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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

O liberalismo é uma importante teoria política 

e econômica que exprime os anseios da 

burguesia. Surge em oposição ao absolutismo 

dos reis e à teoria econômica do 

mercantilismo, defendendo os direitos da 

iniciativa privada e restringindo o mais 

possível as atribuições do Estado. Locke foi o 

primeiro teórico liberal.  

Presenciou na Inglaterra as lutas pela 

deposição dos Stuarts, tendo se refugiado na 

Holanda por razões políticas. De lá regressa 

quando, vitoriosa a Revolução de 1688, 

Guilherme de Orange é chamado para 

consolidar a nova monarquia parlamentar 

inglesa. (Maria Lúcia de Arruda Aranha in 

História da Educação).  

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto da autora, pode-se 

afirmar que John Locke: 

(A) tinha admiração e respeito pelo 

absolutismo monárquico, em especial o inglês 

e o francês.  

(B) não sofreu qualquer tipo de perseguição 

política, até porque a monarquia inglesa se 

caracterizava pelo pacifismo. 

(C) entendia que as atribuições do Estado 

deveriam ser reduzidas.  

(D) foi o preceptor de importantes teóricos 

como Marx, Weber, Engels e Spinoza.  

(E) participou ativamente da deposição dos 

Stuarts, tendo sido, inclusive, condenado à 

morte por essa razão.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 

Consoante o texto supracitado, pode-se afirmar 

que os burgueses daquela época eram 

simpáticos ao: 

(A) abolicionismo.  

(B) liberalismo.  

(C) comunismo.  

(D) socialismo.  

(E) teosofismo.  

 

QUESTÃO 03 

A palavra “privada” usada na expressão 

“propriedade privada” pode ser considerada 

sinônima de: 

(A) popular.  

(B) coletiva.  

(C) estatal. 

(D) real. 

(E) particular. 

 

QUESTÃO 04 

As expressões “defendendo” e “restringindo”, 

utilizadas no texto, referem-se a(o): 

(A) gerúndio.  

(B) imperativo.  

(C) pretérito perfeito.  

(D) subjuntivo.  

(E) futuro do pretérito.  

QUESTÃO 05 

A palavra “gentilmente” pertence à classe 

dos(as): 

(A) verbos. 

(B) adjetivos. 

(C) advérbios. 

(D) artigos.  

(E) substantivos.  



Prefeitura Municipal de Cerquilho–SP – 01/2018                                                         METROCAPITAL Soluções 

 

 

PEB II – Professor de Ensino Fundamental II – Educação Especial                   Página 2 de 10 
 

 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Assinale a alternativa que apresenta o mínimo 

múltiplo comum (MMC) dos números 8 (oito) 

e 6 (seis): 

(A) 34. 

(B) 24. 

(C) 44. 

(D) 14. 

(E) 64. 

 

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa que apresenta o máximo 

divisor comum (MDC) dos números 24 (vinte 

e quatro), 84 (oitenta e quatro) e 90 (noventa): 

(A) 4. 

(B) 5. 

(C) 6. 

(D) 7. 

(E) 8.  

 

QUESTÃO 08 

Durante um campeonato de futebol realizado 

no ano de 2017, a equipe Luz da Rua teve 26 

vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Diante 

desses dados, qual é a razão do número de 

vitórias para o número total de partidas 

disputadas? 

(A) 3/5. 

(B) 1/3. 

(C) 1/4 

(D) 1/5. 

(E) 1/2. 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

Durante um campeonato de tiro ao alvo, José 

disparou 12 vezes. Sabendo que a razão do 

número de acertos para o total de disparos foi 

de 3/4 (três quartos), quantos disparos José 

acertou? 

(A) 7. 

(B) 10. 

(C) 4. 

(D) 7.  

(E) 9.  

 

QUESTÃO 10 

Durante um curso de Matemática voltado a 

concursos públicos, Pedro faltou 8% do total 

de 75 aulas. Dessa forma, pode-se afirmar que 

Pedro não esteve presente em: 

(A) 4 aulas.  

