
                PROCESSO SELETIVO Nº 008/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ - SC 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA – 40 HORAS 

Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Gerais 
Raciocínio Lógico (Matemática) 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
20 

Total de questões  40 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver 

falha, solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE 

no espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 

grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 

preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição 

do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 

calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 

de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 

definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE 

RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 

acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 

simultaneamente, depois de concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. 

USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC – MONITOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA – 40 HORAS 

Marque aqui as suas respostas:  
 

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 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      
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Língua Portuguesa  

1) Assinale a alternativa abaixo que apresente 
substantivos derivados de adjetivos. 
 
a) Limpeza, surdez, estupido. 
b) Limpo, magro, surdo. 
c) Magreza, limpeza e nobreza. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Observe as palavras em destaque nesta carta 
ao Papai Noel e assinale a alternativa CORRETA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Ao corrigir a carta as palavras corretas seriam: 
Querido, queria, ganhar, espaciau, prezente, natal, 
tenho, cido, bom, menino, te adoro. 
b) Ao corrigir a carta, as palavras corretas seriam: 
Querido, queria, ganhar, espacial, prezente, natal, 
tenho, sido, bom, menino, te adoro. 
c) Ao corrigir a carta, as palavras corretas seriam: 
Querido, queria, ganhar, espacial, presente, natal, 
tenho, sido, bom, menino, te adoro. 
d) Nenhuma das alternativas  
  
3) Morfologia estuda as palavras de maneira 
separada e não a inclusão das mesmas em uma 
frase ou período. Ela é dividida em dez classes 
que recebem o nome de classe de palavras ou 
classes gramaticais. Dentre essas classes estão 
os advérbios, assinale a alternativa que apresente 
somente este termo.  
 
a) Hoje, longe, muito, correr, nadar e rápido. 
b) Sim, não, perto, lá, calma, tarde e amanhã. 
c) Amanhã, rápido, pular, rezar, também e talvez.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 

4) De acordo com o novo acordo ortográfico, 
assinale a alternativa CORRETA sobre o uso do 
acento circunflexo.  
 
a) Enjoo, vôo, lêem e vêem. 
b) Enjôo, voo, leem e vêem. 
c) Enjoo, voo, leem e veem.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Sobre o uso correto do hífen, assinale a 
alternativa CORRETA.  
 
a) Anti-social, contra-regra, minissaia e antirrugas. 
b) Antissocial, contrarregras, minissaia e 
autoescola. 
c) Anti-social, auto-escola, mini-saia e 
infraestrutura. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Assinale a alternativa onde ‘’que’’ não seja 
pronome relativo. 
 
a) A verdade é que você é muito fiel a todos os 
seus amigos. 
b) Não conhecemos os alunos que saíram. 
c) A pessoa que mais amei na vida foi Natália. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) O erro da placa está na palavra ‘’nocivo’’ 
b) O erro da placa está na palavra 
‘’peliculosidade’’ 
c) O erro da placa está na palavra ‘’contato’’ 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Leia o texto e assinale a melhor alternativa para 
a definição do termo em questão.  
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a) É uma redundância de termos no âmbito das  
palavras, mas de emprego legítimo em certos 
casos, pois confere maior vigor ao que está sendo 
expresso. 
b) É uma figura de linguagem usada para 
modificar o significado de um termo através da 
repetição da própria palavra ou da ideia contida 
nela. 
c) Consiste no uso de palavras diferentes com o 
objetivo de justificar o que está sendo dito.  
d) Nenhuma das alternativas 
 
9) Qual é a figura de linguagem na tirinha abaixo?  
Assinale a alternativa CORRETA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Catacrese 
b) Metonímia 
c) Metáfora 
d) Nenhuma das alternativas 
 
10) A semântica é o estudo do significado e a 
interpretação de uma palavra, frase ou expressão 
de um determinado contexto. Na imagem abaixo 
qual é o termo que indica uma polissemia? 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:  
 
a) Vende 
b) Muda 
c) Tudo 
d) Nenhuma das alternativas  
 
 

Conhecimentos Gerais 

11) O Brasil é uma República Federativa 
Presidencialista por que: 
 
a) República, porque o Chefe de Estado é eletivo 
e temporário; federativa, pois os Estados são 
dotados de autonomia política; presidencialista, 
porque ambas as funções são exercidas pelo 
presidente.  

