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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

De         acordo         com         o         art.         18,         da         Lei         n°         9.394/1996,         os
sistemas         municipais         de         ensino         compreendem:

I.As         instituições         do         ensino         fundamental,         médio         e         de
educação         infantil         mantidas         pelo         Poder         Público
municipal.
II.As         instituições         de         educação         infantil         criadas         e
mantidas         pela         iniciativa         privada.
III.Os         órgãos         municipais         de         educação.
IV.Os         órgãos         federais         de         educação.
V.As         instituições         de         ensino         fundamental         criadas         e
mantidas         pela         iniciativa         privada.

Após         análise,         marque         a         aternativa         CORRETA:

(A) Somente         I,         II         e         V         estão         corretas.
(B) Somente         I,         III         e         V         estão         corretas.
(C) Somente         I,         II         e         III         estão         corretas.
(D) Somente         II,         III,         IV         e         V         estão         corretas.

Questão 02

A_____________que         tem         como         Parágrafo         único.         É
dever         do         Estado,         da         família,         da         comunidade         escolar         e
da         sociedade         assegurar         educação         de         qualidade         à
pessoa         com         deficiência,         colocando-a         a         salvo         de         toda
forma         de         violência,         negligência         e         discriminação.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Lei         nº         9.394/96         -         LDB.
(B) Lei         nº         13.146/15         -         (Estatuto         da         Criança         com

Deficiência).
(C) Lei         nº         13.005/14         -         PNE.
(D) Lei         nº         8.069/90         -         ECA.

Questão 03

O         Plano         Nacional         de         Educação,         estabelecido         pela         Lei
Nº         13.005         e         mais         conhecido         como         PNE,         é         um
documento         que         determina         as         diretrizes,         metas         e
estratégias         para         a         política         educacional         entre         o
período         de         2014         e         2024.

Art.         5º                  A         execução         do         PNE         e         o         cumprimento         de         suas
metas         serão         objeto         de         monitoramento         contínuo         e         de
avaliações         periódicas,         realizados         pelas         seguintes

instâncias:

Considerando         (V)         para         verdadeiro         e         (F)         para         falso
complete         as         lacunas         abaixo.

(__)Ministério         da         Educação         -         MEC.
(__)Comissão         de         Educação         da         Câmara         dos
Deputados         e         Comissão         de         Educação,         Cultura         e
Esporte         do         Senado         Federal.
(__)Conselho         Nacional         de         Educação         -         CNE.
(__)Fórum         Nacional         de         Educação.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) V,         V,         V,         F.
(B) V,         V,         V,         V.
(C) V,         F,         V,         V.
(D) V,         F,         V,         F.

Questão 04

Uma         das         etapas         mais         importantes         na         formação         da
criança         é         a         vida         escolar.         Assim,         é         por         meio         da         escola
que         a         criança         tem         seus         primeiros         contatos         sociais         e
culturais,         pois         conhece         seus         deveres,
responsabilidades         e         inicia         a         socialização.         Dessa
forma,         torna-se         necessário         encontrar         outras         maneiras
de         avaliar         os         alunos         da         educação         infantil.
Considera-se         como         alguns         métodos         de         avaliação         na
Educação         Infantil.

Considerando         (V)         para         verdadeiro         e         (F)         para         falso
complete         as         lacunas         abaixo:

(__)Observar         e         registrar         seus         principais
apontamentos.
(__)Conversar         com         os         alunos.
(__)Elaborar         relatórios         e         portifólios.
(__)Envolver         o         aluno         nas         práticas         e         atividades
culturais.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) F,         V,         V,         V.
(B) V,         F,         V,         V.
(C) V,         V,         V,         F.
(D) V,         V,         V,         V.
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Questão 05

Atualmente,         muitos         professores         ainda         definem
erroneamente         o         processo         de         alfabetização         como
sinônimo         de         uma         técnica.         De         acordo         com         suas
experiências         com         crianças,         Emilia         Ferreiro         (1999,
p.44-7),         esquematiza         algumas         propostas
fundamentais         sobre         o         processo         de         alfabetização
inicial.

Considerando         (V)         para         verdadeiro         e         (F)         para         falso
complete         as         lacunas         abaixo:

(__)Restituir         a         língua         escrita         seu         caráter         de         objeto
social.
(__)Desde         o         início         (inclusive         na         pré-escola)         se         aceita
que         todos         na         escola         podem         produzir         e         interpretar
escritas,         cada         qual         em         seu         nível.
(__)Permite-se         o         acesso         o         quanto         antes         possível         à
escrita         do         nome         próprio.
(__)Não         se         pode         imediatamente,         ocorrer         correção
gráfica         nem         correção         ortográfica.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) V,         V,         F,         V.
(B) F,         V,         V,         V.
(C) V,         V,         V,         F.
(D) V,         V,         V,         V.