(B) 5 aulas.  

(C) 6 aulas.  

(D) 7 aulas.  

(E) 8 aulas.  

_____________________________________ 

Rascunho  

  



Prefeitura Municipal de Cerquilho–SP – 01/2018                                                         METROCAPITAL Soluções 

 

 

PEB II – Professor de Ensino Fundamental II – Educação Especial                   Página 3 de 10 
 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

QUESTÃO 11 

De acordo com o artigo 205 da Constituição 

Federal, a educação básica, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao: 

(A) acesso à formação religiosa laica, 

permitindo a formação de indivíduos mais 

éticos e solidários, e visando uma sociedade 

harmônica.  

(B) acolhimento de todas as crianças e 

adolescentes em situação de efetiva 

vulnerabilidade.  

(C) preparo para o exercício de uma profissão, 

garantindo o acesso aos cursos técnicos 

profissionalizantes.  

(D) cuidado de criança de até 3 (três anos), à 

alfabetização durante a educação infantil e ao 

preparo para o trabalho no ensino médio.  

(E) pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

 

QUESTÃO 12 

O artigo 214 da Constituição Federal dispõe 

sobre o Plano Nacional de Educação, de 

duração decenal, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e o desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis, etapas e modalidades por 

meio de ações integradas dos poderes públicos 

das diferentes esferas federativas que 

conduzam, entre outros, à: 

(A) melhoria da qualidade do ensino.  

(B) formação de professores.  

(C) diminuição do analfabetismo.  

(D) erradicação do trabalho infantil.  

(E) promoção da cidadania.  

 

QUESTÃO 13 

De acordo com o artigo 67 do ECA, ao 

adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 

assistido em entidade governamental ou não-

governamental, é vedado trabalho: 

I – penoso, insalubre e perigoso.  

II – realizado em horários e locais que 

permitam a frequência à escola.  

III – matutino, realizado fora do perímetro 

geográfico da escola frequentada pelo 

adolescente. 

IV – noturno, realizado entre as vinte e duas 

horas de um dia e as cinco horas do dia 

seguinte. 

V – realizado em locais prejudiciais à sua 

formação e ao seu desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social.  

(A) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

(B) Apenas os itens I, IV e V estão corretos.  

(C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(E) Todos os itens estão corretos.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 14 

No que se refere ao Conselho Tutelar, assinale 

a alternativa correta: 

(A) Ao tribunal de justiça local caberá 

encaminhar ao Poder Executivo proposta 

orçamentária anual com previsão dos recursos 

necessários ao funcionamento do conselho 

tutelar.  

(B) Lei estadual disporá sobre o local, dia e 

horário de funcionamento do conselho tutelar.  

(C) O exercício efetivo da função de 

conselheiro tutelar constitui serviço público 

relevante e presume idoneidade moral.  

(D) Em cada comarca haverá, no mínimo, um 

conselho tutelar como órgão integrante do 

Poder Judiciário estadual.  

(E) O candidato a membro do Conselho 

Tutelar deve ser pessoa idônea, com idade 

mínima de 18 (dezoito) anos completos, e 

residir na sede da comarca.  

 

QUESTÃO 15 

O artigo 13 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação) trata das 

incumbências dos docentes. Assinale a 

alternativa que apresenta uma dessas 

incumbências previstas no artigo citado: 

(A) elaborar e executar políticas e planos 

educacionais nacionais; coletar e analisar 

informações sobre educação superior.  

(B) zelar pela aprendizagem dos alunos; 

participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino. 

(C) zelar pela tolerância religiosa e aprimorar 

ideias de integração social.  

(D) zelar pela conservação do patrimônio 

público e conscientizar a comunidade; 

administrar recursos materiais e financeiros do 

seu município.  

