
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Saúde Pública 
- 10 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
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CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 
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PARTE I – PROF. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I – 
Atendimento Educacional Especializado - AEE 
 
01 - As discussões relacionadas à Educação Inclusiva, a 
cada dia, tem ganhado bastante espaços nos âmbitos 
acadêmicos e políticos no Brasil. Nessa perspectiva, as 
escolas tem reunido esforços para que verdadeiramente o 
aluno com necessidade especial seja incluso no processo de 
ensino-aprendizagem. Diante disso, Mazzota (1996) define 
a Educação Especial como: 

A) A etapa de ensino que visa suplementar e, em 
alguns casos, substituir os serviços educacionais 
comuns, de modo a garantir a educação formal dos 
educandos que apresentam necessidades especiais. 

B) A modalidade da Educação Básica que busca 
promover a inclusão do aluno em classes regulares 
e não regulares de ensino. 

C) A modalidade de ensino que se caracteriza por um 
conjunto de recursos e serviços educacionais 
especiais organizados para apoiar, suplementar e, 
em alguns casos, substituir os serviços educacionais 
comuns, de modo a garantir a educação formal dos 
educandos que apresentem necessidades 
educacionais muito diferentes da maioria das 
crianças e jovens. 

D) A modalidade da educação que tem como objetivo 
incluir o aluno com necessidade especial, 
exclusivamente nas classes de Atendimento 
Educacional Especializado, visando à 
aprendizagem significativa. 

E) Programa de ensino que se caracteriza por um 
conjunto de recursos e serviços educacionais 
especiais organizados para apoiar, suplementar e, 
em alguns casos, substituir os serviços educacionais 
comuns. 

 
02 - Nas discussões relacionadas às políticas educacionais, 
o Atendimento Educacional Especializado possui seu 
espaço, no que diz respeito aos direitos e deveres de educar. 
Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDBN, Lei nº 9.394/96, em seu Art. 4º e inciso 
III, assegura: 

A) Atendimento Educacional Especializado aos 
educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 
modalidades, exclusivamente na rede regular de 
ensino. 

B) Atendimento Educacional Especializado gratuito 
aos educandos com deficiência, preferencialmente 
em sala multifuncionais. 

C) Atendimento Educacional Especializado gratuito 
aos educandos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 
modalidades, preferencialmente na rede regular de 
ensino. 

D) Atendimento Educacional Especializado gratuito 
aos educandos com deficiência, exclusivamente nas 
salas de atendimentos multifuncionais. 

E) Atendimento Educacional Especializado gratuito 
aos educandos com deficiência, especificamente em 
salas comuns de ensino.  

03 - O documento Saberes e Práticas da Inclusão (BRASIL, 
2004) elaborado pelo MEC, através da Secretaria de Educação 
Especial, reúne importantes fascículos sobre o Atendimento 
Educacional Especializado para a pessoa com deficiência. No 
que diz respeito ao autismo, algumas características poderão ser 
perceptível pelo professor, entre elas, se destacam: 

I. Ausência de linguagem verbal, ou linguagem verbal pobre. 
II. Hiperatividade, ou seja, constante agitação e movimento 

(ocorre em um grande número de crianças) ou extrema 
passividade (ocorre em um menor número de criança). 

III. Contato visual deficiente, ou seja, a criança raramente olha nos 
olhos, do professor, dos pais ou de outras crianças. 

IV. Ausência de interesse por materiais ou atividades de sala de aula. 
As afirmativas corretas são: 

A) Apenas I e III 
B) Apenas II 
C) Apenas IV 
D) Todas estão corretas 
E) Apenas III 

 

04 - A inclusão escolar tem sido considerada tema de bastante 
relevância nos aspectos teóricos, práticos e políticos no contexto 
educacional, tendo em vista a necessidade de cada vez mais 
promovermos uma Educação para todos. Nessa perspectiva, 
Ropoli (2010, p. 08) considera que: 

A) A Educação Inclusiva proporciona o acesso do aluno 
com deficiência para a escola exclusivamente para o 
Atendimento Educacional Especializado. 

B) A Educação Inclusiva concebe a escola como um 
espaço de todos, no qual os alunos constroem o 
conhecimento segundo suas capacidades, expressam 
suas ideias livremente, participam ativamente das 
tarefas de ensino e se desenvolvem como cidadãos, nas 
suas diferenças. 

C) Criação de grupos idênticos, formados por alunos que 
têm uma mesma característica, selecionada para reuni-
los e separá-los. 

D) Considera a escola como um espaço de todos, no qual 
os alunos constroem o conhecimento segundo suas 
capacidades, porém elege a formação de grupos 
idênticos, tendo em vista a metodologia adequada no 
processo de ensino-aprendizagem. 

E) A formação de professores como um importante passo 
para o processo de inclusão e o sucesso para 
aprendizagem de alunos com deficiência.  

 

05 - O Plano Nacional de Educação – PNE, 2014-2024, 
aprovado pela Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, é constituído 
por um conjunto de 20 metas com prazos determinados, na busca 
de promover melhorias na Educação Básica e Superior do País. 
A Educação Especial é destacada em sua meta 04 com a 
perspectiva de: 

A) universalizar, para a população de quatro a dezessete 
anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 
acesso à educação básica e ao Atendimento 
Educacional Especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino. 

