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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

14 de agosto

14 às 17h

35 questões

3h de duração*



.
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Língua Nacional 8 questões

Texto 1.

Notícia de jornal

Leio no jornal a notícia de que um homem morreu 
de fome. Um homem de cor branca, trinta anos pre-
sumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem 
socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo 
deitado na calçada durante setenta e duas horas, para 
finalmente morrer de fome.

Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de 
comerciantes, uma ambulância do Pronto Socorro e 
uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram 
sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo 
de fome.

Um homem que morreu de fome. O comissário de 
plantão (um homem) afirmou que o caso (morrer de 
fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, 
especialista em homens que morrem de fome. E o 
homem morreu de fome.

O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido 
ao Instituto Médico Legal sem ser identificado. Nada 
se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem 
morre de fome em plena rua, entre centenas de pas-
santes. Um homem caído na rua. Um bêbado. Um 
vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, 
um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma 
coisa – não é homem. E os outros homens cumprem 
seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 
setenta e duas horas todos passam, ao lado do 
homem que morre de fome, com um olhar de nojo, 
desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem 
olhar nenhum, e o homem continua morrendo de 
fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem 
socorro e sem perdão.

Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem 
da radiopatrulha, por que haveria de ser da minha 
alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem 
morrer de fome.

E o homem morre de fome. De trinta anos presumí-
veis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz o jornal. 
Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais 
morrerão de fome, pedindo providências às autorida-
des. As autoridades nada mais puderam fazer senão 
remover o corpo do homem. Deviam deixar que apo-
drecesse, para escarmento dos outros homens. Nada 
mais puderam fazer senão esperar que morresse de 
fome.

E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição 
em plena rua, no centro mais movimentado da cidade 
do Rio de Janeiro, um homem morreu de fome.

Morreu de fome.

Fernando Sabino

1. Analise as afirmativas sobre o texto 1.

1. O autor mostra sua indignação diante da 
morte por inanição.

2. O autor critica a insensibilidade de pessoas da 
sociedade diante da miséria dos desabrigados.

3. O autor mostra a naturalização da morte no 
cotidiano das pessoas.

4. O autor, no terceiro parágrafo, prestando um 
serviço de utilidade pública, informa o fato 
de que os mendigos são da competência de 
autoridades especializadas, como a Delegacia 
de Mendicância.

5. O autor critica o fato de um homem estar 
morto na calçada, durante setenta e duas 
horas, e ser ignorado pelos transeuntes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Na Redação Oficial, o pronome de tratamento 
confere ao texto a formalidade necessária a esse tipo 
de correspondência e possui aspectos peculiares de 
concordância.

Assinale a alternativa correta de acordo com a afirma-
ção acima.

a. Check-square Vossa Senhoria nomeará seu substituto em 
breve.

b. SQUARE A que vos referis, Vossa Excelência, neste 
contexto?

c. SQUARE Sua Excelência, solicito-vos que cumprais com 
vosso compromisso.

d. SQUARE Perguntou-lhe então o assessor: “Estais dispos-
tos a levar sua promessa a cabo?”

e. SQUARE “A Sua Excelência o senhor Secretário Executivo 
para dar vosso despacho” é o que se lia naquele 
cabeçalho.
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3. Avalie se os sinônimos usados para a(s) palavra(s) 
entre parênteses estão corretos e coloque ( V ) para 
verdadeiro e ( F ) para falso.

( ) Um homem de cor branca, trinta anos plausí-
veis. (presumíveis)

( ) Depois de setenta e duas horas de diligência 
em plena rua, morreu. (inanição)

( ) Um marginalizado, um preterido morreu na 
rua. (pária, proscrito)

( ) Para reprimenda dos outros homens. 
(escarmento)

( ) Com um olhar de nojo e deferência. (desdém)

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • F • V
b. SQUARE F • V • F • V • F
c. SQUARE V • F • V • V • V
d. SQUARE F • F • V • F • V
e. Check-square V • F • V • V • F

Texto 2.

Inimigos

O apelido de Maria Tereza, para Norberto, era ‘Quequi-
nha’. Depois do casamento, sempre que queria contar 
para os outros uma de sua mulher, o Norberto pegava 
na sua mão, carinhosamente, e começava:

— Pois a Quequinha…

E a Quequinha, dengosa, protestava:

— Ora, Beto!