(E) colaborar com as atividades de articulação 

da escola com a Secretaria de Ensino 

Fundamental do MEC; baixar normas 

complementares para o seu sistema de ensino.  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E 

CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO 

QUESTÃO 16 

De acordo com o artigo 3°da Lei Orgânica de 

Cerquilho, o Município tem como 

competência privativa legislar sobre assuntos 

de interesse local. Assinale a alternativa que 

NÃO se refere às atribuições do Município: 

(A) criar, organizar e suprimir distritos, 

observada a legislação estadual.  

(B) disciplinar a utilização dos logradouros 

públicos e em especial quanto ao trânsito e 

tráfego.  

(C) promover a proteção do patrimônio 

histórico-cultural local, observada a legislação 

e a ação fiscalizadora federal e estadual.  

(D) manter fundos específicos destinados ao 

combate de epidemias.  

(E) dispor sobre o serviço funerário.  

 

QUESTÃO 17 

No que se refere à competência concorrente, 

disposta no artigo 4°da Lei Orgânica, assinale 

a alternativa que NÃO corresponde às 

atribuições do Município: 

(A) zelar pela guarda da Constituição, das leis 

e das instituições democráticas e conservar o 

patrimônio público.  

(B) preservar as florestas, a fauna e a flora.  

(C) instituir Imposto sobre a Propriedade de 

Veículo Automotor.  

(D) proporcionar os meios de acesso à cultura, 

à educação e à ciência.  

(E) promover e incentivar o turismo como fator 

de desenvolvimento social e econômico.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 18 

Assinale o nome do primeiro prefeito de 

Cerquilho, que tomou posse no dia 3 de abril 

de 1949.  

(A) Antônio Souto.  

(B) Oligário Alberto de Camargo Penteado.  

(C) José Rodrigues Serrão.  

(D) Joaquim Poolner.  

(E) Francisco de Arruda Machado.   

 

QUESTÃO 19 

Após a libertação dos escravos, além de outros 

eventos, uma considerável quantidade de 

imigrantes chegou na região. Foram eles: 

(A) argentinos, italianos e portugueses.  

(B) espanhóis, italianos e portugueses.  

(C) suíços, espanhóis e italianos.  

(D) alemães, espanhóis e italianos.  

(E) austríacos, poloneses e ucranianos.   

 

QUESTÃO 20 

Atualmente, a Câmara dos Vereadores de 

Cerquilho é composta de quantos Vereadores? 

(A) 9. 

(B) 10. 

(C) 11. 

(D) 12. 

(E) 13. 

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

Concernente à legislação nacional, o Poder 

Público deve estimular o acesso dos alunos da 

modalidade educação especial ao Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) de forma: 

(A) substitutiva ao ensino regular.  

(B) complementar ou suplementar ao ensino 

regular.  

(C) adaptado ao ensino regular.  

(D) integrada ao ensino regular.  

(E) alternativa ao ensino regular.    

 

QUESTÃO 22 

Como se sabe, a deficiência auditiva 

caracteriza-se pela perda total ou parcial da 

audição de forma congênita ou adquirida. No 

que se refere ao trabalho do professor junto a 

alunos com esse tipo de deficiência, assinale a 

alternativa que apresenta exclusivamente 

materiais pedagógicos adaptados: 

(A) maquetes, lupas, caderno de registro de 

sinais e sólidos geométricos.  

(B) sólidos geométricos, glossário com grafia 

Braille e glossário ilustrado. 

(C) maquetes, glossário com grafia Braille, 

caderno de registro de sinais.  

(D) sólidos geométricos, lupas, maquetes e 

glossário ilustrado.  

(E) maquete, sólidos geométricos, caderno de 

registro de sinais.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 23 

No que se refere à deficiência auditiva, 

assinale a alternativa correta: 

(A) Traumatismos cranianos e exposição 

contínua a ruídos ou sons muito altos podem 

causar a surdez.  

(B) As viroses maternas e as doenças tóxicas 

da gestante são algumas das principais causas 

da surdez.  

(C) Doenças infectocontagiosas como rubéola, 

sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus estão 

entre as causas da surdez.  

(D) A surdez adquirida é aquela em que os 

indivíduos nascem surdos; já a surdez 

congênita é aquela em que se desenvolvem 

problemas auditivos ao longo da vida.  