B) universalizar, para a população de quatro a dezessete 
anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 
acesso à educação básica e ao Atendimento 
Educacional Especializado, exclusivamente na rede 
regular de ensino. 



 

C) universalizar, para a população de quatro a dezessete 
anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 
acesso à educação básica e ao Atendimento 
Educacional Especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de sistema 
educacional inclusivo em classes, escolas ou serviços 
públicos, ONG’s e privados. 

D) universalizar, para a população de seis a quinze anos 
com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 
acesso à Educação Básica e ao Atendimento 
Educacional Especializado, exclusivamente na rede 
regular de ensino. 

E) universalizar, para a população de quatro a dezessete 
anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 
acesso à educação básica e ao Atendimento 
Educacional Especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de sistema 
educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados. 

 
06 - A promoção da acessibilidade nos espaços escolares, seja 
publico ou privado, ainda é considerada um desafio constante no 
processo de inclusão da pessoa com deficiência. A esse respeito, 
o Decreto n° 5.296/2004, que regulamenta as leis n° 
10.048/2000, e n° 10.098/2000 estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção de acessibilidade às pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida, define em seu Art. 2°: 

A) acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance 
para utilização, com segurança e autonomia, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 
comunicação, por pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 

B) Garantir livre acesso às suas dependências a 
representantes do MEC/SECADI/FNDE, quando em 
missão de acompanhamento e auditoria. 

C) os sistemas de ensino modificam sua organização, 
assegurando aos estudantes público alvo da educação 
especial, matrícula nas classes comuns e oferta do 
Atendimento Educacional Especializado, previsto no 
projeto político pedagógico da escola. 

D) o Ministério da Educação prestará apoio técnico e 
financeiro para a adequação arquitetônica de prédios 
escolares, elaboração, produção e distribuição de 
recursos educacionais para a acessibilidade, visando 
prover condições de acesso, participação e 
aprendizagem no ensino regular aos estudantes público 
alvo da Educação Especial. 

E) garantia de acesso, participação e aprendizagem no 
ensino regular aos alunos da Educação Especial.  

 
07 - A Síndrome de Down também conhecida por trissomia do 
21 foi descrita pela primeira vez por John Langdon Down que 
observou através de cariótipo a presença de um cromossomo 
extra (21), no número de cromossomos total em uma célula, 
tendo essa síndrome cariótipo 47, XX, + 21 ou 47, XY, + 21. 
Com base nos estudos de Tobo et al. (2009) e Motta (2005), a 
incidência da Síndrome de Down é de: 
 

A) 2: 700-900 nascidos vivos. 
B) 2: 600-900 nascidos vivos 
C) 1: 600-900 nascidos vivos. 
D) 1: 700-900 nascidos vivos. 
E) 3: 600-900 nascidos vivos. 

 
08 - A Síndrome de Edwards, considerada a segunda 
alteração mais frequentes nos seres humanos e sua 
incidência é de 1:5.000 nativivos. O cariótipo dessa 
síndrome é caracterizado como 47, XX, +18 ou 47, XY, 
+18. Na maioria dos casos de trissomia do cromossomo 18 
é encontrado as seguintes características: 

A) Perfil achatado, orelhas pequenas e de implantação 
baixa, pescoço de aparência larga e grossa com pele 
redundante na nuca, mãos e pés tendem a ser 
pequenos e grossos. 

B) Olhos com fendas palpebrais oblíquas, língua 
grande, abdômen saliente e com tecido adiposo 
abundante. 

C) Tamanho reduzido da cabeça, hipertelorismo ocular 
(afastamento excessivo dos olhos), implantação 
baixa das orelhas, queixo pequeno, baixo peso, 
dificuldade no crescimento, hipotonia muscular e 
convulsões. 

D) Olhos com fendas palpebrais oblíquas, língua 
grande, abdômen saliente. 

E) Baixo peso, crises de cianose (coloração azulada da 
pele ou das mucosas), tremores e convulsões, 
hipoplasia genital, hérnia diafragmática, fenda 
facial, onfalocele (hérnia umbilical), atresia 
esofágica, rins em ferradura e defeito do septo 
ventricular. 

 
09 - O documento de orientações para formação continuada 
de professores para o Atendimento Educacional 
Especializado para a pessoa com surdez (BRASIL, 2007) 
destaca momentos didáticos-pedagógicos para o 
atendimento do aluno com surdez, entre eles: 

I. Momento do Atendimento Educacional Especializado em 
Libras na escola comum, em que todos os conhecimentos 
dos diferentes conteúdos curriculares, são explicados 
nessa língua por um professor, sendo o mesmo 
preferencialmente surdo. Esse trabalho é realizado todos 
os dias, e destina-se aos alunos com surdez. 