Questão 06

Nenhum         nome         teve         mais         influência         sobre         a         educação
brasileira         nos         últimos         30         anos         do         que         o         da
psicolinguista         argentina         Emília         Ferreiro.         Tanto         as
descobertas         de         Piaget         como         as         de         Emilia         levam         à
conclusão         de         que         as         crianças         têm         um         papel         ativo         no
aprendizado.         Elas         constroem         o         próprio         conhecimento
-         daí         a         palavra:

(A) Construtivismo.
(B) Psicomotricidade.
(C) Sociointeracionismo.
(D) Socioconstrutivismo.

Questão 07

De         acordo         com         o         Estatuto         da         Criança         e         do
Adolescente         (Lei         8069/1990)         está         previsto         no         artigo
15         que         a         criança         e         o         adolescente         têm         direito         à
liberdade,         ao         respeito         e         à         dignidade         como         pessoas
humanas         em         processo         de         desenvolvimento         e         como
sujeitos         de         direitos         civis,         humanos         e         sociais

garantidos         na         Constituição         e         nas         leis.         Portanto         o
direito         à         liberdade         compreende         os         seguintes
aspectos,         EXCETO:

(A) Primazia         de         receber         proteção         e         socorro         em
quaisquer         circunstâncias.

(B) Crença         e         culto         religioso.
(C) Participar         da         vida         familiar         e         comunitária,         sem

discriminação.
(D) Buscar         refúgio,         auxílio         e         orientação.

Questão 08

O______________é         uma         teoria         que         vem         se
desenvolvendo,         com         base         nos         estudos         de         Vygotsky         e
seus         seguidores,         sobre         o         efeito         da         interação         social,
da         linguagem         e         da         cultura         na         origem         e         na         evolução
do         psiquismo         humano.

(A) Conectivismo.
(B) Behaviorismo.
(C) Métodos         tradicionais.
(D) Socioconstrutivismo.

Questão 09

Os         métodos         de         ensino,         ou         as         metodologias         de
ensino,         fazem         parte         de         um         tópico         que         se         baseia         em
teorias         e         psicologia         educacional.

I.Tradicional
II.Behaviorista
III.Construtivista

Enumere         as         lacunas         abaixo         de         acordo         com         os
Métodos         de         Ensino         citados         acima:

(__)É         uma         metodologia         vertical         que         coloca         o
professor         no         papel         de         controlador         do         ambiente         de
aprendizagem.         O         poder         e         a         responsabilidade         são
exercidos         pelo         educador.         Além         disso,         ele         também
tem         a         função         de         instruir         e         tomar         decisões         no         que         diz
respeito         ao         conteúdo         do         currículo         e         resultados
específicos.
(__)É         a         metodologia         que         tem         a         teoria         de         que         todo
aluno         é         essencialmente         uma         "lousa         limpa"         para
começar         e         moldada         por         emoções.         Ou         seja,         as
pessoas         reagem         a         estímulos,         ações         e         reforços
positivos         ou         negativos.
(__)Essa         teoria         criou         as         ideias         da         aprendizagem
centrada         no         aluno         versus         a         aprendizagem         centrada
no         professor,         sustenta         que         a         aprendizagem         sempre
se         baseia         no         conhecimento         que         um         aluno         já         traz
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consigo         e         este         anterior         o         conhecimento         é         chamado
de         esquema.

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         contém         a
ordem         CORRETA         das         resposta         na         lacunas         acima:

(A) II,         I,         III.
(B) I,         II,         III.
(C) III,         II,         I.
(D) III,         I,         II.

Questão 10

As         tendências         pedagógicas         são         um         conjunto         de
pensamentos         de         filósofos         e         autores         que         falam         de
como         educação         é         compartilhada.

"Uma         tendência         em         que         a         educação         escolar         assume
o         propósito         de         levar         o         aluno         a         aprender         e         construir
conhecimento,         considerando         as         fases         do         seu
desenvolvimento.         Os         conteúdos         escolares         passam         a
adequar-se         aos         interesses,         ritmos         e         fases         de
raciocínio         do         aluno.         Sua         proposta         metodológica         tem
como         característica         os         experimentos         e         as         pesquisas.
O         professor         deixa         de         ser         um         mero         expositor         e
assume         o         papel         de         elaborar         situações         desafiadoras
da         aprendizagem."