Com o passar do tempo o Norberto deixou de chamar 
a Maria Tereza de Quequinha. Se ela estivesse ao seu 
lado e ele quisesse se referir a ela, dizia:

— A mulher aqui…

Ou, às vezes:

— Esta mulherzinha…

Mas nunca mais Quequinha.

(O tempo, o tempo. O amor tem mil inimigos, mas 
o pior deles é o tempo. O tempo ataca o silêncio. O 
tempo usa armas químicas.)

Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher por 
Ela.

— Ela odeia o Charles Bronson.

— Ah, não gosto mesmo.

Deve-se dizer que o Norberto, a esta altura, embora a 
chamasse de Ela, ainda usava um vago gesto de mão 
para indicá-la. Pior foi quando passou a dizer ‘essa aí’ e 
a apontava com o queixo.

— Essa aí…

E apontava com o queixo, até curvando a boca com 
um certo desdém.

(O tempo, o tempo. Tempo captura o amor e não o 
mata na hora. Vai tirando uma asa, depois cura.)

Hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, o 
Norberto nem olha na direção. Faz um meneio de lado 
com a cabeça e diz:

— Aquilo…

Luis Fernando Veríssimo

4. Observe as frases retiradas do texto 2.

 � Frase 1: … o Norberto pegava na sua mão, 
carinhosamente, e começava…

 � Frase 2: Com o tempo, Norberto passou a 
tratar a mulher por Ela.

Analise as afirmativas abaixo feitas sobre elas.

1. Na frase 1, na primeira oração, o adjunto 
adverbial pode ser deslocado, sem prejuízo de 
sentido.

2. Na frase 1, seu sentido seria alterado se fosse 
assim redigida: “… carinhosamente, o Nor-
berto pegava na sua mão e começava…

3. Em 1, o sentido da frase não seria alterado se 
fosse assim redigida: “… o Norberto, na sua 
mão pegava, carinhosamente, e começava…

4. Na frase 2 há dois sujeitos simples, já que 
há dois nomes próprios: “Norberto e Ela”; o 
último referindo-se à Maria Teresa.

5. Na frase 2, a vírgula usada não é obrigatória. 
Foi usada para enfatizar a expressão “Com o 
tempo” que é adjunto adverbial deslocado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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8. Observe a tirinha.

Sobre a tirinha e sobre concordância verbal e nominal, 
analise as afirmativas abaixo:

1. A concordância a que se refere o personagem 
da primeira fala é a concordância nominal.

2. Uma das respostas dada às perguntas feitas 
também apresenta erro de concordância, só 
que verbal.

3. As frases: “Precisa-se de profissionais qualifica-
dos” e “Contrata-se profissionais qualificados” 
estão certas quanto à concordância verbal.

4. Está certa a concordância verbal em: “A maio-
ria dos candidatos vai se sair bem”.

5. Está certa a concordância verbal e nominal 
em: “Nós, os coordenadores e vocês iremos 
manter a discrição, isso ela mesma, Josefina, 
garante.”

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Noções de Informática 4 questões

9. A guia do MS Powerpoint do Microsoft 365 em 
português responsável por imprimir um dinamismo às 
trocas entre slides, aplicando efeitos de troca de slide 
como Transformar, Apagar, Revelar, dentre outros, é a:

a. SQUARE Design.
b. Check-square Transições.
c. SQUARE Animações.
d. SQUARE Transformações.
e. SQUARE Movimentações.

5. Assinale a alternativa que traz uma afirmação cor-
reta sobre o texto 2.

a. Check-square O tempo paulatinamente deteriora o amor.
b. SQUARE A mulher ficava afetada e inquiria a cada vez 

que era citada pelo marido.
c. SQUARE O casamento de modo fugaz dilapida o amor.
d. SQUARE O tempo desafronta o silêncio e o destitui.
e. SQUARE O marido, como um bronco, referia-se à mulher 

para se vangloriar aos amigos.

