
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 005/2017 

07 DE JANEIRO DE 2018 
 

CARGO: 
Professor de Educação Especial - Habilitado 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 08 de janeiro de 
2018, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 09 e 10 de janeiro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Dadas as sentenças: 
 
1. Nunca nos falou sobre o ocorrido daquele 

dia. 
2. Não, disse-me papai, você não poderá ir. 
3. Levantei-me tarde hoje. 
 
Em relação a colocação pronominal: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Somente 2 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 e 3 estão corretas. 
e) Somente 3 está correta. 
 
02) Observe as orações subordinativas adjetivas 
que estão em itálico nas frases abaixo: 
 
1. Mamãe sente pelo filho mais velho um amor 

que não se pode definir. 
2. As dores deixadas pela violência são marcas 

que não se podem apagar. 
3. O coronel disse que este é o tipo de tarefa 

que não se executa. 
4. Ela escreveu um texto que não se pode 

entender. 
 
Transformando essas orações em adjetivos, 
respeitando a ordem em que as sentenças 
aparecem, temos: 
 
a) Indefinível - impagável - executável - inteligível 
b) inefável - indeléveis - inexequível - inteligível 
c) inefável - indolor - inexecutável - iletrado 
d) indefinível - indeléveis - inexequível - ininteligível 
e) inexato - infactível - inexecutável - indouto 
 
03) 

 
Disponível em:  www.frasesmais.com 

Acesso:26/12/2017. 
 
Qual a circunstância que a oração subordinada 
adverbial expressa na frase anterior: 
 
a) adversidade 
b) condição 
c) tempo 
d) finalidade 
e) causa 

04) “Após a apresentação, a artista ficou só no 
camarim.”  Sobre a frase: 
 
a) é uma frase incorreta por iniciar com advérbio. 
b) é uma frase ambígua devido ao duplo sentido do 

vocábulo só. 
c) é uma frase ambígua devido ao emprego 

incorreto da vírgula. 
d) é uma frase inverossímil devido ao emprego 

incorreto da vírgula. 
e) é uma frase inverossímil devido a presença do 

termo só. 
 
05) Leia o fragmento do poema Soneto do maior 
amor de Vinícius de Morais: 
 

“E quando a sente alegre, fica triste 
E se a vê descontente, dá risada.” 

 
A figura de linguagem presente nesse excerto é 
denominada: 
 
a) hipérbole 
b) metonímia 
c) antítese 
d) onomatopeia 
e) pleonasmo 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Em 2018 o Município de Nova Itaberaba (SC) 
completará quantos anos desde sua fundação? 
 
a) 24  
b) 26 
c) 28 
d) 27 
e) 29 
 
07) Que dia termina o horário de verão no 
Estado de Santa Catarina no ano de 2018? 
 
a) 25 de fevereiro. 
b) 17 de março. 
c) 11 de fevereiro. 
d) 04 de março. 
e) 18 de fevereiro. 
 
08) O carnaval no Brasil em 2018 vai ocorrer no 
dia: 
 
a) 13 de fevereiro. 
b) 14 de fevereiro. 
c) 18 de fevereiro. 
d) 13 de março. 
e) 25 de março. 
 
09) Recentemente o Presidente da República, 
Michel Temer, assinou decreto que fixa em 
__________ o valor do salário mínimo para 2018. 
Assinale a alternativa que contempla corretamente o 
trecho acima: 
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a) R$ 954,00 
b) R$ 937,00 
c) R$ 964,00 
d) R$ 960,00 
e) R$ 959,00 
 
10) A Copa do Mundo FIFA de 
2018 ou Campeonato Mundial de Futebol FIFA 
de 2018 será a vigésima primeira edição 
deste evento esportivo, um torneio internacional 
de futebol masculino organizado pela Federação 
Internacional de Futebol (FIFA), que ocorrerá 
na __________, anfitriã da competição pela 
primeira vez. Assinale a alternativa que 
contempla corretamente o trecho acima: 
 
a) Inglaterra. 
b) Alemanha. 
c) Espanha. 
d) Rússia. 
e) Bélgica. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com a Lei n° 8.069/1990, art. 54, é 
dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente: 

 
a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

exceto para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria. 

b) Atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino. 

c) Atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de zero a seis anos de idade. 

d) Acesso aos níveis menos elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um. 

e) Oferta de ensino diurno, adequado às condições 
do adolescente trabalhador. 

 
12) De acordo com a Lei n° 8.069/1990, art. 112, 
§ 3º, os adolescentes portadores de doença ou 
deficiência mental receberão tratamento 
individual e especializado: 

 
a) na rede básica de ensino. 
b) em grupos especiais de atendimento.  
c) prioritariamente nas escolas de educação 

especial. 
d) em local adequado às suas condições. 
e) exclusivamente nas escolas de educação 

especial.  
 
13) Acerca dos distúrbios, transtornos e 
dificuldades de aprendizagem analise as 
assertivas e assinale a resposta correta:  
 

I. É quando a criança tem dificuldade de 
aprender tudo que esteja direta ou 

indiretamente ligado a questões que 
envolvem números. 