Marque         a         alternativa         CORRETA         com         relação         ao
contexto         acima         sobre                  uma         tendência         pedagógica
liberal:

(A) Renovada-não         diretiva.
(B) Renovada.
(C) Tradicional.
(D) Tecnicista.

Questão 11

O         debate         sobre         o         currículo         na         Educação         Infantil         tem
gerado         muitas         controvérsias         entre         os         professores         de
creches         e         pré-escolas         e         outros         educadores         e
profissionais         afins.         Além         de         tal         debate         incluir
diferentes         visões         de         criança,         de         família,         e         de         funções
da         creche         e         da         pré-escola,         para         muitos         educadores         e
especialistas         que         trabalham         na         área,         a         Educação
Infantil         não         deveria         envolver-se         com         a         questão         de
currículo,         termo         em         geral         associado         à         escolarização,
esses         profissionais         ficam         receosos         de         importar         para         a
Educação         Infantil         uma         estrutura         e         uma         organização
que         têm         sido         hoje         muito         criticadas,         preferem         usar         a
expressão:

Marque         a         alternativa         CORRETA         relacionada         ao

contexto         acima         sobre         currículo         na         Pré-escola.

(A) Projeto         de         vida.
(B) Diário.
(C) Projeto         pedagógico.
(D) Portfólio.

Questão 12

O         ambiente         escolar         é         um         dos         lugares         mais
desafiadores         para         crianças         e         educadores.         Dentro         de
sala         de         aula         existem         várias         atividades         que         procuram
atrair         o         lúdico         com         o         pedagógico,         impulsionando         os
estudantes         a         aprimorar         cada         vez         mais         pontos
determinantes         para         sua         vida,         como         a         coordenação
motora.         Com         relação         aos         objetos         da
psicomotricidade:

Considerando         (V)         para         verdadeiro         e         (F)         para         falso
complete         as         lacunas         abaixo:

(__)Estabelecer         a         consciência         e         o         respeito         ao         espaço
de         outras         pessoas.
(__)Reforçar         a         valorização         da         autoestima         e         da
identidade         própria.
(__)Trabalhar         a         comunicação         para         a         interação         social.
(__)Rolar,         engatinhar,         andar         com         um         pé         só,         andar
para         os         dois         lados,         pular,         fazer         cambalhota,
brincadeiras         com         os         dedos,         entre         outras.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) F,         V,         V,         V.
(B) V,         V,         F,         V.
(C) V,         V,         V,         F.
(D) V,         V,         V,         V.

Questão 13

Uma         ciência         que         agrega         um         olhar         holístico         às
relações         e         influências         entre         o         psiquismo         e         a
motricidade.         Ela         é         dedicada         ao         estudo         do         ser         humano
por         meio         de         seu         movimento         e         da         relação         dele         com
outras         questões         intrínsecas         e         extrínsecas,
compreendendo         que         nosso         corpo         é         a         origem         da
aquisição         de         habilidades         cognitivas,         afetivas         e
orgânicas.         É         a         ciência         que         engloba         a         relação
existente         entre         pensamento,         emoção         e         ação.

Marque         a         alternativa         CORRETA         que         está         relacionado
ao         contexto         acima:
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(A) Psicopatia.
(B) Psicologia.
(C) Psiquiatria.
(D) Psicomotricidade.

Questão 14

De         acordo         com________________,         a         Zona         de
Desenvolvimento         Proximal         (ZDP)         é         fomentada         pela
interação         de         um         indivíduo         aprendiz         com         outros
indivíduos         com         maior         experiência.         O         uso         dessa
abordagem         na         prática         educacional         necessita         que         o
professor         ou         instrutor         identifique         a         Zona         Proximal         e         a
estimule         rumo         ao         progresso         conjunto.         Isso         faz         com
que         o         caminho         de         aprendizagem         seja         o         condutor         do
aprendiz         da         Zona         de         Desenvolvimento         Proximal         ao
Nível         de         Desenvolvimento.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Piaget.
(B) Paulo         Freire.
(C) Cagliari.
(D) Vygotsky.

Questão 15

A         Lei         que         tem         no         plano         como         META         1         -         Universalizar,
até         2016,         a         educação         infantil         na         pré-escola         para         as
crianças         de         4         (quatro)         a         5         (cinco)         anos         de         idade         e
ampliar         a         oferta         de         educação         infantil         em         creches         de
forma         a         atender,         no         mínimo,         50%         (cinquenta         por
cento)         das         crianças         de         até         3         (três)         anos         até         o         final         da
vigência         deste.