6. Sobre regência verbal, assinale a alternativa cor-
reta, analisando a frase retirada do texto 2 e a afirma-
ção posta depois dela entre parênteses.

a. Check-square Ela odeia o Charles Bronson. (O verbo da frase 
não é regido por preposição e tem, pois, uma 
relação direta com seu complemento).

b. SQUARE Ah, não gosto mesmo. (Na frase “Gostei o vinho 
e o aprovei”, o verbo gostar possui o mesmo 
sentido e a mesma regência).

c. SQUARE O tempo captura o amor e não o mata na hora. 
(Os dois verbos são regidos por preposição e 
o segundo tem como complemento um pro-
nome oblíquo).

d. SQUARE … embora a chamasse de Ela. (Se a frase fosse 
assim redigida: “… embora a chamasse Ela”, o 
verbo “chamar” teria seu sentido alterado e a 
regência estaria incorreta).

e. SQUARE … e ele quisesse se referir a ela. (O verbo referir, 
neste caso, é pronominal e sempre exige pre-
posição. Diferente disso tem-se na frase: “Ele se 
referia à mulher com carinho).

7. Sobre o uso da vírgula, assinale a alternativa correta.

a. SQUARE No texto, há adjuntos adverbiais deslocados 
separados por vírgula em nove situações.

b. SQUARE Está correto o uso da vírgula em: “Ao chegar à 
festa nem percebeu, sua mulher bem arrumada, 
que havia ido ao salão de beleza”.

c. SQUARE Em: “Ao tempo, por que não obedecer resigna-
damente a ele?” a vírgula foi incorretamente 
usada para separar adjunto adverbial deslocado.

d. SQUARE Em: “Tudo foi esclarecido; precisamos, pois 
recomeçar nossa relação”, o uso da vírgula está 
correto.

e. Check-square Na frase: “Norberto, que era um marido amo-
roso, nunca descuidou de sua mulher, Quequi-
nha, e deu-lhe todo seu amor”, o uso das vírgu-
las está correto.
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10. Analise as afirmativas abaixo com relação à com-
putação em nuvem (Cloud computing).

1. Implementa o dimensionamento elástico ou 
escalável, o que significa fornecer a quanti-
dade adequada de recursos de TI sempre que 
necessário, dinamicamente.

2. Exige conhecimento específico e especiali-
zado em configuração de hardware e atualiza-
ção de software básico, incluindo atualizações 
de segurança e correções.

3. Reduz o gasto de capital com aquisição de 
hardware e software, uma vez que são consu-
midos sob demanda.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

11. São opções de pasta do Explorador de Arquivos 
do Windows 10 em português:

1. Abrir pastas na mesma janela ou abrir cada 
pasta em sua própria janela.

2. Clicar uma ou duas vezes para abrir um item.
3. Mostrar arquivos ou pastas mais usadas em 

Acesso rápido (mas não ambos).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Quais tipos de gráfico do MS Excel do  Microsoft 
365 em português permitem a configuração de posição 
do Rótulo, dentre as Opções de Eixo do Eixo Vertical?

1. Colunas
2. Cascata
3. Barras

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

Raciocínio Lógico 3 questões

13. Uma pessoa recebe um carro de presente, porém 
a pintura do mesmo será escolhida aleatoriamente, e 
poderá ser de uma cor só ou de duas cores.

As opções dentre as quais a(s) cor(es) da pintura 
será(ão) escolhida(s) são: verde, vermelha, azul, prata, 
branca e preta, bege e preta, amarela e preta.

Logo, a probabilidade de a pintura escolhida incluir a 
cor preto é:

a. SQUARE Maior que 48%.
b. SQUARE Maior que 45% e menor que 48%.
c. Check-square Maior que 42% e menor que 45%.
d. SQUARE Maior que 39% e menor que 42%.
e. SQUARE Menor que 39%.

14. Em uma empresa com 120 funcionários, 55% do 
total de funcionários sabe programar e 40% do total 
de funcionários não é fluente em inglês. Sabe-se ainda 
que 3/4 das pessoas que são fluentes em inglês sabem 
programar.

Escolhendo ao acaso um dos funcionários da empresa, 
a probabilidade de essa pessoa saber programar e não 
ser fluente em inglês é:

a. SQUARE Maior que 17%.
b. SQUARE Maior que 15% e menor que 17%.
c. SQUARE Maior que 13% e menor que 15%.
d. SQUARE Maior que 11% e menor que 13%.
e. Check-square Menor que 11%.
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15. Um grupo de 8 pessoas, incluindo Luciano e Paula, 
deseja formar uma comitiva com três representantes.