b) República, porque o Chefe de Estado é 
nomeado; federativa, pois os Estados são 
monitorados pela polícia Federal; presidencialista, 
porque as funções de Chefe de Governo e Chefe 
de Estado são temporárias.  
c) República, pois o presidente é republicano; 
federativa, pois os Estados são submissos ao 
governo Federal; presidencialista, porque as 
funções de Chefe de Governo são exercidas pelo 
presidente da república.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) A atividade econômica gera riqueza mediante 
a extração, transformação e distribuição de 
recursos naturais, bens e serviços. Desta forma, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Na zona rural também existem muitas 
iniciativas de conservação ambiental, que visam 
preservar a biodiversidade e as áreas verdes, 
além de garantir a qualidade das fontes de água.  
b) O espaço rural é mais desenvolvido do que o 
urbano, por isso as atividades econômicas reúnem 
o comércio e a prestação de serviços (educação, 
saúde, transporte, turismos e finanças), e tipos de 
transformações industriais e construções civil e 
naval. 
c) A zona urbana é conhecida por desenvolver o 
ecoturismo, chamado de turismo urbano. Essa 
atividade consiste em apresentar as belezas 
naturais da cidade de forma consciente, buscando 
a preservação da natureza. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) Com relação à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, deve-se afirmar: 
 
a) As restrições orçamentárias visam preservar a 
situação fiscal dos entes federativos, com o 
objetivo de garantir a saúde da população de 
estados e municípios, a aplicação de recursos nas 
esferas adequadas e uma boa ajuda financeira 
aos pobres e necessitados. 
b) A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, 
em regime nacional, parâmetros a serem seguidos 
relativos ao gasto individual privado de cada ente 
federativo brasileiro. 
c) O objetivo da LRF é melhorar a administração 
das contas públicas no Brasil, assim os 
governantes passarão a ter compromisso com 
orçamento e com metas, que devem ser 
apresentadas e aprovadas pelo respectivo Poder 
Legislativo. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) Com relação à sociedade atual, considere as 
afirmativas abaixo: 
 
I- Uma das principais características da sociedade 
atual é o fato desta ser marcada por profundas 
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transformações: a rapidez de informações e o 
avanço de novas tecnologias, modificando o modo 
de pensar e de viver das pessoas. 
II- As diferenças de classe que nasceram nos 
tempos da colonização persistem até os dias 
atuais, assumindo novas faces, como a pobreza 
dentro dos centros urbanos mais ricos do país, 
que é o caso das favelas no Rio de Janeiro. 
III- A sociedade brasileira atual é profundamente 
estratificada, e marcada por uma grande 
desigualdade que deforma as camadas de sua 
sociedade.  
 
As afirmativas INCORRETAS são? 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) São muitos os problemas que estão presentes 
na educação brasileira, especialmente na 
educação pública, assinale a alternativa em que 
cita um deles: 
 
a) Sessenta por cento das crianças e 
adolescentes do Brasil estão fora das escolas, ou 
por opção, ou por falta de oportunidade. 
b) Crianças que se encontram no 6ºano do ensino 
fundamental e não dominam habilidade de ler e 
escrever. 
c) Salários altos de professores interferem em 
suas profissões, diferenciando seu 
comportamento no ambiente escolar.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
 

Raciocínio Lógico (Matemática) 

16) Selecione a alternativa que apresente apenas 
números irracionais: 
 

a) √  √      

b) √  √              

c) √              √   
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Assinale a alternativa que apresente apenas 
números primos: 
 
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
b) 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 
c) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Maria escreveu em seu caderno todos os 
números naturais do 40 ao 1200, quantos 
algarismos foram escritos? Dica: o numero 40 é 

composto por 2 algarismos, o 100 por 3 e o 1000 
por 4. 
 
a) 3624 
b) 1160 
c) 3224 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

19) Uma equação do tipo               , 

sendo a, b, c, d reais não nulos, e a  0. É 
necessariamente uma equação de qual grau? 
 