II. Ocorre quando o aluno apresenta 
dificuldade na elaboração da linguagem 
escrita.  

III. A criança não consegue fixar sua atenção 
ao que está sendo ensinado. 

 
Respectivamente temos: 
 
a) Dislexia - Hiperatividade - Disgrafia 
b) Discalculia - Disgrafia - Déficit de atenção 
c) Dislalia - Hiperatividade - Dislexia 
d) Dislexia - Discalculia - Déficit de atenção 
e) Dislalia - Déficit de atenção - Discalculia 
 
14) Acerca das atribuições do cargo de 
Professor de Educação Especial, analise as 
alternativas e assinale a resposta incorreta: 
 
a) Identificar, elaborar, produzir e organizar 

serviços, recursos pedagógicos, de 
acessibilidade e estratégias considerando as 
necessidades específicas dos alunos público 
alvo da educação especial. 

b) Elaborar e executar plano de atendimento 
educacional especializado, avaliando a 
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade. 

c) Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade 
dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na 
sala de aula comum do ensino regular, bem 
como em outros ambientes da escola. 

d) Dissociar parcerias com as áreas intersetoriais 
na elaboração de estratégias e na 
disponibilização de recursos de acessibilidade. 

e) Orientar os professores e famílias sobre os 
recursos pedagógicos e de acessibilidade 
utilizados pelo aluno. 

 
15) Acerca do Atendimento Educacional 
Especializado para a deficiência mental é 
correto afirmar, exceto: 

a) O Atendimento Educacional Especializado tem 
como objetivo propiciar condições e liberdade 
para que o aluno com deficiência mental possa 
construir a sua inteligência, dentro do quadro de 
recursos intelectuais que lhe é disponível. 

b) O professor deve incentivar o aluno a 
desenvolver a sua criatividade, a capacidade de 
conhecer o mundo e a si mesmo. 

c) O Atendimento Educacional Especializado deve 
caracterizar-se como um espaço de reforço 
escolar. 

d) É importante que o professor promova a 
participação ativa do aluno.  

e) No Atendimento Educacional Especializado é 
importante que sejam oferecidas situações que 
façam parte da experiência de vida do 
educando.  
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16) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 4º, 
o dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de: 
 
a) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso 
na idade própria. 

b) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

c) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, 
exceto para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria. 

d) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

e) Educação básica obrigatória e gratuita dos 3 
(três) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

 
17) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 5o, 
o acesso à educação básica obrigatória é direito 
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 
grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou 
outra legalmente constituída e, ainda, o 
Ministério Público, acionar o poder público para 
exigi-lo. Acerca do § 1o, o poder público, na 
esfera de sua competência federativa, deverá:  

 
I. Recensear anualmente as crianças e 

adolescentes em idade escolar, bem como 
os jovens e adultos que não concluíram a 
educação básica. 

II. Fazer-lhes a chamada pública. 
III. Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 

frequência à escola. 
IV. Recensear a população em idade escolar, 

bem como alunos do ensino fundamental 
que a ele não tiveram acesso.  
 

a) Somente I, II e III estão corretas. 
b) Somente II e IV estão corretas. 
c) Somente I, III e IV estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
18) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 22, 
________________ tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
 
a) a educação infantil  
b) o ensino fundamental 
c) a educação básica 
d) o sistema de ensino 
e) a educação infantil e o ensino fundamental 
  
 

19) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 23, 
a educação básica poderá organizar-se 
em______________________________________, 
com base na idade, na competência e em outros 
critérios, ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar.  
 
É correto afirmar:  
 
a) séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, 
grupos não-seriados 

b) séries anuais, períodos semestrais, alternância 
regular de períodos de estudos 

c) séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 
alternância regular de períodos de estudos  

d) séries anuais, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não-seriados 

e) séries anuais, períodos semestrais, ciclos 
 
20) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 24, 
II - a classificação em qualquer série ou etapa, 
exceto a primeira do ensino fundamental, pode 
ser feita, exceto:  
 
a) Por promoção, para alunos que cursaram, com 

aproveitamento, a série ou fase anterior, na 
própria escola. 

b) Por transferência, para candidatos procedentes 
da mesma escola. 

c) Independentemente de escolarização anterior, 
mediante avaliação feita pela escola, que defina 
o grau de desenvolvimento e experiência do 
candidato e permita sua inscrição na série ou 
etapa adequada, conforme regulamentação do 
respectivo sistema de ensino. 

d) Nos estabelecimentos que adotam a progressão 
regular por série, o regimento escolar pode 
admitir formas de progressão parcial, desde que 
preservada a sequência do currículo, 
observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino. 

e) Poderão organizar-se classes, ou turmas, com 
alunos de séries distintas, com níveis 
equivalentes de adiantamento na matéria, para o 
ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros 
componentes curriculares.  

 
 