(E) A deficiência auditiva é classificada 

conforme o grau de perda da audição avaliada 

em decibéis. (dB).  

 

   QUESTÃO 24 

No que se refere ao atual processo de inclusão, 

pode-se afirmar que, atualmente, ele preconiza 

o reconhecimento: 

(A) da igualdade de direitos e acessos.  

(B) do direito à diferença e à restrição.  

(C) da deficiência intelectual enquanto 

deficiência física. 

(D) da incapacidade intelectual.  

(E) do deficiente intelectual enquanto incapaz.        

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

 QUESTÃO 25 

No que se refere à língua brasileira de sinais 

(LIBRAS), assinale a alternativa correta:  

(A) Trata-se de uma língua oral-auditiva 

articulada através das mãos, de expressões 

faciais e do corpo.  

(B) Trata-se de uma língua visual-espacial 

articulada exclusivamente através das mãos.  

(C) Trata-se de uma língua exclusivamente 

escrita, capaz de comunicar ideias, 

pensamentos e sentimentos em forma de 

códigos de transcrição.  

(D) Trata-se de uma língua oral falada na 

forma de sons e expressões faciais. 

(E) Trata-se de uma língua visual-espacial 

articulada através das mãos, de expressões 

faciais e do corpo.  

 

QUESTÃO 26 

A paralisia cerebral é caracterizada como uma 

deficiência motora central que pode estar 

relacionada com a deficiência de fala, visão e 

audição ou com a deficiência intelectual, o que, 

neste caso, caracteriza: 

(A) deficiência sensorial.  

(B) limitação cognitiva.  

(C) deficiência múltipla.  

(D) deficiência leve. 

(E) incapacidade para aprender.   

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 27 

No que se refere à atuação do professor com o 

aluno com perda leve/moderada da audição, 

assinale a alternativa correta: 

(A) A interação do professor com o aluno 

ocorre necessariamente por meio da leitura 

labial.  

(B) A compreensão pelo professor da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) deve 

intermediar a comunicação.  

(C) A interação do professor com o aluno 

necessita de um profissional para a 

intermediação comunicativa.  

(D) A comunicação se dará por meio da 

expressão oral, diante da percepção da voz 

humana.  

(E) A comunicação entre professor e aluno 

deve se restringir à linguagem escrita. 

  

QUESTÃO 28 

Na concepção de educação inclusiva deve 

existir o seguinte: 

(A) A manutenção de soluções paliativas para 

as questões relacionadas aos problemas de 

aprendizagem.  

(B) Uma coerência entre o que é próprio do 

ensino regular e o que é próprio do ensino 

especial.  

(C) Uma resistência dos docentes quanto às 

modificações das práticas assistencialistas e 

terapêuticas.  

(D) A convicção de que a educação especial 

seja suprimida, deixando de existir no sistema 

educacional brasileiro.  

(E) A necessidade de reconstruir as propostas 

da educação especial e conservar as do ensino 

regular.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 QUESTÃO 29 

Como se sabe, as salas multimeios são espaços 

nas escolas que oferecem serviços, estratégias 

e recursos com base na Tecnologia Assistiva, a 

fim de possibilitar a participação dos alunos 

nas atividades escolares. Sobre o tema, 

assinale a alternativa correta: 

(A) O professor especializado realiza a 

identificação de habilidades e dificuldades 

funcionais do aluno para elaborar um plano de 

atendimento.  

(B) Na sala multimeios é desenvolvido um 

trabalho chamado de pedagogia terapêutica 

para os alunos que apresentam consideráveis 

deficiências.  

(C) Na sala multimeios é realizada a 

alfabetização e o letramento dos alunos que 

apresentam algumas dificuldades de 

aprendizagem.  

(D) Os alunos com deficiência frequentam essa 

sala no mesmo período de funcionamento da 

sala de aula comum.  

(E) Essa sala é utilizada para o professor 

especializado e o professor da classe regular 

fazerem a avaliação dos alunos.  

