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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

01. Analise a notícia jornalística a seguir, 
veiculada no início do mês de abril deste ano, 
e marque a alternativa que contém o termo que 
preenche corretamente a lacuna.

“O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou na 
madrugada desta quinta-feira, por seis votos a cinco, 
o pedido de _____________ do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, solicitado pela defesa para 
tentar evitar que ele fosse preso até que o processo 
chegasse ao fim em todas as instâncias da Justiça. 
A votação, iniciada na tarde de quarta-feira, durou 
dez horas e meia”. (BBC Brasil, 04/04/18, com 
adaptações).

a) Anulação do processo.
b) Delação premiada.
c) Habeas corpus.
d) Suspeição do juiz.
________________________________________

02. Considere a seguinte análise sobre 
um conflito que afeta atualmente as relações 
internacionais e assinale a alternativa que indica o 
país de que se trata.

“Um levante pacífico contra o presidente, que teve 
início há sete anos, transformou-se em uma guerra 
civil que já deixou mais de quatrocentos mil mortos, 
devastou cidades e envolveu outros países. Calcula-
se que mais de cinco milhões já tenham deixado 
o país - o maior êxodo da história recente. Em 
abril deste ano, o presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciou que o seu país havia 
iniciado uma série de ataques aéreos na região, em 
coordenação com a França e o Reino Unido”. (BBC 
Brasil, 14/04/18, com adaptações).

a) Afeganistão.
b) Iraque.
c) Rússia.
d) Síria.
________________________________________

03. Leia a seguinte análise sobre um aspecto 
cultural do mundo contemporâneo e assinale a 
alternativa que melhor corresponde ao gênero 
musical descrito.

“É cada vez mais frequente que músicos produzam 
sua arte a partir da digitalização, amostragem 
e reordenação de sons. Essa nova modalidade 
de composição segue, em geral, os seguintes 
princípios: cada música final é usada como matéria 
prima para composições futuras; há uma inteligência 

coletiva que se alimenta do estoque musical 
existente; por fim, cada trecho da música possui 
uma história de composição que segue o mesmo 
padrão. Com isto, pode-se encontrar nesse estilo 
musical os princípios do movimento social da 
cibercultura: interconexão, comunidade virtual e 
inteligência coletiva”. (Portal Imaginarium, 15/04/18, 
com adaptações).

a) Bossa Nova.
b) Jazz Clássico.
c) Rock Progressivo.
d) Música Eletrônica.
________________________________________

04. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assegurar 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 é dever:

a) da sociedade em geral, excetuando-se o poder 
público.
b) reservado apenas aos pais ou cuidadores, com 
auxílio do Estado.
c) exclusivo do poder público, sendo vedada a 
participação da família. 
d) da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público.

________________________________________
QUESTÕES 05 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

 Leia o texto abaixo para responder as 
questões de 05 a 10.

Confira a seguir os principais trechos da conversa 
com o filósofo, em que ele diz o que pensa sobre 
temas como propósito, obsessão pela carreira e 
equilíbrio entre lazer e trabalho:

EXAME.com – O excesso de trabalho está roubando 
cada vez mais tempo do lazer e da convivência 
familiar. Num mercado tão competitivo, ainda é 
possível ter uma carreira de sucesso sem sacrificar 
a felicidade em outros âmbitos da vida?

Mário Sérgio Cortella – É evidente que você precisa 
se dedicar à carreira, mas não pode deixar que 
apenas um aspecto da vida obscureça todos os 
demais. É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência. E esse equilíbrio é 
igual ao necessário para andar de bicicleta: você 
precisa estar sempre em movimento para não cair.
Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos sem 
se perder neles. Você pode ter uma alimentação 
equilibrada mas, de vez em quando, mergulhar com 
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alegria numa garrafa de vinho, num churrasco. Mas 
não vai fazer isso todo dia, toda hora. Da mesma 
forma, quando as pessoas fazem cursinho pré-
vestibular, elas não têm fim de semana, não têm 
balada, não têm nada. Mas ninguém vai passar o 
resto da vida fazendo cursinho, senão enlouquece.
Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada. É preciso cautela, 
porque isso vai torná-la infeliz. Há momentos na 
vida em que você vai se dedicar mais aos filhos 
do que à sua carreira. Em outros, você precisará 
trabalhar por 12, 13 horas por dia e ficará menos 
tempo com a família. O importante é não se perder 
nos extremos, mas saber transitar entre eles.

EXAME.com – Não vivemos numa cultura que 
incentiva os extremos?