II. Momento do Atendimento Educacional Especializado 
para o ensino de Libras na escola comum, no qual os 
alunos com surdez terão aulas de Libras, favorecendo o 
conhecimento e a aquisição, principalmente de termos 
científicos. Este trabalho é realizado pelo professor e/ ou 
instrutor de Libras (preferencialmente surdo), de acordo 
com o estágio de desenvolvimento da Língua de Sinais em 
que o aluno se encontra. O atendimento deve ser planejado 
a partir do diagnóstico do conhecimento que o aluno tem 
a respeito da Língua de Sinais. 

III. Momento de monitorar a quantidade de luz para que o 
nível de iluminação (maior ou menor) seja adequado à 
necessidade do aluno. 

IV. Momento de providenciar uma lâmpada portátil para ser 
colocada na carteira do aluno, para que o aluno consiga ler 
melhor adequando o espaço de trabalho com maior 
quantidade de luz; 

 



 

V. Momento do Atendimento Educacional Especializado para o 
ensino da Língua Portuguesa, no qual são trabalhadas as 
especificidades dessa língua para pessoas com surdez. Este 
trabalho é realizado todos os dias para os alunos com surdez, à 
parte das aulas da turma comum, por uma professora de Língua 
Portuguesa, graduada nesta área, preferencialmente. O 
atendimento deve ser planejado a partir do diagnóstico do 
conhecimento que o aluno tem a respeito da Língua Portuguesa. 

As afirmativas corretas são: 
A) Apenas I, II e V 
B) I, II, III, IV e V 
C) Apenas I e III 
D) Apenas I e IV 
E) Apenas I e II 

 
10 - Síndromes cromossômicas são anomalias incidentes em 
ploidias ou em cariótipos humanos em que estão parcialmente 
alterados ou deletados, o que resulta em má formação estrutural, 
anatômica ou funcional do indivíduo. Entre as diversas, a 
Síndrome de Down é considerada uma das mais conhecidas pela 
sociedade. 
Entre as diversas síndromes, uma delas é caracterizada desde a 
dificuldade de aprendizado a um retardo mental profundo, atraso 
na aquisição da fala, hiperatividade, fala contínua 
comprometida, problemas de articulação, movimentos 
estereotipados, mordidas no dorso das mãos, aumento do 
volume testicular (macrorquidia), face alongada, frontal alto e 
proeminente, cristas supraorbitais salientes, hipoplasia da porção 
mediana da face, orelhas grandes e em abano, queixo 
proeminente, hiperextensibilidade das articulações e pele frouxa. 
Estamos nos referindo a: 

A) Síndrome de Klinefelter. 
B) Síndrome de Cri du chat. 
C) Síndrome do cromossomo X frágil. 
D) Síndrome de Turner. 
E) Sindrome Patau. 

 
11 - A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 
produziu vários documentos norteadores para o 
desenvolvimento de políticas públicas de seus países membros. 
O Brasil, enquanto país membro da ONU e signatário desses 
documentos, reconhece seus conteúdos e os tem respeitado, na 
elaboração das políticas públicas internas. Na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948 é 
reconhecido que: 

A) a educação é um direito fundamental de todos, mulheres 
e homens, de todas as idades, no mundo inteiro. 

B) todos os seres humanos nascem livres e iguais, em 
dignidade e direitos sem distinção alguma, 
nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de 
religião, de opinião política ou outra, de origem 
nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de 
qualquer outra situação. 

C) todas as crianças, de ambos os sexos, têm direito 
fundamental à educação e que a elas deve ser dada a 
oportunidade de obter e manter um nível aceitável de 
conhecimentos. 

D) as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos 
direitos humanos e liberdades fundamentais que outras 
pessoas e que estes direitos, inclusive o de não ser 
submetido à discriminação com base na deficiência, 
emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes 
a todo ser humano. 

E) a educação é um direito de todos, sendo que se 
configura como dever do estado e da família. 

 
12 - A Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 
Especiais: Acesso e Qualidade, realizada pela UNESCO, 
em junho de 1994, na Espanha, teve como objeto específico 
de discussão, a atenção educacional aos alunos com 
necessidades educacionais especiais. As discussões a esse 
respeito foram realizadas na:  

A) Declaração de Salamanca  
B) Declaração de Jomtien 
C) Convenção da Guatemala 
D) Declaração Universal dos Direitos Humanos 
E) Conferência Nacional da Educação Básica. 

 
13 - A Resolução CNE/CEB n° 02/2001, instituiu as 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica, que manifesta o compromisso do país com "o 
desafio de construir coletivamente as condições para 
atender bem à diversidade de seus alunos”. Esta Resolução 
representa um avanço na perspectiva da universalização do 
ensino e um marco da atenção à diversidade, na educação 
brasileira, quando ratifica a obrigatoriedade da matrícula de 
todos os alunos e assim em seu Art. 2º declara: 

A) toda pessoa tem direito à educação, 
independentemente de gênero, etnia, deficiência, 
idade, classe social ou qualquer outra condição. 

B) articulação das ações de Educação Especial com a 
política de educação para o trabalho. 

C) respeito às pessoas portadoras de deficiência, que 
devem receber igualdade de oportunidades na 
sociedade, por reconhecimento dos direitos que lhes 
são assegurados, sem privilégios ou paternalismos. 