Quantas comitivas diferentes são possíveis formar, 
se Luciano e Paula não podem participar juntos na 
mesma comitiva?

a. SQUARE Mais de 58
b. SQUARE Mais de 53 e menos de 58
c. Check-square Mais de 48 e menos de 53
d. SQUARE Mais de 43 e menos de 48
e. SQUARE Menos de 43

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. Analise as afirmativas abaixo de acordo com a 
Resolução 100/2016/CEE/SC com redação dada pela 
Resolução CEE/SC no 26, de 19 de março de 2019.

As medidas a serem adotadas pelas escolas de edu-
cação básica do Sistema Estadual de Ensino deverão, 
quando previsto em seu Projeto Político-Pedagógico:

1. Conceder certificação à conclusão de Ensino 
Fundamental e Médio aos alunos que não 
atingiram as competências previstas na Lei de 
Diretrizes e Base da Educação Nacional para 
estas etapas. 

2. A concessão desta certificação aplica-se 
somente aos alunos com deficiência intelec-
tual e transtorno do espectro autista (TEA), 
com idade mínima de 16 anos, que tenham 
frequentado, no mínimo, 9 anos de escolari-
zação para o ensino fundamental e com idade 
mínima de 18 anos que tenham frequentado, 
no mínimo, 12 anos de escolarização para o 
ensino médio obrigatórios.

3. Promover o avanço nos cursos ou anos, por 
classificação, sempre que se constatarem 
altas habilidades ou atendimento pessoal 
das expectativas de aprendizagem, corres-
pondentes a todas as disciplinas ou áreas de 
conhecimento oferecidas no ano ou curso em 
que o aluno estiver matriculado.

4. Criar, quando couber, um núcleo de educação 
especial, formado pelos professores dos ser-
viços especializados e equipe pedagógica da 
escola, com o objetivo de atender questões 
pertinentes a essa modalidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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17. A Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015, estabelece 
em seu art. 27 que:

A educação constitui direito da pessoa com deficiên-
cia, assegurados sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis e                , 
de forma a alcançar o máximo desenvolvimento pos-
sível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo suas características, 
interesses e necessidades de aprendizagem.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE condições de acesso
b. SQUARE modalidades de ensino
c. SQUARE adoção de medidas de apoio
d. Check-square aprendizado ao longo de toda a vida
e. SQUARE aprimoramento dos sistemas educacionais

18. O objetivo da Política Estadual de Educação Espe-
cial de Santa Catarina é orientar, acompanhar e avaliar 
a educação:

a. SQUARE de estudantes com deficiência, Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades/
superdotação.

b. Check-square de estudantes com deficiência, Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit 
de Atenção/ Hiperatividade (TDAH) e altas 
habilidades/superdotação.

c. SQUARE de estudantes com deficiência física e mental, 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), Trans-
torno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 
(TDAH) e altas habilidades/superdotação.

d. SQUARE de estudantes com deficiência, Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), Dislexia, Discalculia e 
altas habilidades/superdotação.

e. SQUARE do público-alvo da Educação Especial definida 
na Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 
2008).

19. Devido à diversidade de manifestações compor-
tamentais e cognitivas que uma pessoa com suspeita 
de Transtorno de Neurodesenvolvimento pode apre-
sentar, entende-se de fundamental importância uma 
equipe multiprofissional para:

a. Check-square identificar possíveis alterações de linguagem, 
marcos motores e habilidades cognitivas 
superiores.

b. SQUARE atuar na prevenção de possíveis alterações de 
linguagem, marcos motores e habilidades cog-
nitivas inferiores.

c. SQUARE intervir nas possíveis alterações de lingua-
gem, marcos motores e habilidades cognitivas 
inferiores.

d. SQUARE remover barreiras que causam possíveis altera-
ções de linguagem, marcos motores e habilida-
des cognitivas superiores.

e. SQUARE estudar as possíveis alterações de linguagem, 
marcos motores e habilidades cognitivas 
superiores.

20. Analise o texto abaixo:

Os movimentos sociais mundiais, incluindo os do 
 Brasil, já fecharam a questão: querem ser chamadas 
de “                ”, em todos os 
idiomas.