Mário Sérgio Cortella – Sem dúvida. Existe a ideia 
de que sucesso significa trabalho contínuo, que 
você deve esquecer os outros aspectos da vida. 
Nossa cultura incentiva isso, suga as pessoas, vai 
exaurindo suas forças, transformando cansaço em 
estresse. O cansaço resulta de um esforço intenso. 
O estresse é quando você já não tem compreensão 
do que está fazendo.
No entanto, o que é imposto pela cultura não é 
obrigatório. É preciso andar na contramão dessa 
ideia e tentar buscar o equilíbrio entre as diversas 
faces da vida. Não é fácil, mas também não é 
impossível.

(Texto adaptado. GASPARINI, Claudia. Cortella 
diz qual é o segredo para acordar feliz na 2ª feira. 
EXAME. 13/3/2018.  Disponível em: https://exame.
abril.com.br/carreira/cortella-diz-qual-e-o-segredo-
para-acordar-feliz-na-2a-feira/)

05. A partir das características, linguísticas e 
estruturais, assinale a alternativa que classifica 
corretamente o gênero do texto acima.

a) Notícia.
b) Reportagem.
c) Entrevista.
d) Artigo de opinião.
________________________________________

06. A partir das afirmações de Mário Sérgio 
Cortella, analise as seguintes assertivas:

I. Manter o foco em um único aspecto da vida deve 
ser incentivado.
II. A cultura dos extremos é algo obrigatório, todos 
devem segui-la.
III. Transitar entre os extremos é uma forma de 
encontrar o equilíbrio.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I e III apenas.
b) I e II apenas.
c) Apenas I.
d) Apenas III.
________________________________________

07. “É preciso cautela, porque ISSO vai torná-la 
infeliz.”

Assinale a alternativa que contém a afirmação a 
que o pronome demonstrativo destacado se refere 
no texto.

a) “Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada.”
b) “Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos 
sem se perder neles.”
c) “Há momentos na vida em que você vai se dedicar 
mais aos filhos do que à sua carreira.”
d) “Ninguém vai passar o resto da vida fazendo 
cursinho, senão enlouquece.”
________________________________________

08. Assinale a alternativa em que há linguagem 
figurada.

a) “E esse equilíbrio é igual ao necessário para 
andar de bicicleta.”
b) “Em outros, você precisará trabalhar por 12, 13 
horas por dia e ficará menos tempo com a família.”
c) “Você pode ter uma alimentação equilibrada mas, 
de vez em quando, mergulhar com alegria numa 
garrafa de vinho, num churrasco.”
d) “O cansaço resulta de um esforço intenso.”
________________________________________

09. “Da mesma forma, quando as pessoas 
fazem cursinho pré-vestibular, elas não têm fim de 
semana, não têm balada, não têm nada.”

A respeito do trecho acima, analise as assertivas:

I. O verbo “ter” recebe acento porque seu sujeito é 
“as pessoas”.
II. A vírgula após “semana” e “balada”, separam 
orações coordenadas assindéticas.
III. “Da mesma forma” estabelece uma noção de 
conformidade com o que foi dito anteriormente no 
texto. 

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) I, II, III estão corretas.
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10. ““É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência.”
 Assinale a alternativa que substitui 
corretamente a expressão “um equilíbrio” por um 
pronome oblíquo.

a) É preciso buscar-lo.
b) É preciso buscá-lo.
c) É preciso buscar-lhe.
d) É preciso buscá-o.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 -  MATEMÁTICA

11. Um professor aplica um capital a juros 
simples com taxa de 5% ao mês, durante dez 
meses. No fim desse intervalo de tempo o juro 
produzido foi de R$ 800,00. O valor do capital inicial 
aplicado foi de:

a) R$ 1.200,00
b) R$ 1.400,00
c) R$ 1.500,00
d) R$ 1.600,00
________________________________________

12. Marcos comprou uma piscina que possui 6,0 
m de comprimento, 4,0 m de largura e 1,5 m de 
profundidade. Para que a piscina contenha 28.800 
litros de água, esta deve atingir uma altura de:

a) 40 cm
b) 100 cm
c) 120 cm
d) 135 cm
________________________________________

13. Dadas    as     funções  f(x) = 3x² - 16 e       
h(x) = 9x² - 4x, se x satisfaz a igualdade   f(x) = h(x), 
então 3x é igual a:

a) 9
b) 27
c) 81
d) 243
________________________________________

14. Um carro percorre uma determinada distância 
viajando com velocidade constante por 4 horas. O 
tempo que ele gastaria para percorrer a metade 
daquela distância com velocidade constante igual a 
80% da anterior é igual a:

a) 1,4 h
b) 2,5 h
c) 3,4 h
d) 5,0 h

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

15. Sobre a educação, com base na Lei Orgânica 
do Município de Francisco Beltrão, assinale a 
alternativa INCORRETA.

a) A escolha dos diretores nas escolas municipais, 
será feita pelo Secretário de Educação, na forma 
da lei.
b) O Município promoverá a educação Pré-escolar 
e o Ensino Fundamental, com a colaboração da 
sociedade e a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, visando o pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
c) O calendário escolar municipal será flexível 
e adequado às peculiaridades climáticas e as 
condições sociais e econômicas dos alunos.
d) Será assegurada em lei, a participação efetiva 
e proporcional de todos os segmentos sociais 
envolvidos, diretamente ou indiretamente, no 
processo educacional do Município, no Conselho 
Municipal de Educação.
________________________________________