D) os sistemas de ensino devem matricular todos os 
alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o 
atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições 
necessárias para uma educação de qualidade para 
todos. 

E) a educação é um dos principais fatores para o acesso 
ao desenvolvimento pessoal e social, inclusive para 
as pessoas com necessidades especiais. 

 
14 - O documento "Saberes e Práticas da Inclusão na 
Educação Infantil", publicado em 2003, aponta para a 
necessidade de apoiar as creches e as escolas de Educação 
Infantil, a fim de garantir, a essa população, condições de 
acessibilidade física e de acessibilidade a recursos materiais 
e técnicos apropriados para responder a suas necessidades 
educacionais especiais. O documento se refere à 
necessidade de: 

A) detecção e intervenção precoce, tratamento, 
reabilitação, educação, formação ocupacional e 
prestação de serviços completos para garantir o 
melhor nível de independência e qualidade de vida 
para as pessoas portadoras de deficiência. 

B) formação inicial e continuada dos professores para 
atendimento às necessidades dos alunos. 

C) desenvolvimento de programas educacionais em 
todos os Municípios e em parceria com as áreas de 
saúde e assistência social, visando à ampliação da 
oferta de atendimento na Educação Infantil. 



 

D) disponibilizar recursos materiais para capacitação 
em Educação Especial na Educação Infantil, além 
disso, subsidiar o desenvolvimento do aluno 
especial do Ensino Fundamental. 

E) disponibilizar recursos humanos capacitados em 
Educação Especial/ Educação Infantil para dar 
suporte e apoio ao docente das creches e pré-
escolas, ou centros de Educação Infantil, assim 
como possibilitar sua capacitação e educação 
continuada, por intermédio da oferta de cursos ou 
estágios em instituições comprometidas com o 
movimento da inclusão. 

 
15 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDBN, Lei 9.394/96, criada em meados da última década 
do século XX, surge em um importante momento de nossa 
história, bem como, promove avanços significativos para a 
Educação Básica e Educação Superior. A respeito da 
Educação Especial, a LDB define como: 

A) a modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos com deficiência física e intelectual. 

B) a modalidade de educação escolar oferecida 
exclusivamente na rede regular de ensino, para 
educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento. 

C) a modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. 

D) a etapa da educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. 

E) projeto de educação básica oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos com necessidades especiais. 

 
16 - A Síndrome de Turner é uma alteração dos 
cromossomos sexuais, sendo definida atualmente como 
uma anomalia cromossômica, onde apenas um cromossomo 
X tem seu funcionamento normal, sendo que o outro 
cromossomo X pode estar perdido total ou parcialmente ou 
ser anormal, apresentando cariótipo 45, X. A síndrome 
possui como características clínicas, que originam seu 
fenótipo, baixa estatura, inteligência normal, disgenesia 
gonadal (malformação das gônadas), puberdade deficiente, 
infertilidade, pescoço alado, cardiopatias e rins com 
formato de ferradura. Essa síndrome foi descrita 
inicialmente em 1938, por: 

A) Henry Turner 
B) Jonh Turner 
C) Willyan Turner 
D) Harry Turner 
E) Wellington Turner 

 
 
 
 
 

17 - A resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, Institui 
Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 
Especial. Em seu artigo 2º assegura que o AEE tem como 
função complementar ou suplementar a formação do aluno 
por meio da disponibilização de serviços, recursos de 
acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para 
sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de 
sua aprendizagem. Quanto ao público alvo do AEE, esta 
mesma resolução considera: 
I. Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos 

de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou 
sensorial. 

II. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: 
aqueles que apresentam um quadro de alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento 
nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 
motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo 
clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 
transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e 
transtornos invasivos sem outra especificação. 

III. Alunos com dificuldades de aprendizagem na leitura e que 
apresentam elevada tendência de dislexia. 

IV. Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que 
apresentam um potencial elevado e grande envolvimento 
com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou 
combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 
criatividade. 

São consideradas corretas apenas: 
A) I e II 
B) III e IV 
C) II, III e IV 
D) I, II e IV 
E) II e III 

 
18 - O comprometimento da função física poderá acontecer 
quando existe a falta de um membro (amputação), sua má-
formação ou deformação (alterações que acometem o 
sistema muscular e esquelético). O documento “Salas de 
Recursos Multifuncionais. Espaço do Atendimento 
Educacional Especializado”, publicado pelo Ministério da 
Educação (BRASIL, 2006) define a deficiência física como: 

A) comprometimento do aparelho locomotor que 
compreende o sistema Osteoarticular, o Sistema 
Muscular e o Sistema Nervoso. As doenças ou 
lesões que afetam quaisquer desses sistemas, 
isoladamente ou em conjunto, podem produzir 
grandes limitações físicas de grau e gravidades 
variáveis, segundo os segmentos corporais afetados 
e o tipo de lesão ocorrida. 

B) toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica que 
gere incapacidade para o desempenho de atividade, 
dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano. 

C) alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física. 

D) limitação corporal e psicológica com fortes 
consequências no sistema nervoso da criança e do 
adolescente. 