Esse termo faz parte do texto da Convenção sobre os 
direitos das pessoas com deficiência, adotado pela ONU 
em 2006, ratificado com equivalência de emenda cons-
titucional no Brasil através do Decreto Legislativo no 186 
e promulgado por meio do Decreto no 6.949, em 2009.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE deficientes
b. SQUARE pessoas deficientes
c. Check-square pessoas com deficiência
d. SQUARE pessoas portadora de deficiência
e. SQUARE pessoas com necessidades especiais
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23. Em conformidade com o Decreto no 5.626, de 22 
de dezembro de 2005, nos próximos dez anos, a partir 
da publicação do Decreto, caso não haja pessoas com 
a titulação exigida para o exercício da tradução e inter-
pretação de Libras – Língua Portuguesa, as instituições 
federais de ensino devem incluir, em seus quadros, 
profissionais com o seguinte perfil:

 � Profissional             , de 
nível superior, com competência e fluência 
em Libras para realizar a interpretação das 
duas línguas, de maneira simultânea e conse-
cutiva, e com aprovação em exame de profi-
ciência, promovido pelo Ministério da Educa-
ção, para atuação em instituições de ensino 
médio e de educação superior.

 � Profissional             , de 
nível médio, com competência e fluência em 
Libras para realizar a interpretação das duas 
línguas, de maneira simultânea e consecutiva, 
e com aprovação em exame de proficiência, 
promovido pelo Ministério da Educação, para 
atuação no ensino fundamental.

 � Profissional             , com 
competência para realizar a interpretação 
de línguas de sinais de outros países para a 
Libras, para atuação em cursos e eventos.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. SQUARE surdo • surdo • ouvinte
b. SQUARE ouvinte • surdo • surdo
c. SQUARE ouvinte • surdo • ouvinte
d. Check-square ouvinte • ouvinte • surdo
e. SQUARE ouvinte • ouvinte • ouvinte

21. Analise o texto abaixo:

Frente ao processo de inclusão no ensino regular, “a 
compreensão acerca da importância  (1)  precisa 
ser devidamente compreendida pelo professor de 
AEE e pelo professor de ensino comum como a possi-
bilidade de acesso do estudante aos conteúdos, efe-
tivando a educação inclusiva e gerando  (2)  para 
que todos tenham  (3)  ”.

(GARCEZ, et al., 2021).

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas numeradas do texto.

a. SQUARE (1) do ensino colaborativo • (2) aprendizagem • 
(3) acesso à educação no ensino regular

b. Check-square (1) da adequação, da adaptação ou da flexibi-
lização curricular • (2) equidade • (3) direito à 
aprendizagem

c. SQUARE (1) da adequação, da adaptação ou da flexibili-
zação curricular • (2) aprendizagem •  
(3) igualdade de acesso e aprendizagem

d. SQUARE (1) do ensino colaborativo • (2) equidade •  
(3) igualdade de acesso e aprendizagem

e. SQUARE (1) da adequação, da adaptação ou da  
flexibilização curricular • (2) equidade •  
(3) acesso à educação no ensino regular

22. De acordo com a Lei no 10.436, de 24 de abril de 
2002, a Língua Brasileira de Sinais (Libras):

a. SQUARE poderá substituir a modalidade escrita da Lín-
gua Portuguesa.

b. SQUARE não é de inclusão obrigatória nos cursos de 
formação de Educação Especial, de Fonoaudio-
logia e de Magistério, em seus níveis médio e 
superior.

c. Check-square é reconhecida como meio legal de comunica-
ção e expressão e outros recursos de expressão 
a ela associados.

d. SQUARE é entendida como forma de comunicação e 
expressão, com sistema linguístico de natureza 
visual-auditiva.

e. SQUARE possui uma estrutura gramatical própria, mas 
não constitui um sistema linguístico de trans-
missão de ideias e fatos, oriundos de comuni-
dades de pessoas surdas do Brasil.
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25. A experiência visual é um aspecto essencial para a 
aprendizagem de estudantes surdos. Com base nesta 
afirmação, analise as alternativas corretas em relação 
à importância da compreensão da experiência visual, 
para a atuação do professor junto a esses estudantes:

1. Ao referir-se à experiência visual entende-se 
que essa referência é sinônima à experiência 
linguística visual, em outras palavras, ao uso 
da Língua de Sinais.

2. O professor precisa conhecer, respeitar e valo-
rizar a experiência visual e linguística do surdo 
no seu processo de aprendizagem.