Marque         a         alternativa         CORRETA         que         está         relacionado
ao         contexto         acima:

(A) Lei         nº         13.005/14         -         PNE.
(B) Lei         nº         8.069/90         -         ECA.
(C) Lei         nº         13.146/15         -         (Estatuto         da         Criança         com

Deficiência).
(D) Lei         nº         9.394/96         -         LDB.

Questão 16

O         Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente,         conhecido
pela         sigla         ECA,         prevê         proteção         integral         às         crianças         e
adolescentes         brasileiras.         Igualmente,         estabelece         os
direitos         e         deveres         do         Estado         e         dos         cidadãos
responsáveis         pelos         mesmos.         Considera-se         criança,
para         os         efeitos         desta         Lei         nº         8.069/90         ,         a         pessoa:

(A) Até         dezoito         anos         de         idade         incompletos.
(B) De         doze         a         dezoito         anos         de         idade.
(C) Até         dez         anos         de         idade         incompletos.
(D) Até         doze         anos         de         idade         incompletos.

Questão 17

Desde         a         promulgação         da         Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da
Educação         Nacional         (LDB),         em         1996,         toda         escola
precisa         ter         um________________.         Esse         documento
deve         explicitar         as         características         que         gestores,
professores,         funcionários,         pais         e         alunos         pretendem
construir         na         unidade         e         qual         formação         querem         para
quem         ali         estuda.

Após         analise,         marque         a         alternativa         que         completa         a
lacuna         no         texto         CORRETAMENTE:

(A) Regimento         Escolar.
(B) PPP         -         Projeto         Político         Pedagógico.
(C) Relatório         Escolar.
(D) Código         INEP.

Questão 18

A_________reafirma         o         direito         à         educação,         garantido
pela         Constituição         Federal.         Estabelece         os         princípios
da         educação         e         os         deveres         do         Estado         em         relação         à
educação         escolar         pública,         definindo         as
responsabilidades,         em         regime         de         colaboração,         entre
a         União,         os         Estados,         o         Distrito         Federal         e         os
Municípios.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA         que
complete         o         espaço         acima         referente         a         Lei         que         está
relacionado         ao         contexto.

(A) PNE-Lei         13.005/14.
(B) LDB-Lei         9394/96.
(C) ECA-Lei         8.069/90.
(D) EPD-Lei         13.146/15.

Questão 19

Os____________________são         uma         coleção         de
documentos         que         compõem         a         grade         curricular         de         uma
instituição         educativa.         Esse         material         foi         elaborado         a
fim         de         servir         como         ponto         de         partida         para         o         trabalho
docente,         norteando         as         atividades         realizadas         na         sala
de         aula.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA         que
complete         o         espaço         acima         referente         a         Lei         que         está
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relacionado         ao         contexto.

(A) Planos         de         Ensino.
(B) Parâmetros         Curriculares         Nacionais.
(C) Currículos.
(D) Regimentos         Escolares.

Questão 20

O         ECA         no         seu         Art.         4º         É         dever         da         família,         da
comunidade,         da         sociedade         em         geral         e         do         poder
público         assegurar,         com         absoluta         prioridade,         a
efetivação         dos         direitos         referentes         à         vida,         à         saúde,         à
alimentação,         à         educação,         ao         esporte,         ao         lazer,         à
profissionalização,         à         cultura,         à         dignidade,         ao         respeito,
à         liberdade         e         à         convivência         familiar         e         comunitária.         A
garantia         de         prioridade         compreende:

Considerando         (V)         para         verdadeiro         e         (F)         para         falso
complete         as         lacunas         abaixo:

(__)primazia         de         receber         proteção         e         socorro         em
quaisquer         circunstâncias.
(__)precedência         de         atendimento         nos         serviços
públicos         ou         de         relevância         pública.
(__)preferência         na         formulação         e         na         execução         das
políticas         sociais         públicas.
(__)destinação         privilegiada         de         recursos         públicos         nas
áreas         relacionadas         com         a         proteção         à         infância         e         à
juventude.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) F,         V,         V,         V.
(B) V,         F,         V,         V.
(C) V,         V,         V,         F.
(D) V,         V,         V,         V.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 21 a 30.

As         polêmicas         que         rondam         as         grandes         plataformas
digitais
Comportamento         fragiliza         publicidade,         imprensa         e
liberdade         de         expressão

Dudu         Godoy,         25.mar.2021

As         transformações         promovidas         pela         tecnologia,
destacadamente         com         o         surgimento         das         grandes
plataformas         digitais,         já         garantiram         a         alcunha         de         que
este         é         o         novo         capitalismo,         composto         por         gigantes         que
atuam         com         buscadores         e         redes         sociais.