16. As deliberações da Câmara de Vereadores 
que visem à alteração do Código Tributário, à 
alteração do nome do Município ou à rejeição de 
parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as 
contas anuais prestadas pelo Prefeito, dependerão, 
respectivamente, do voto de:

a) 2/3 (dois terços), maioria absoluta e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
b) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
c) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e maioria 
absoluta dos membros da Câmara.
d) 2/3 (dois terços), 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
________________________________________

17. De acordo com o Estatuto do Servidor 
Público do Município de Francisco Beltrão, NÃO é 
dever do servidor:

a) Cumprir as ordens superiores, exceto quando 
manifestadamente ilegais.
b) Promover manifestação de apreço no recinto da 
repartição.
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior 
as irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo.
d) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo.



4

18. Conforme o Estatuto do Servidor Público 
do Município de Francisco Beltrão, a penalidade 
aplicável ao servidor que proceder de forma 
desidiosa é a de:

a) Demissão.
b) Advertência.
c) Suspensão.
d) Repreensão.
________________________________________
 
19. STOKOE, proprôs um esquema linguístico 
estrutural para analisar a formação dos sinais, 
sendo eles três aspectos ou parâmetros, assinale 
a alternativa que contém corretamente os três 
parâmetros:

a) Captura do Movimento (CM); Gestos (G) e 
Movimentos (M).
b) Captura do Movimento (CM); Locação da Mão 
(L) e Movimento da Mão (M).
c) Configuração da Mão (CM); Locação da Mão (L) 
e Movimento da Mão (M).
d) Coordenação do Movimento (CM); Fixação da 
Mão (F) e Mão (M).
________________________________________

20. A fonologia é compreendida como a parte da 
ciência linguística que analisa as unidades mínimas 
sem significado de uma língua e a sua organização 
interna. Na língua dos sinais como é verificada a 
fonologia?

a) Pela configuração da mão juntamente com as 
localizações em que os sinais são produzidos, os 
movimentos e as direções.
b) Configuração das mãos, sem importar com sua 
localização.
c) Movimentos das mãos, sem importar com sua 
configuração.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
________________________________________

21. Um dos métodos de ensino às crianças 
surdas é o oralismo, segundo esse método, para 
obter um bom resultado, EXCETUA-SE apenas 
uma das opções a seguir:

a) Envolvimento e dedicação das pessoas que 
convivem com a criança no trabalho de reabilitação, 
todas as horas do dia e todos os dias do ano.
b) O início da reabilitação deve iniciar-se somente 
na fase escolar, ou seja, nada deve ser feito antes 
desse período.
c) Não oferecer qualquer meio de comunicação 
que não seja a modalidade oral. O uso da língua 
de sinais tornará impossível o desenvolvimento de 
hábitos orais corretos.
d) A educação oral requer equipamentos 
especializados como o aparelho de amplificação 
sonora individual.
________________________________________

22. Em que consiste o método de ensino 
baseado no Bilinguismo, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Esse método parte do princípio, que o surdo 
deve adquirir como sua primeira língua, a língua 
dos sinais com a comunidade surda. Apontando 
o uso autônomo e não simultâneo da língua de 
Sinais, que deve ser oferecida à criança surda o 
mais precocemente possível.
b) Esse método parte do princípio, que o surdo 
deve adquirir como sua primeira língua, a língua 
dos sinais com a comunidade surda. Apontando 
o uso simultâneo e não autônomo da língua de 
Sinais, que deve ser oferecida à criança surda o 
mais precocemente possível.
c) Define-se como a filosofia que requer a 
incorporação de modelos auditivos, manuais e 
orais para assegurar a comunicação eficaz entre as 
pessoas com surdez.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
________________________________________

23. Sobre o bilinguismo é correto:

a) Foi garantido pelo Decreto 5.626, de dezembro 
de 2005.
b) Defende o uso de duas línguas na educação dos 
surdos, sendo a língua dos sinais como primeira 
língua, e a língua majoritária (Língua Portuguesa 
no caso do Brasil).
c) Surgiu após a reivindicação dos surdos do direito 
de ter reconhecida a sua língua e a sua cultura.
d) Todas as alternativas estão corretas.
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24. Sobre a educação aos surdos, constam nas 
diretrizes da Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva, EXCETO:

a) A inclusão dos alunos surdos, nas escolas comuns, 
com ensino da língua portuguesa na modalidade 
escrita como segunda língua. 
b) Com ensino da língua de sinais como primeira 
língua.
c) Os serviços de tradutor/intérprete de libras e língua 
portuguesa para os demais alunos da escola.
d) Os profissionais especializados da escola, 
não devem trabalhar numa perspectiva dialógica, 
funcional e instrumental, devendo cada profissional 
desempenhar sua atividade individualmente.
_________________________________________