 

QUESTÃO 30 

As crianças com deficiência visual geralmente 

adquirem seu conhecimento por meio de 

experiências que não incluem o uso da visão. 

Dessa forma, é preciso que lhes sejam 

oferecidas oportunidades para desenvolver os 

sentidos remanescentes como, por exemplo: 

(A) perspicácia, gustação e instinto.  

(B) gosto, audição, cinestesia e sexto sentido. 

(C) tato, audição, olfato e paladar.  

(D) intuição, sensações térmicas e percepção 

viso-motora. 

(E) tato, percepção extra-sensorial e 

clarividência.  
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QUESTÃO 31 

Atualmente, há três correntes educacionais 

com propostas para a educação de pessoas 

surdas. 

Analise as assertivas e, ao final, assinale a 

alternativa correta: 

I – Bilinguismo: a língua de sinais é 

considerada língua materna para o surdo, ao 

passo que a língua portuguesa é a segunda 

língua.  

II – Oralismo: a finalidade terapêutica é tratar 

e reduzir os déficits, levando em conta que a 

criança precisa de treinamento auditivo, e 

desenvolver a leitura orofacial.  

III – Comunicação Total: os sinais são 

utilizados na estrutura gramatical do português 

e, enquanto filosofia, o bilinguismo pode ser 

incorporado.  

(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(D) Todos os itens estão corretos.  

(E) Todos os itens estão incorretos.   

 

QUESTÃO 32 

O direito à educação das pessoas que 

apresentam necessidades educacionais 

especiais requer fundamentação em três 

princípios: 

(A) preservação da dignidade humana; respeito 

mútuo; compromisso com a discriminação.  

(B) preservação da dignidade humana; atitude 

de comiseração; piedade.  

(C) preservação da dignidade humana; rejeição 

ao outro; busca da solidariedade.  

(D) preservação da dignidade humana; busca 

da identidade; exercício da cidadania.  

(E) preservação da dignidade humana; 

solidariedade; proporcionalidade.   

 

QUESTÃO 33 

No que se refere à tecnologia assistiva, analise 

os itens abaixo e, ao final, assinale a alternativa 

correta: 

I – A tecnologia assistiva trata da resolução de 

dificuldades funcionais de pessoas com 

deficiência nas áreas de mobilidade, 

autocuidado, adequação postural, acesso ao 

conhecimento, produção de escritas, dentre 

outras.  

II – É preciso ter atenção às características do 

estudante e ao planejamento de aula do 

professor para descrever a utilização adequada 

de recursos pedagógicos de acessibilidade na 

escola.  

III – No contexto escolar, há atividades que 

exigem competências como leitura, escrita, 

produção gráfica, manifestação oral, 

exploração de ambientes e materiais. A 

dificuldade do estudante com deficiência não 

impede ou limita de participar da turma.  

(A) Apenas o item III está correto.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(E) Todos os itens estão corretos.   

 

QUESTÃO 34 

Não compete ao professor do Atendimento 

Educacional Especializado: 

(A) acompanhar o estudante nas atividades de 

casa.  

(B) encaminhar o estudante à escola comum.  

(C) orientar colegas e professores.  

(D) oferecer oportunidades de aprendizagem.  

(E) constatar a necessidade do estudante.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 35 

A Resolução CNE/CEB n. 4, de 2 de outubro 

de 2009, institui Diretrizes Operacionais para 

o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação 

Especial. No que se refere a esse documento, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) A Educação Especial realiza-se em todos 

os níveis, etapas e modalidades de ensino, 

tendo o Atendimento Educacional 

Especializado como parte integrante do 

processo educacional.  

(B) Nos casos de Atendimento Educacional 

Especializado em ambiente hospitalar ou 

domiciliar, será ofertada aos alunos, pelo 

respectivo sistema de ensino, a Educação 

Especial de forma complementar ou 

suplementar.  

(C) É uma atribuição do professor do 

Atendimento Educacional Especializado 

orientar professores e famílias sobre os 

recursos pedagógicos e de acessibilidade.  