 

E) doença física existente em grande parte dos alunos 
com fortes influencias em seu processo de ensino-
aprendizagem. 

 
19 - Na deficiência física encontramos uma diversidade de tipos 
e graus de comprometimento que requerem um estudo sobre as 
necessidades específicas de cada pessoa. Para que o educando 
com deficiência física possa acessar ao conhecimento escolar e 
interagir com o ambiente ao qual ele frequenta, faz-se necessário 
criar as condições adequadas à sua locomoção, comunicação, 
conforto e segurança. Para atender a esse objetivo o 
Atendimento Educacional Especializado faz uso da: 

A) Comunicação com a família. 
B) Pesquisa científica sobre a deficiência física. 
C) Suportes nos espaços escolares e na sala de aula. 
D) Sala de Recurso Multifuncional. 
E) Tecnologia Assistiva. 

 
20 - No que diz respeito à Acessibilidade aos espaços escolares, 
a Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, que 
Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica, em seu Art. 12 assegura: 

A) Para atender aos padrões mínimos estabelecidos com 
respeito à acessibilidade, deve ser realizada a adaptação 
das escolas existentes e condicionada a autorização de 
construção e funcionamento de novas escolas ao 
preenchimento dos requisitos de infra-estrutura 
definidos. 

B) O atendimento escolar desses alunos terá início na 
Educação Infantil, nas creches e pré-escolas, 
assegurando-lhes os serviços de Educação Especial 
sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação 
com a família e a comunidade, a necessidade de 
Atendimento Educacional Especializado. 

C) Os sistemas de ensino, nos termos da Lei 10.098/2000 
e da Lei 10.172/2001, devem assegurar a acessibilidade 
aos alunos que apresentem necessidades educacionais 
especiais, mediante a eliminação de barreiras 
arquitetônicas urbanísticas, na edificação – incluindo 
instalações, equipamentos e mobiliário – e nos 
transportes escolares, bem como de barreiras nas 
comunicações, provendo as escolas dos recursos 
humanos e materiais necessários. 

D) Em consonância com os princípios da Educação 
Inclusiva, as escolas das redes regulares de Educação 
Profissional, públicas e privadas, devem atender alunos 
que apresentem necessidades educacionais especiais, 
mediante a promoção das condições de acessibilidade, 
a capacitação de recursos humanos, a flexibilização e 
adaptação do currículo e o encaminhamento para o 
trabalho, contando, para tal, com a colaboração do setor 
responsável pela Educação Especial do respectivo 
sistema de ensino. 

E) tecnologias que buscará resolver os problemas 
funcionais do aluno, no espaço da escola, encontrando 
alternativas para que ele participe e atue positivamente 
nas várias atividades desenvolvidas. 

 
 
 
 
 
 

21 - A cegueira é uma alteração grave ou total de uma ou mais 
das funções elementares da visão que afeta de modo 
irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, 
forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos 
abrangente. Pode ocorrer desde o nascimento (cegueira 
congênita), ou posteriormente (cegueira adventícia, usualmente 
conhecida como adquirida) em decorrência de causas orgânicas 
ou acidentais (BRASIL, 2007). No que diz respeito à Baixa 
Visão, o mesmo documento define como: 

A) a distância de um ponto ao outro em uma linha reta por 
meio da qual um objeto é visto. Pode ser obtida através 
da utilização de escalas a partir de um padrão de 
normalidade da visão. 

B) o amadurecimento ou desenvolvimento dos fatores 
anatômicos e fisiológicos do olho, vias óticas e córtex 
cerebral. 

C) amplitude e a abrangência do ângulo da visão em que 
os objetos são focalizados. 

D) avaliação funcional dos dados quantitativos e 
qualitativos de observação sobre o nível da consciência 
visual, a recepção, assimilação, integração e elaboração 
dos estímulos visuais, bem como sobre o desempenho e 
o uso funcional do potencial da visão. 

E) redução do rol de informações que o indivíduo recebe 
do ambiente, restringindo a grande quantidade de dados 
que este oferece e que são importantes para a construção 
do conhecimento sobre o mundo exterior. 

 
22 - O sistema braille é conhecido universalmente como código 
ou meio de leitura e escrita das pessoas cegas. Baseia-se na 
combinação de 63 pontos que representam as letras do alfabeto, 
os números e outros símbolos gráficos. É importante enfatizar 
que o sistema braille foi criado na França em 1825 por: 

A) Robert Braille 
B) John Braille 
C) Louis Braille 
D) Victor Braille 
E) Braille Willian 

 
23 - Estudos estatísticos indicam que aproximadamente 03 a 
05% da população apresentam potencial acima da média 
estimada, em diversos contextos sociais. A respeito desse grupo 
em particular, devemos focalizar, especialmente, estratégias de 
interações positivas que favoreçam o seu desenvolvimento. A 
Política Nacional de Educação Especial (1994) define como 
portadores de Altas Habilidades/Superdotados os educandos que 
apresentarem notável desempenho e elevada potencialidade em 
qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: 

A) capacidade total para relacionar-se normalmente com as 
pessoas e as situações complexas do cotidiano. 