Movimentando         bilhões         de         dólares         globalmente,         essas
plataformas         tornaram-se         não         só         um         negócio
bilionário,         mas         também         alvo         de         questionamentos
sobre         os         deveres         e         direitos         de         suas         atividades,         com
implicações         nas         práticas         de         concorrência         e         no
cumprimento         das         regras         e         normas         que         regem
mercados         em         âmbito         global.

Uma         dessas         polêmicas         diz         respeito         à         remuneração
do         conteúdo         jornalístico         por         parte         dessas
plataformas,         que         reproduzem         os         conteúdos         da
imprensa         e         angariam         publicidade         e         anunciantes         com
base         neles,         mas         sem         remunerar         os         veículos         -batalha
que         também         ocupa         a         cena         nacional         devido         ao
inquérito         administrativo         aberto         pela         ANJ         (Associação
Nacional         de         Jornais)         contra         o         Google.

Mas         há         outra         questão         que         afronta         a         regra         que         ajudou
a         fortalecer         essa         indústria:         a         de         que         a         publicidade
deve         remunerar         veículos         e         agências         com         base         nas
normas-padrão         estabelecidas         pelo         sistema         de
autorregulação         do         Cenp         (Conselho         Executivo         das
Normas-Padrão),         que,         até         aqui,         impediu         a
concorrência         predatória         e         garantiu         a         sustentabilidade
da         atividade,         com         transparência         e         ética.

É         conhecido         que         cerca         de         80%         do         faturamento
dessas         plataformas         provêm         da         publicidade,         e         o
restante,         de         serviços.         Basta         ver         o         número         de
anúncios         que         perseguem         os         usuários         para         saber         que
acessar         essas         plataformas         tem         um         custo,         e         ele         é
coberto         pelos         anunciantes.

Embora         seja         visível         que         atuam         como         veículos         de
comunicação         -ou         seja,         veiculam         conteúdo         e         vendem
publicidade-,         o         modelo         de         operação         das         plataformas
contraria         as         normas-padrão         de         remuneração
praticadas         há         mais         de         duas         décadas         sob         a         alegação
de         que         não         são         veículos.         Mas         como         definir         um
negócio         cuja         receita         provém         80%         da         venda         de
publicidade         e         veiculação         de         conteúdo?         Se         não         são
veículos,         parece         se         tratar         de         falácia         de         nomenclatura
-assim         como         alguns         termos         mudaram         sem         que         a
essência         da         atividade         deixasse         de         ser         a         descrita
pelas         novas         nomenclaturas.

Com         o         agravante         de         que,         aqui,         falamos         de         regras
estabelecidas         para         definir         obrigações         financeiras         com
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as         partes         de         toda         uma         cadeia         e,         assim,         evitar         que         o
poder         dos         mais         fortes         se         sobreponha         a         um         sistema
justo         e         sustentável.

Mesmo         ignorando         o         impacto         financeiro         sobre         os
negócios         das         agências         e         dos         veículos
-desfavorecidos         por         uma         concorrência         fora         do
parâmetro         da         indústria-,         ainda         temos         a         questão         da
liberdade         de         expressão,         ameaçada         sob         o         aspecto
econômico,         pois         a         sobrevivência         dos         veículos         e         da
imprensa         depende         dos         anúncios,         e         os         veículos         que
seguem         as         regras         acabam         ameaçados         de         perder
receita,         ao         contrário         dos         que         não         as         seguem.

Está         em         questão         em         que         medida         a         disrupção
tecnológica         que         essas         plataformas         trouxeram         justifica
a         implosão         de         normas         aprimoradas         por         toda         uma
indústria         ao         longo         de         décadas,         como         se         o         simples
fato         de         serem         novas         tecnologias         justificasse         o         não
enquadramento         a         essas         normas,         e         em         que         medida         se
justifica         a         defesa         de         uma         suposta         liberdade         comercial
cujo         objetivo         último         é         garantir         o         lucro         máximo         apenas
para         essas         plataformas,         sem         observar         a
sustentabilidade         de         toda         a         cadeia,         e         com         impacto
direto         sobre         agências         e         veículos         de         comunicação.

Esse         comportamento         fragiliza         essa         indústria         e         gera
um         impacto         negativo         sobre         os         negócios         da         própria
imprensa         e         a         liberdade         de         expressão,         que         só         pode
existir         com         veículos         fortes         e         independentes.