(D) O Atendimento Educacional Especializado 

é realizado, prioritariamente, na sala de 

recursos multifuncionais da própria escola, no 

mesmo turno da escolarização, sendo 

substitutivo às classes comuns.  

(E) Considera-se público-alvo do Atendimento 

Educacional Especializado alunos com 

deficiência, alunos com transtornos globais do 

desenvolvimento e alunos com altas 

habilidades/superdotação.   

         

QUESTÃO 36 

Assinale a alternativa que apresenta uma 

deficiência sensorial: 

(A) Síndrome de Down.  

(B) Paralisia Cerebral.  

(C) Autismo.  

(D) Surdez.  

(E) Dislexia.  

 

 

QUESTÃO 37 

Assinale a alternativa que apresenta um direito 

assegurado por lei ao público-alvo da educação 

especial: 

(A) Ensino fundamental gratuito e 

compulsório, incluindo adaptações 

condizentes com as necessidades de cada 

indivíduo.  

(B) A educação especial exclusivamente na 

rede regular de ensino.  

(C) Efetividade no uso de medidas de apoio 

coletivas, excluindo as individualizadas por 

dificuldade de aplicação.  

(D) Um sistema educacional inclusivo apenas 

na Educação Básica, sem discriminação e 

baseado na igualdade de oportunidades.  

(E) A admissão unicamente em escola ou 

classes especiais.  

 

  QUESTÃO 38 

Complete corretamente a lacuna da oração 

abaixo: 

(A) ________________ é um recurso 

utilizado, principalmente pelos surdos, para 

“soletrar” nomes próprios ou palavras da 

língua portuguesa para as quais não há 

equivalente na língua de sinais: 

(A) Alfabeto manual.  

(B) Desenho ilustrativo.  

(C) Inspiração teórica.  

(D) Desenho realista.  

(E) Sistema Braille.    

 ___________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Cerquilho–SP – 01/2018                                                         METROCAPITAL Soluções 

 

 

PEB II – Professor de Ensino Fundamental II – Educação Especial                   Página 10 de 10 
 

    QUESTÃO 39 

Em sentido amplo, pode-se afirmar que, no 

paradigma da _____________, o aluno deve 

ser preparado para se adequar à escola, 

enquanto que, no paradigma da 

________________, a escola deve se adequar 

às necessidades do aluno.  

Assinale a alternativa que completa 

corretamente as lacunas: 

(A) simplificação – legitimidade.  

(B) legitimidade – normalização.  

(C) integração – inclusão.  

(D) exclusão – unificação.  

(E) interdependência – inserção.  

 

QUESTÃO 40 

No que se refere ao aluno com deficiência 

intelectual, é correto afirmar o seguinte: 

(A) Os alunos com deficiência intelectual 

necessitarão de acompanhamento psiquiátrico 

complementar ao atendimento educacional.  

(B) O teste de quociente de inteligência é o 

principal instrumento que identifica a 

deficiência intelectual.  

(C) A definição de deficiência intelectual 

considera a interação entre as limitações e as 

possibilidades de adaptação ao meio social.  

(D) As barreiras encontradas para a inclusão de 

alunos com deficiência intelectual requerem a 

acessibilidade física.  

(E) Os alunos com deficiência intelectual não 

requerem atenção especial, uma vez que são 

tão capazes quanto os alunos sem deficiência.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

 

TEMA: Bullying (violência física e/ou 

psicológica) nas escolas. 

 

Considerando o tema acima estabelecido e o 

descrito no Capítulo 9 do Edital, elabore 

uma redação manuscrita em gênero 

dissertativo-argumentativo, com número 

mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 

(trinta) linhas. O título do texto não será 

computado como 01 (uma) linha. A Prova 

Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita 

de forma legível, sendo obrigatório o uso de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Atenção – a presente folha trata-se de 

rascunho - a redação deverá ser elaborada 

na folha de texto definitiva, entregue pelo 

Fiscal de Sala. 

_____________________________________ 

Rascunho  