B) capacidade intelectual geral; aptidão acadêmica 
especifica; pensamento criativo ou produtivo; 
capacidade de liderança; talento especial para artes e 
capacidade psicomotora. 

C) atraso na aquisição, ecolalia, inversão pronominal, 
simplificação sintática, rigidez semântica, 
peculiaridades prosódicas, preferência por funções 
imperativas, literalidade na interpretação. 

D) habilidade para apresentar alternativas de soluções, com 
flexibilidade de pensamento produtivo. 

E) capacidade de enriquecimento com situações-
problema, de seleção de respostas, de busca de soluções 
para problemas difíceis ou complexos. 



 

24 - A deficiência auditiva é considerada como a perda total 
ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de 
compreender a fala por intermédio do ouvido e pode ser 
definida como leve ou severa. A Secretaria de Educação 
Especial, em seu documento Estratégias para a Educação de 
Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 
(BRASIL, 2003) define a Surdez Leve da seguinte forma: 

A) perda auditiva de até 50 decibéis, que dificulta, mas 
não impede o indivíduo de se expressar oralmente, 
bem como de perceber a voz humana, com ou sem 
a utilização de um aparelho auditivo. 

B) perda auditiva acima de 70 decibéis, que impede o 
indivíduo de entender, com ou sem aparelho 
auditivo, a voz humana, bem como de adquirir, 
naturalmente, o código da língua oral. 

C) perda auditiva de até 70 decibéis, que dificulta, mas 
não impede o indivíduo de se expressar oralmente, 
bem como de perceber a voz humana, com ou sem 
a utilização de um aparelho auditivo. 

D) perda auditiva acima de 90 decibéis, que impede o 
indivíduo de entender, com ou sem aparelho 
auditivo, a voz humana, bem como de adquirir, 
naturalmente, o código da língua oral. 

E) perda auditiva de até 60 decibéis, que dificulta, mas 
não impede o indivíduo de se expressar oralmente, 
bem como de perceber a voz humana, com ou sem 
a utilização de um aparelho auditivo. 

 
25 - A formação de professores é tema de destacado valor, 
principalmente, quando a perspectiva é promover o 
processo de inclusão no contexto escolar. Nesse sentido, 
Xavier (2002) reforça a necessidade da “construção da 
competência do professor para responder com qualidade as 
necessidades educacionais especiais de seus alunos em uma 
escola inclusiva”. A LDB (1996) ao tratar de Educação 
Especial, em seu Art. 58, sinaliza a formação do professor 
como uma das responsabilidades dos sistemas de ensino. A 
esse respeito garante: 

A) professores com especialização adequada em nível 
de pós-graduação, para atendimento especializado, 
bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns. 

B) professores com formação adequada para atuar no 
sistema regular de ensino, principalmente com 
competências para inclusão do aluno em classes da 
educação básica. 

C) professores com nível superior para atendimento 
especializado, bem como capacitados para a 
integração desses educandos nas classes regulares 
de Ensino Fundamental. 

D) professores com especialização adequada em nível 
médio ou superior, para atendimento especializado, 
bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns. 

E) professores com nível de mestre para o atendimento 
especializado e capacitados para a integração dos 
educandos nas classes regulares de ensino regular. 

 
 
 
 

26 - As adequações de acesso ao currículo correspondem ao 
conjunto de modificações nos elementos físicos e materiais 
do ensino, bem como, aos recursos pessoais do professor 
quanto ao seu preparo para trabalhar com os alunos. 
Algumas alterações são necessárias em recursos espaciais, 
materiais ou de comunicação que venham a facilitar os 
alunos com necessidades educacionais especiais a 
desenvolver o currículo escolar. Diante disso, considere 
adequações curriculares adequadas para alunos com 
deficiência mental: 

I. ambientes de aula que favoreçam a aprendizagem, tais 
como: atelier, cantinhos, oficinas. 

II. apoio físico, verbal e instrucional para viabilizar a 
orientação e mobilidade, visando à locomoção 
independente do aluno. 

III. desenvolvimento de habilidades adaptativas: sociais, de 
comunicação, cuidado pessoal e autonomia. 

IV. pesquisa, de persistência na tarefa e o engajamento em 
atividades cooperativas. 

As afirmativas corretas são: 
A) Apenas I e III 
B) Todas estão corretas 
C) Apenas II e IV 
D) Apenas I 
E) Apenas III 

 
27 - As características específicas apresentadas pelas 
pessoas com deficiência múltipla lançam desafios à escola 
e aos profissionais que com elas trabalham no que diz 
respeito à elaboração de situações de aprendizagem a serem 
desenvolvidas para que sejam alcançados resultados 
positivos ao longo do processo de inclusão. Nesse contexto, 
de acordo com Brasil (2002) as pessoas consideradas com 
deficiência múltipla são aquelas que: 

A) têm mais de uma deficiência dissociada. É uma 
condição heterogênea que identifica diferentes 
grupos de pessoas, que afetam, mais ou menos 
intensamente. 

B) possuem pelo menos dois tipos de deficiências que 
interferem em seu convívio familiar e social. 