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/03/as-polemicas-que-rondam-as-grand

es-plataformas-digitais.shtml Acessado em 30/03/2021

Questão 21

É         sabido         que         todo         discurso         recorre         à         intertextualidade
e         à         polifonia         para         constituir-se,         uma         vez         que         seu
surgimento         nunca         é         uno,         mas         sempre         está
entrelaçado         a         outros         dizeres,         textos         e         discursos.
Nesse         sentido,         assinale         abaixo         a         alternativa         em         que
NÃO         é         possível         averiguar-se         a         polifonia:

(A) "a         de         que         a         publicidade         deve         remunerar         veículos         e
agências         com         base         nas         normas-padrão
estabelecidas         pelo         sistema         de         autorregulação         do
Cenp         (Conselho         Executivo         das         Normas-Padrão)."
(quarto         parágrafo)

(B) "o         modelo         de         operação         das         plataformas         contraria
as         normas-padrão         de         remuneração         praticadas         há
mais         de         duas         décadas         sob         a         alegação         de         que         não
são         veículos."         (sexto         parágrafo)

(C) "Esse         comportamento         fragiliza         essa         indústria         e
gera         um         impacto         negativo         sobre         os         negócios         da
própria         imprensa         e         a         liberdade         de         expressão."
(décimo         parágrafo)

(D) "batalha         que         também         ocupa         a         cena         nacional
devido         ao         inquérito         administrativo         aberto         pela         ANJ
(Associação         Nacional         de         Jornais)         contra         o
Google."         (terceiro         parágrafo)

Questão 22

Com         base         na         leitura         do         texto         jornalístico         acima,         é
CORRETO         AFIRMAR         que         a         tese         presente         no         mesmo
é         a         de         que:

(A) "Como         se         o         simples         fato         de         serem         novas
tecnologias         justificasse         o         não         enquadramento         a
essas         normas,         e         em         que         medida         se         justifica         a
defesa         de         uma         suposta         liberdade         comercial         cujo
objetivo         último         é         garantir         o         lucro         máximo         apenas
para         essas         plataformas."         (nono         parágrafo)

(B) "Está         em         questão         em         que         medida         a         disrupção
tecnológica         que         essas         plataformas         trouxeram
justifica         a         implosão         de         normas         aprimoradas         por
toda         uma         indústria         ao         longo         de         décadas."         (nono
parágrafo)

(C) "[...]Essas         plataformas         tornaram-se         não         só         um
negócio         bilionário,         mas         também         alvo         de
questionamentos         sobre         os         deveres         e         direitos         de
suas         atividades,         com         implicações         nas         práticas         de
concorrência         e         no         cumprimento         das         regras         e
normas         que         regem         mercados         em         âmbito         global."
(segundo         parágrafo)

(D) "[...]Há         outra         questão         que         afronta         a         regra         que
ajudou         a         fortalecer         essa         indústria:         a         de         que         a
publicidade         deve         remunerar         veículos         e         agências
com         base         nas         normas-padrão         estabelecidas         pelo
sistema         de         autorregulação         do         Cenp         (Conselho
Executivo         das         Normas-Padrão)."         (quarto
parágrafo)

Questão 23

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         apresenta         apenas
elementos         coesivos,         ou         seja,         elementos         estratégicos
na         retomada         de         temas         tratados         anteriormente         e         na
progressão         dos         parágrafos,         retirados         do         texto
jornalístico:

(A) "Mas"         (quarto         parágrafo);         "Embora"         (sexto
parágrafo);         "Basta"         (quinto         parágrafo);         "sobre
agências         e         veículos         de         comunicação".         (nono
parágrafo)
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(B) "que         essas         plataformas"         (nono         parágrafo);
"Embora"         (sexto         parágrafo);         "Mas"         (quarto
parágrafo);         "Uma         dessas         polêmicas".         (terceiro
parágrafo)

(C) "Esse         comportamento"         (décimo         parágrafo);
"Embora"         (sexto         parágrafo);         "com         impacto         direto"
(nono         parágrafo);         "         80%         do         faturamento         dessas
plataformas".         (quinto         parágrafo)

(D) "Movimentando"         (segundo         parágrafo);         "Mas"
(quarto         parágrafo);         "Embora"         (sexto         parágrafo);         "É
conhecido".         (quinto         parágrafo)

Questão 24

A         partir         da         leitura         do         texto,         assinale         abaixo         a
alternativa         que         elenca         as         estratégias         discursivas
utilizadas         para         construir         argumentos         objetivos         e
neutros:

(A) "Esse         comportamento         fragiliza         essa         indústria         e
gera         um         impacto         negativo         sobre         os         negócios         da
própria         imprensa."         (décimo         parágrafo)

(B) "Embora         seja         visível         que         atuam         como         veículos
de         comunicação,         ou         seja,         veiculam         conteúdo         e
vendem         publicidade."         (sexto         parágrafo)

(C) "Mas         há         outra         questão         que         afronta         a         regra         que
ajudou         a         fortalecer         essa         indústria."         (quarto
parágrafo)

(D) "É         conhecido         que         cerca         de         80%         do         faturamento
dessas         plataformas         provêm         da         publicidade,         e         o
restante,         de         serviços."         (quinto         parágrafo)

Questão 25

A         partir         de         análise         sintática,         é         CORRETO         afirmar         que
o         enunciado         do         título,         "As         polêmicas         que         rondam         as
grandes         plataformas         digitais"         possui:

(A) Oração         subordinada         substantiva         objetiva         indireta.
(B) Uma         oração         subordinada         adjetiva         restritiva.
(C) Oração         subordinada         adverbial         concessiva.
(D) Oração         subordinada         substantiva         objetiva         direta.

Questão 26

A         partir         da         leitura         do         texto         jornalístico         acima,         é
CORRETO         considerar         que         o         mesmo         é:

(A) Uma         notícia.
(B) Uma         reportagem.
(C) Um         editorial.
(D) Um         artigo         de         opinião.

Questão 27

A         partir         da         leitura         do         texto         jornalístico         acima,         é
CORRETO         AFIRMAR         que         seu         tema         central         seja:

(A) "remuneração         do         conteúdo         jornalístico         por         parte
dessas         plataformas,         que         reproduzem         os
conteúdos         da         imprensa         e         angariam         publicidade         e
anunciantes         com         base         neles,         mas         sem         remunerar
os         veículos".

(B) "o         número         de         anúncios         que         perseguem         os
usuários         para         saber         que         acessar         essas
plataformas         tem         um         custo,         e         ele         é         coberto         pelos
anunciantes".

(C) "As         polêmicas         que         rondam         as         grandes         plataformas
digitais".

(D) "Comportamento         fragiliza         publicidade,         imprensa         e
liberdade         de         expressão".

Questão 28

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         o         termo
destacado         está         sendo         usado         no         seu         sentido
conotativo:

(A) "Se         não         são         veículos,         parece         se         tratar         de         falácia
de         nomenclatura         -         assim         como         alguns         termos
mudaram         sem         que         a         essência         da         atividade
deixasse         de         ser         a         descrita         pelas         novas
nomenclaturas."         (sexto         parágrafo)

(B) "essas         plataformas         tornaram-se         não         só         um
negócio         bilionário,         mas         também         alvo         de
questionamentos         sobre         os         deveres         e         direitos         de
suas         atividades."         (segundo         parágrafo)

(C) "impediu         a         concorrência         predatória         e         garantiu         a
sustentabilidade         da         atividade,         com         transparência         e
ética."         (quarto         parágrafo)

(D) "alcunha         de         que         este         é         o         novo         capitalismo,
composto         por         gigantes         que         atuam         com
buscadores         e         redes         sociais."         (primeiro         parágrafo)

Questão 29

Sabe-se         que         o         sujeito         sintático         da         oração         é         muito
importante         na         construção         dos         objetos         de         discurso         de
um         texto.         Assinale         abaixo,         portanto,         a         alternativa         que
NÃO         apresenta         o         sujeito         sintático         dentre         as         orações
recortadas         do         texto         jornalístico:

(A) "o         modelo         de         operação         das         plataformas."         (sexto
parágrafo)

(B) "à         remuneração         do         conteúdo         jornalístico         por         parte
dessas         plataformas."         (terceiro         parágrafo)
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(C) "ainda         temos         a         questão         da         liberdade         de
expressão."         (oitavo         parágrafo)

(D) "a         disrupção         tecnológica         que         essas         plataformas
trouxeram."         (nono         parágrafo)

Questão 30

Sobre         os         usos         da         crase         no         texto         jornalístico,         assinale
a         alternativa         que         explica         corretamente         a         regra
gramatical         de         cada         caso         analisado:

(A) "garantiu         a         sustentabilidade         da         atividade"         O         uso         do
acento         grave         nesse         caso         é         facultativo         porque         o
verbo         garantir         possui         transitividade         direta         e
indireta,         como         "garantir         algo         a         alguém."