3. O trabalho pedagógico com os estudantes 
surdos deve ser centrado na experiência 
visual, pois ela é a base do seu pensamento e 
linguagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Texto 1

Leia o texto que é um excerto do conto “Amor” de Clarice Lispector.

O mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários 
anos ruíam, as gemas amarelas escorriam. Expulsa de 
seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas da rua 
eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo 
equilíbrio à tona da escuridão – e por um momento a 
falta de sentido deixava-as tão livres que não sabiam 
para onde ir. Perceber uma ausência de lei foi tão 
súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como 
se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudes-
sem ser revertidas com a mesma calma com que não 
o eram.

24. Sobre os recursos e estratégias metodológicas 
para o ensino da Língua Portuguesa, como segunda 
língua para os estudantes surdos, é correto afirmar:

a. SQUARE A atribuição de significados à imagem gráfica 
restringe o trabalho do professor de Língua 
Portuguesa com o estudante surdo. Logo, no 
trabalho com a leitura contextualizada, con-
traindica-se o seu uso.

b. SQUARE É importante selecionar os gêneros textuais a 
serem trabalhados com os estudantes surdos, 
sendo que, por exemplo, o trabalho com notí-
cia é mais relevante do que com diário.

c. SQUARE Pode-se estudar o sentido da palavra em 
diferentes situações, com a exploração tex-
tual e contextual da escrita. Em contrapartida, 
desaconselha-se a exploração da ortogra-
fia das palavras, em virtude da dificuldade 
apresentada pelos estudantes surdos nesta 
aprendizagem.

d. SQUARE É relevante pesquisar os significados das pala-
vras e os conceitos, relacionados a elas, sua 
aplicação em frases, sendo a aplicação em tex-
tos considerada complexa em demasia para os 
estudantes surdos.

e. Check-square Abordar conceitos já aprendidos pelo estu-
dante surdo na Língua de Sinais, por exemplo, 
associação de um sinal com a escrita da palavra 
relacionada, pode favorecer a sua compreensão 
das atividades em Língua Portuguesa.
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28. Analise o texto abaixo em relação à coesão textual.

As rupturas da coesão textual podem ser  (1)  
e  (2)  . Como exemplo desta, temos  (3)  .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas numeradas do texto.

a. SQUARE (1) acintosas • (2) não estilísticas •  
(3) o uso de referenciais

b. Check-square (1) involuntárias • (2) voluntárias •  
(3) o uso de anacolutos

c. SQUARE (1) inconscientes • (2) propositadas •  
(3) as frases inacabadas

d. SQUARE (1) involuntárias • (2) propositais •  
(3) erros de concordância

e. SQUARE (1) sintáticas • (2) semânticas •  
(3) o uso de hipérbato

29. Assinale a alternativa correta, considerando 
“gênero textual” como sinônimo de “gênero do 
discurso”.

a. Check-square Um gênero textual tem função social.
b. SQUARE Aspectos linguísticos definem um gênero 

textual.
c. SQUARE Os gêneros textuais possuem estrutura 

inflexível, porém são variáveis quanto à sua 
concepção.

d. SQUARE Forma e conteúdo determinam os gêneros e os 
tipos textuais, respectivamente.

e. SQUARE A injunção é um gênero textual que busca 
orientar e persuadir o leitor.

30. Assinale a alternativa que apresenta um gênero 
do discurso que se vale do tipo textual narração.

a. Check-square Crônica
b. SQUARE Editorial
c. SQUARE Cardápio
d. SQUARE Resenha
e. SQUARE Palestra

26. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.

1. Embora estivesse assustada, Ana acreditava 
que a rotina das pessoas pudesse ser plácida.

2. Ana equilibrava-se minimamente sob as 
trevas.

3. A palavra Ana tem uma função catafórica no 
texto.

4. Pode-se inferir que Ana não estava dentro de 
sua rotina habitual.

5. A vida regrada de Ana desmoronou-se.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

27. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre a morfossintaxe do texto.

( ) Na frase: “As gemas amarelas escorriam” um 
artigo e um adjetivo têm função sintática de 
adjunto adnominal.

( ) Nas três vezes em que a partícula “se” aparece 
na última frase do texto ela não exerce função 
sintática alguma, pois trata-se de partícula 
expletiva.