a) 1º grau 
b) 2º grau 
c) 3º grau 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) João estava em seu recinto e com poucos 
afazeres decidiu inventar algo para que o tempo 
passasse de forma que ele não percebesse então 
resolveu contar o numero de rodas de veículos 
com quatro rodas que estavam estacionados na 
rua de sua casa. Embora sua mãe Maria tenha 
interrompido seus cálculos algumas vezes e ao 
fim de suas contas ele ficou em duvida sobre o 
resultado, selecione a alternativa que apresente 
possíveis resultados: 
 
I- 132 rodas. 
II- 362 rodas. 
III-184 rodas 
 
As afirmativas CORRETAS são: 
 
a) Il somente 
b) I e lll somente 
c) III somente 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Conhecimentos Específicos 

21) Sobre o Plano Educacional Individualizado 
(PEI) é CORRETO afirmar: 
 
a) É elaborado para cada criança, desenvolvido 
com interdisciplinaridade e com o objetivo de 
valorizar suas capacidades. 
b) O PEI é desenvolvido por uma equipe 
composta por professores, não podendo conter a 
participação dos familiares do aluno. 
c) A revisão do plano será realizada apenas pelos 
profissionais responsáveis pela educação da 
criança. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) O Conselho Tutelar é o encarregado por zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente. Em cada município e em cada 
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Região Administrativa do Distrito Federal, haverá 
no mínimo: (assinale a alternativa CORRETA). 
 
a) 1 (um) Conselho Tutelar, composto por 5 (cinco 
membros), pelo mandato de 4 (quatro) anos. 
b) 2 (dois) Conselhos Tutelares, composto por 7 
(sete membros), pelo mandato de 4 (quatro) anos. 
c) 1 (um) Conselho Tutelar, composto por 5 (cinco 
membros), pelo mandato de 4 (quatro) anos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Os membros do Conselho Tutelar são 
escolhidos pela população local. A posse dos 
conselheiros tutelares ocorrerá ao ano 
subsequente, no dia: (assinale a alternativa 
CORRETA). 
 
a) 31 de janeiro.   
b) 10 de janeiro.   
c) 01 de fevereiro.   
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Sobre o Ensino Fundamental é CORRETO 
afirmar: 
 
a) Possui duração de 9 (nove) anos abrange a 
população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 
(quatorze) anos. 
b) A matrícula é obrigatória para crianças com 5 
(cinco) anos completos. 
c) A carga horária será distribuída por pelo menos 
210 (duzentos e dez) dias de efetivo trabalho 
escolar. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Os componentes curriculares obrigatórios do 
Ensino Fundamental são distribuídos em áreas de 
conhecimento. Quais são essas áreas?  
 
I– Linguagens.  
II– Matemática. 
III– Ciências da Natureza e Ciências humanas. 
IV– Ensino religioso. 
 
Estão CORRETAS:  
 
a) I e II 
b) I, II, III 
c) I, II, III, IV 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) A criança e o adolescente têm direito à 
educação. Visando o pleno desenvolvimento lhes 
são assegurados:  
 
I- direito de ser respeitado por seus educadores; 
II– acesso à escola pública, privada e gratuita 
próxima de sua residência. 

III– direito de contestar critérios avaliativos, não 
podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores. 
 
Os itens VERDADEIROS são:  
 
a) I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Espaços da escola onde se realiza o 
atendimento educacional especializado para 
alunos com necessidades educacionais especiais 
é o conceito de: (assinale a alternativa 
CORRETA). 
 
a) Salas de recursos multifuncionais. 
b) Biblioteca. 
c) Brinquedoteca. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Conforme Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, ao adolescente empregado, 
ao aprendiz é permitido: 
 
a) Trabalho noturno, realizado entre às 22h de um 
dia e às 5h do dia seguinte. 
b) Trabalho perigoso, insalubre ou penoso. 
c) Trabalho realizado em horários e locais que 
permitam a frequência à escola. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) O relacionamento interpessoal no ambiente 
escolar exige: 
 
I– Habilidades de trabalhar em equipe, pois todos 
são responsáveis pelo funcionamento da escola. 
II– Estar ciente que sempre surgirão momentos de 
tensão e conflitos. 
III– Saber criar um clima de respeito e confiança. 
 