(B) "ao         contrário         dos         que         não         as         seguem."         Não         há
acento         grave         nesse         caso         porque         trata-se         apenas
do         artigo         feminino         plural.

(C) "Uma         dessas         polêmicas         diz         respeito         à
remuneração         do         conteúdo         jornalístico"         O         uso         do
acento         grave         nesse         caso         é         facultativo         porque
"respeito"         é         um         substantivo.

(D) "Mas         há         outra         questão         que         afronta         a         regra         que
ajudou         a         fortalecer         essa         indústria:         a         de         que         a
publicidade         deve         remunerar         veículos         e         agências"
Não         há         acento         grave         nesse         caso         porque         a
preposição         e         o         artigo         feminino         estão         separados
por         dois         pontos.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

A         colonização         do         município         de         São         José         do         Cedro         foi
feita         basicamente         por:

(A) Alemães         e         Portugueses.
(B) Italianos         e         Portugueses.
(C) Portugueses         e         Espanhóis.
(D) Italianos         e         Alemães.

Questão 32

"O         diretor         do         Instituto         Butantan,         Dimas         Covas,         disse
nesta         quarta-feira         (24         de         março)         que         o         Instituto
concluiu         o         envio         dos         documentos         exigidos         pela
Agência         Nacional         de         Vigilância         Sanitária         (Anvisa)         na
solicitação         para         realizar         um         estudo         clínico         do         soro
anticoronavírus,         desenvolvido         pelo         instituto         desde         o
ano         passado         a         partir         do         plasma         de
cavalos.(https://g1.globo.com)         Muito         se         tem         ouvido
falar         nos         últimos         tempos         sobre         a         vacina,         mas         o         soro
algumas         pessoas         não         conhecem.         Para         que         serve
este         tipo         de         soro?

(A) Para         impedir         que         o         indivíduo         seja         infectado         pela
segunda         vez.

(B) Para         amenizar         os         sintomas         em         pessoas         que         já
foram         infectadas.

(C) Para         curar         os         pacientes         infectados.
(D) Para         impedir         que         o         indivíduo         seja         infectado.

Questão 33

"Entende-se         que         para         ter         uma         existência         plena,         com
condições         de         desenvolver-se         em         toda         a         sua
capacidade         humana,         o         indivíduo         necessita,         dentre
outras         coisas,         de         moradia,         educação,         liberdade,
segurança,         saneamento         básico         e         trabalho."
(https://www.todamateria.com.br)         Muitas         são         as         leis         e
convenções         estabelecidas         a         nível         mundial         para         tratar
de         tais         garantias.         A         partir         deste         movimento         surgiu         o
conceito         de:

(A) Direitos         Coletivos.
(B) Direitos         Individuais.
(C) Direitos         Humanos.
(D) Direito         Público.

Questão 34

A         Lei         Orgânica         do         Município         de         São         José         do         Cedro,
em         seu         artigo         4º         diz         que:         "São         Poderes         do         Município,
independentes         e         harmônicos         entre         si,         o         Legislativo         e
o         Executivo",         mas         o         parágrafo         único         deste         artigo
deixa         claro         que:

(A) Fica         a         cargo         do         Poder         Executivo         delegar
competências         ao         Legislativo.

(B) A         delegação         de         competência         entre         os         Poderes         só
será         permitida         após         criação         de         lei         específica.

(C) Sempre         haverá         delegação         de         competência         entre
os         Poderes.

(D) É         vedada         a         delegação         de         competência         entre         os
Poderes.

Questão 35

Analise         os         itens         abaixo         e         classifique-os         como         (V)
verdadeiros         ou         (F)         falsos,         de         acordo         com         a         Lei
Orgânica         de         São         José         do         Cedro         que         determina         sobre
as         vedações         impostas         aos         servidores         públicos
municipais.

(__)Exercer         cargo         ou         função         pública         para         o         qual         não
concursado         ou         admitido,         salvo         nos         casos         previstos
em         lei.
(__)Recusar         a         participação         no         produto         da
arrecadação         de         tributos         e         multas,         inclusive         da         dívida
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ativa.
(__)Atividade         político-partidária         nas         horas         e         locais         de
trabalho         de         todos         quantos         prestam         serviços         ao
Município.
(__)A         acumulação         remunerada         de         cargos         públicos,
exceto,         quando         houver         compatibilidade         de         horário.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) V,         F,         F,         V.
(B) V,         F,         V,         F.
(C) F,         F,         V,         V.
(D) V,         F,         V,         V.
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