25. A avaliação escrita do aluno com surdez 
deve valorizar a tentativa de produzir significados 
na escrita, mesmo que use palavras inadequadas 
e nem sempre redigidas da maneira convencional, 
desta forma, a avaliação deve focar no(a):

a) Grafia correta das palavras. 
b) Concordância
c) Conteúdo
d) Forma
 _________________________________________

26. Sobre Planejamento escolar, segundo 
LEBÂNEO, a afirmativa INCORRETA é:

a) O planejamento escolar é uma tarefa docente que 
inclui tanto a previsão das atividades em termos da 
sua organização e coordenação em face dos objetivos 
propostos, quanto a sua revisão e adequação no 
decorrer do processo de ensino.
b) O planejamento é um meio para se programar as 
ações docentes, mas é também um momento de 
pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.
c) O planejamento tem grande importância por tratar-
se de “um processo de racionalização, organização e 
coordenação da ação docente, articulando a atividade 
escolar e a problemática do contexto social”. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
_________________________________________

27. Sobre os aspectos gramaticais da LIBRAS, é 
FALSO:

a) A língua brasileira de sinais tem gramática própria. 
b) O alfabeto manual é conhecido também como 
alfabeto datilológico ou datilologia, com o qual é 
possível soletrar 27 diferentes letras. 
c) É uma língua de modalidade gestual.
d) Não possui estrutura linguística semelhante às 
línguas de modalidade oral auditiva.

28. Quando o surdo passa pelo processo de 
aprendizagem da segunda língua, aprendizagem 
da leitura e da escrita, ele passa por três estágios 
de interlínguas, identifique qual dos estágios 
abaixo faz parte desse aprendizado:

a) Escrita mais próxima à língua de sinais, apresenta 
falta ou inadequação de artigos, preposições, 
conjunções, uso de verbos no infinitivo, raro 
emprego de verbos de ligação.
b) Apresenta uma intensa mescla das duas línguas. 
A estrutura da frase possui ora características da 
língua de sinais, ora características gramaticais da 
frase do português. As frases e palavras aparecem 
justapostas, não resultam em efeito de sentido 
comunicativo. 
c) Mais próximo do português escrito convencional, 
com emprego maior e mais adequado de artigo, 
preposição, conjunção, flexão dos nomes, flexão 
verbal e emprego de verbos de ligação ser, estar, 
ficar.
d) Todas as alternativas estão corretas.
________________________________________

29. Segundo o Art. 22 do Decreto 5.626 de 22 
de dezembro de 2005, as instituições federais de 
ensino responsáveis pela educação básica devem 
garantir a inclusão de alunos surdos ou com 
deficiência, por meio de:

I) Escolas e classes de educação bilíngue, abertas 
a alunos surdos e ouvintes, com professores 
bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais 
do ensino fundamental. 
II) Escolas bilíngues ou escolas comuns da rede 
regular de ensino, abertas a alunos surdos e 
ouvintes para os anos finais do ensino fundamental, 
ensino médico ou educação profissional, com 
docentes das diferentes áreas do conhecimento, 
cientes da singularidade linguística dos alunos 
surdos, bem como com a presença de tradutores e 
intérpretes de Libras – Língua Portuguesa.
III) Escolas especiais, que funcionarão 
exclusivamente para o atendimento especializado 
dos alunos surdos, durante meio período, com 
profissionais especializados, buscando formar 
cidadãos bilíngues – Libras e Língua Portuguesa.

a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Somente o item III está correto.
d) Somente os itens I e II estão corretos.
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30. Sobre a educação para surdos pelo 
método comunicação total, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Defende que não devem ser utilizados recursos 
espaço-visuais como facilitadores da comunicação.
b) Define-se como uma filosofia que requer a 
incorporação de modelos auditivos, manuais e 
orais para assegurar a comunicação eficaz entre 
as pessoas com surdez. 
c) Não se preocupa com os processos 
comunicativos entre surdos, somente entre surdos 
e ouvintes. 
d) Preocupa-se com a aprendizagem da língua 
oral pela criança surda, mas acredita que os 
aspectos cognitivos, emocionais e sociais devem 
ser deixados de lado por causa da aprendizagem 
da língua oral.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 21/05/2018.