Os itens VERADEIROS são:  
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Quanto à formação dos tradutores e 
intérpretes das Libras é CORRETO afirmar: 
 
a) Os tradutores e intérpretes das Libras que 
atuam na educação básica deverão possuir no 
mínimo, ensino médio com habilitação em 
Tradução e Interpretação em Libras. 
b) Os tradutores e intérpretes das Libras que 
atuam na educação básica deverão possuir no 
mínimo ensino superior. 
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c) Os tradutores e intérpretes das Libras que 
interpretam nas salas de aula dos cursos de 
graduação e pós-graduação, devem possuir no 
mínimo o nível superior, com habilitação em 
Tradução e Interpretação em Libras. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) Redução efetiva e acentuada da capacidade 
de integração social que necessite de recursos 
especiais ao seu bem-estar pessoal e 
desempenho de funções é a definição de: 
 
a) Incapacidade. 
b) Deficiência permanente. 
c) Deficiência. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
32) Conforme Decreto nº 3.298/99 que trata da 
Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, os editais de concursos 
públicos deverão conter: 
 
I– O número de vagas existentes destinadas à 
pessoa portadora de deficiência. 
II– As atribuições e tarefas essenciais dos cargos. 
III– Previsão de adaptação das provas. 
 
Os itens VERDADEIROS são:  
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) As escolas e instituições de educação 
profissional oferecerão à pessoa portadora de 
deficiência serviço especializado, caso necessário. 
Assinale a alternativa CORRETA sobre esses 
serviços: 
 
a) Adequação dos recursos físicos: material 
pedagógico, equipamento e currículo. 
b) Capacitação dos recursos humanos: professor, 
instrutores e profissionais especializados. 
c) Adaptação dos recursos instrucionais: 
eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais 
e de comunicação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) A Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência prevê 
modalidades de inserção laboral da mesma. Sobre 
essas modalidades assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Promoção do trabalho por conta própria: 
trabalho autônomo com objetivo de emancipação 
econômica pessoal. 
b) Colocação seletiva: processo de contratação 
regular, nos termos da legislação trabalhista e 

previdenciária, que independe da adoção de 
procedimentos e apoios especiais para sua 
concretização. 
c) Colocação competitiva: processo de 
contratação regular, nos termos da legislação 
trabalhista e previdenciária, que depende da 
adoção de procedimentos e apoios especiais para 
sua concretização. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Os princípios norteadores do direito à 
educação das pessoas com necessidades 
educacionais especiais são:  
 
I– Preservação da dignidade humana. 
II– Busca da identidade. 
III– Exercício da cidadania. 
 
Os itens VERDADEIROS são:  
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) O atendimento educacional especializado 
pode ocorrer: na escola, em classe hospitalar ou 
em ambiente domiciliar. Sobre esses 
atendimentos é possível afirmar, EXCETO: 
 
a) Em ambiente domiciliar é permitido nas 
circunstâncias de tratamento de saúde que 
implique curta permanência em domicílio. 
b) Em classe hospitalar é destinado aos alunos 
em tratamento de saúde que implique internação 
hospital ou atendimento ambulatorial. 
c) O objetivo das classes hospitalares e do 
atendimento em ambiente domiciliar é dar 
continuidade ao processo de aprendizagem aos 
alunos matriculados em qualquer nível de ensino. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) O processo escolar de alunos com 
necessidades especiais tem início na educação 
infantil. Qual a idade mínima para ingresso? 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) 0 (zero) anos. 
b) 4 (quatro) anos. 
c) 6 (seis) anos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Os requisitos conforme o ECA – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para candidatura do 
Conselho Tutelar serão os seguintes: Assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
I – Reconhecida idoneidade moral; 
II – Idade superior a dezoito anos; 
III – Residir no município. 
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Os itens verdadeiros são:  
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) Ao adolescente privado de liberdade são 
assegurados os seguintes direitos: 
 
I– Ser informado de sua situação processual, 
sempre que solicitada; 
II– Receber visitas, ao menos, mensalmente; 
III– Receber escolarização e profissionalização. 
 
Os itens verdadeiros são: 
  
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) A autoridade competente poderá aplicar 
medida de prestação de serviços à comunidade. 
ao adolescente que praticou ato infracional. Essa 
prestação de serviços não poderá exceder a: 
Assinale a alternativa CORRETA:  
 
a) 1 (um) mês. 
b) 6 (seis) meses. 
c) 12 (doze) meses. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
 
 