( ) O verbo “parecer” na terceira frase do texto 
tem sujeito oracional.

( ) A palavra “periclitantes” é adjetivo e exerce a 
função sintática de predicativo do sujeito.

( ) Nas duas primeiras vezes em que aparece no 
texto, a palavra “que” é pronome relativo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE F • V • F • V • V
c. SQUARE V • V • F • F • V
d. SQUARE F • F • V • V • V
e. Check-square V • F • V • V • F
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32. Se você fosse corrigir o texto 2 e comentá-lo, 
quais afirmativas abaixo você consideraria corretas?

1. Um dos problemas do texto é a falta de coe-
são e coerência.

2. Há pelo menos um elemento de coesão usado 
adequadamente.

3. O tópico frasal permitiu o desenvolvimento 
do assunto com facilidade, já que apresen-
tou o resumo da tese discutida ao longo do 
parágrafo.

4. A coesão buscada na última frase não se efeti-
vou, já que a relação semântica sugerida pela 
conjunção usada não aconteceu.

5. Os desvios da norma culta prejudicam sobre-
maneira a compreensão do texto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

33. Considerando o texto 2, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE O uso inapropriado da concordância verbal pre-
judica a compreensão pretendida pelo autor.

b. SQUARE Sintaticamente, o primeiro e o segundo verbo 
do texto apresentam a mesma predicação.

c. SQUARE A última frase do texto estaria coerente e coesa 
ao texto se, depois do verbo “poder”, fosse 
acrescentado um adjunto adverbial de negação.

d. SQUARE O uso inapropriado da regência verbal na 
maioria dos verbos usados no texto prejudica a 
textualidade.

e. Check-square A palavra “que”, na terceira frase do texto, apre-
senta ambiguidade quanto à ideia que busca 
resgatar.

34. Assinale a alternativa que mostra uma variação 
linguística tida como diafásica.

a. SQUARE Espero vossa mercê, às 20h em ponto.
b. SQUARE Gosto de macaxeira com galinha caipira.
c. SQUARE “A fessora ia me castigá pruma coisa que num 

fiz”, disse Chico Bento.
d. Check-square Fala garota, sem spoiler, beleza? É papo reto!
e. SQUARE “Tem-se que in dubio pro reo nada resta a decla-

rar”, argumentou o advogado.

31. Analise as afirmativas abaixo sobre Concepção de 
Linguagem.

1. A perspectiva de língua/linguagem concebida 
na formação do professor interfere direta-
mente nas suas práticas docentes em sala 
de aula.

2. A realidade é construída pela linguagem 
que utilizamos para descrevê-la; nós mes-
mos somos produtos da linguagem que 
aprendemos.

3. A linguagem tida como “subjetivismo idea-
lista” considera que o não saber se expressar 
advém do não saber pensar, uma vez que a 
linguagem traduz o que se constrói na mente.

4. Na linguagem como meio objetivo para a 
comunicação, ou como “objetivismo abstrato”, 
a língua é um processo de evolução constante.

5. A linguagem como forma de interação consi-
dera os sujeitos e o funcionamento interno da 
língua, apoiando-se nos estudos estruturalis-
tas. De modo geral, essa concepção permeou 
a formação docente por muitos anos e ainda é 
a mais vista em sala de aula.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Texto 2

Leia o texto abaixo, escrito hipoteticamente por um aluno.

“O mundo está um caos social. A beleza deu lugar a escu-
ridão, assim os homens enxergam como a vida pode 
ser pacata e bela. Todas às vezes quando me deparo em 
uma situação de perigo percebo poder fazer o mundo 
melhor e a vida mais tranquila que me fará também 
uma pessoa honesta e sem preconceito. Embora tenha 
consciência posso ser um agente social para evitar a 
pandemia que assola o mundo nos dias de hoje.”
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

35. Assinale a alternativa correta, considerando a 
sintaxe de concordância verbal ou nominal.

a. Check-square Os arranha-céus parece caírem.
b. SQUARE Já havia saído todas as pessoas.
c. SQUARE Eu estou quites com a Receita Federal.
d. SQUARE Foi de imensa alegria, nas tardes de outono, 

nossos encontros fortuitos.
e. SQUARE Mais de uma pessoa se abraçou ressabiada-

mente diante daquele perigo.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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P Ú B L I C O
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