo a segmentação interna da rede
e eliminando a colisão entre pacotes de
diferentes segmentos.
(B)
Encaminhar pacotes de dados entre diferentes
redes, criando um conjunto de redes de
sobreposição.
(C)
Criar uma rede agregada a partir de várias
redes de comunicação ou segmentos de rede.
(D)
Interligar redes idênticas por meio da
reprodução elétrica dos sinais, retransmitidos
pelo mesmo segmento.
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Estão corretos:
(A)
apenas os itens I e II.
(B)
apenas os itens I, II e IV.
(C)
apenas os itens II, III e V.
(D)
todos os itens.

___________

29
Conforme o artigo 245 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, comete Infração Administrativa
passível de penalização, o professor ou
responsável por estabelecimento de ensino
fundamental, pré-escola ou creche, que:
(A)
Ministrar cursos, oficinas ou atividades
pedagógicas
complementares
de
outra
natureza, sem realização de exame de
nivelamento.
(B)
Deixar de comunicar à autoridade competente
os casos de que tenha conhecimento,
envolvendo suspeita ou confirmação de maustratos contra criança ou adolescentes.
(C)
Confidenciar ato, nome, ou documento de
procedimento policial, administrativo ou judicial
relativo a criança ou adolescente a que se
atribua ato infracional.
(D)
Proibir a criança ou adolescente de acessar
conteúdos em desacordo com a classificação
atribuída pelo órgão competente.
30
De acordo com o artigo 3º da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), são
princípios básicos do ensino brasileiro:
III-
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Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber.
Pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas.
Respeito à liberdade e apreço à tolerância.
Valorização da experiência extraescolar.
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