C) apresentam características semelhantes à 
deficiência física. 

D) possuem um tipo de deficiência e, além disso algum 
tipo de síndrome cromossômica. 

E) têm mais de uma deficiência associada. É uma 
condição heterogênea que identifica diferentes 
grupos de pessoas, revelando associações diversas 
de deficiências que afetam, mais ou menos 
intensamente, o funcionamento individual e o 
relacionamento social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 - Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Adaptação Curriculares para Alunos Especiais (BRASIL, 
1996), o processo avaliativo é de suma importância em todos 
os âmbitos do processo educacional para nortear as decisões 
pedagógicas e retroalimentá-las, exercendo um papel essencial 
nas adaptações curriculares. No que diz respeito à promoção 
dos alunos que apresentam necessidades especiais, alguns 
aspectos precisam ser considerados para orientar a promoção 
ou a retenção do aluno na série, etapa, ciclo (ou outros níveis), 
entre eles: 
I. a possibilidade do aluno ter acesso às situações escolares 

regulares e com menor necessidade de apoio especial. 
II. a valorização de sua permanência com os colegas e grupos 

que favoreçam o seu desenvolvimento, comunicação, 
autonomia e aprendizagem 

III. a competência curricular, no que se refere à possibilidade de 
atingir os objetivos e atender aos critérios de avaliação 
previstos no currículo adaptado. 

IV. o efeito emocional da promoção ou da retenção para o aluno 
e sua família. 

As afirmativas corretas são: 
A) I, II, II e IV 
B) Apenas I 
C) Apenas II e III 
D) Apenas I e IV 
E) Apenas II, III e IV 

 
PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - A didática é tratada nesta avaliação, como um ramo de 
estudo da Pedagogia partindo dos vínculos entre finalidades 
sócio-políticas e pedagógicas e as bases teórico-científicas e 
técnicas da direção do processo de ensino e aprendizagem. 
Nesta perspectiva o estudo sistemático da didática como teoria 
do processo de ensino, deve levar em conta: 

A) que é uma disciplina apenas instrumental 
B) a preparação teórica e prática na formação profissional 

do professor 
C) que constitui-se, assim, como disciplina que prioriza 

os conhecimentos teóricos 
D) que apenas a prática na educação, sem considerar as 

metodologias específicas das matérias  
E) a generalização de princípios e meios que não são 

comuns e básicos para a docência 
 
30 - O profissional do ensino deve fundamentar a sua prática: 

A) em uma teoria obsoleta que determina, em grande 
medida, a realidade que está mais próxima de seus 
alunos 

B) como executor das propostas e projetos emanados da 
Secretaria Municipal de Educação (SME), distantes 
dos desafios mais urgentes que tem diante de si 

C) na reprodução de hábitos existentes e respostas que os 
docentes devem fornecer a demandas e ordens 
externas 

D) nas experiências dos educadores mais antigos, os quais 
consideram a neutralidade da ciência que ilumina os 
fatos educativos 

E) numa opção de valores e em ideias que lhe ajudam a 
esclarecer as situações, os projetos e os planos, bem 
como as previsíveis consequências de suas práticas 

 

31 - A função educativa da escola, imersa na tensão dialética 
entre reprodução e mudança deve oferecer uma 
contribuição específica de: 

A) utilizar a função compensatória que assegura a 
promoção automática nas escolas públicas, diante 
das pautas de conduta do estudante 

B) preparar os alunos para o ingresso no mercado de 
trabalho a fim de agirem democraticamente numa 
sociedade desigual 

C) compensar as diferenças existentes entre os alunos 
das escolas particulares e públicas, minimizando as 
diferenças e possibilidades desiguais na prática 

D) utilizar o conhecimento social e historicamente 
construído, como ferramenta de análise para 
compreender as aparências superficiais do status 
quo real 

E) impor a lógica didática da homogeneidade de 
ritmos, estratégias e experiências educativas, por 
meio da formação de turmas mais fracas e mais 
fortes 

 
32 - Quando se transforma a vida de aula e da escola, de 
modo que se possa vivenciar práticas sociais e intercâmbios 
acadêmicos que induzam à solidariedade, à colaboração, à 
experimentação compartilhada, assim como a outro tipo de 
relações com o conhecimento e com a cultura que 
estimulem a busca, a comparação, a iniciativa e a criação, 
identifica-se as características de uma Pedagogia: 

A) tecnicista 
B) de Escola Nova 
C) dialógica 
D) funcionalista 
E) behaviorista 

 
33 - O professor Marcos desenvolve práticas pedagógicas 
que possibilitam situações de ensino e aprendizagem que 
favorecem a formação das estruturas formais da mente e a 
apropriação da bagagem cultural, enquanto produto da 
evolução histórica da humanidade, favorecendo o 
desenvolvimento que segue à aprendizagem. Assim, o 
professor Marcos tem como fundamentação básica os 
princípios psicológicos defendidos por: 

A) Vygotsky 
B) Piaget 
C) Ausubel 
D) Skinner 
E) Pavlov 

 
34 - O processo didático caracterizado como mediação 
escolar, perpassado pelos objetivos-conteúdos-métodos, 
apoiado no processo de ensino e aprendizagem, deve ter em 
vista as finalidades da educação em nossa sociedade. Assim 
sendo os objetivos devem: 

A) formar a base objetiva da instrução viabilizados 
pelos métodos de transmissão, assimilação e 
avaliação dos estudantes 

B) dar a forma pela qual se concretiza a relação 
professor e aluno em todas as condições específicas 

C) oferecer os meios de proporcionar uma prática 
educativa coerente com as exigências dos familiares 
dos alunos 

D) formalizar o conjunto de conhecimentos e modos 
valorativos organizados pedagogicamente 



 

E) antecipar os resultados e processos esperados do 
trabalho conjunto do professor e dos alunos 

 
35 - O saber pertence à classe social que o produz pelo seu 
trabalho e deve ser por ela reapropriado, recuperando: 

A) o senso comum como único meio de valorizar as 
pessoas de baixo poder aquisitivo 

B) o seu núcleo científico, isto é, aquilo que tem 
objetividade e universalidade 

C) os conteúdos propedêuticos, única forma das 
classes populares ascenderem socialmente 

D) o assistencialismo pedagógico compensando os 
altos níveis da pobreza dos alunos 

E) o proselitismo político para que as classes 
subalternas assumam os seus protagonismos 

 
36 - Os conteúdos de ensino devem retratar a experiência 
social da humanidade no que se refere a conhecimentos e 
modos de ação, transformando-se em: 

A) instrumentos pelos quais os alunos assimilam, 
compreendem e enfrentam as exigências teóricas e 
práticas da vida social 

B) metodologias que atendam a normatização do 
ensino, mediante uma referência padrão, dentro de 
uma visão reprodutivista, visando o 
desenvolvimento de todos os alunos 

C) uma adequação do senso comum aos objetivos do 
Ensino Fundamental e às demandas da economia 
globalizada 

D) um ordenamento jurídico que visa a melhoria da 
educação, assegurando a manutenção da sociedade  

E) garantia, em linhas gerais, dos caminhos educativos 
consensuais que visam fortalecer o contexto 
neoliberal do século XXI 

 
37 - Se cabe ao professor fazer uma re-seleção dos 
conteúdos a partir do que lhe é sugerido na programação 
oficial que tem como base o Projeto Político Pedagógico 
(PPP) escolar, é preciso que ele tenha: 

A) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria que ensina e garantir apenas aqueles 
conteúdos que domina 

B) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria, associado aos modismos pedagógicos que 
devem ser contemplados 

C) em conta os saberes prévios dos alunos, objeto da 
avaliação final e que considera a promoção de todos 

D) a capacidade de excluir os alunos desinteressados, 
garantindo o processo evolutivo dos estudantes 
aplicados 

E) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria para saber o que é mais relevante 
socialmente para ser ensinado aos seus alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 - A professora Flávia acompanha sistematicamente as 
atividades realizadas em casa pelos seus alunos, desafiando-
os a responderem cada questão, favorecendo o vir a ser, 
possibilitando situações de aprendizagens formativas que 
estimulam às novas descobertas pelos mesmos. Nesta 
direção as situações de ensino devem favorecer 
aprendizagens significativas, as quais tem como diagnóstico 
uma avaliação: 

A) classificatória 
B) automática 
C) pejorativa 
D) mediadora 
E) disciplinadora 

 
39 - A professora Magda planeja e executa situações de 
ensino que motivam os alunos a estudarem 
sistematicamente. Assim sendo ela deve sempre retomar as 
atividades de casa identificando os acertos, ressignificando 
os erros e os considerando como algo: 

A) comum às classes populares e aos professores 
formados que não conseguem relacionar as teorias 
às práticas cotidianas 

B) inerente as imensas lacunas existentes na formação 
do educador que comete grandes erros no ensino 

C) inerente ao processo de aprendizagem, os quais 
requerem ajustes na intervenção pedagógica, 
necessários à superação dos limites manifestados 
pelos seus alunos 

D) atribuído as diferenças regionais e as características 
socioeconômicas dos professores das escolas 
públicas que consideram o erro como incapacidade 
de progressão 

E) relacionado com as avaliações compensatórias que 
encaminham as crianças para as séries seguintes, 
via promoção automática 

 
40 - O professor Waldir utiliza os jogos pedagógicos 
conforme definido no PPP escolar, com base nas 
orientações dos PCN. Assim sendo, ele deve planejar as 
atividades lúdicas, oferecendo aos estudantes as condições 
para as aprendizagens significativas, advindas de situações 
pedagógicas intencionais. É importante ressaltar que essas 
aprendizagens, de natureza diversa, devem ocorrer: 

A) de maneira integrada ao currículo, conforme o nível 
de desenvolvimento do aluno 

B) de forma assistemática e crítica de acordo com a 
origem social do aluno  

C) de acordo com a condição econômica dos alunos 
mais carentes 

D) em salas especiais em caso de doenças infecto 
contagiosas no meio familiar 

E) conforme a  origem étnico-racial dos familiares dos 
alunos   

  
 


