
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE 

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

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Didática Geral 
 

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Permitido, apenas, o uso de canetas AZUL e/ou PRETA, transparentes. É proibido o uso de lápis e borracha. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá sair da sala para ir ao banheiro, após 01:00 hora de prova. 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 09/07/2018, 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 001/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, de 30/04/2018. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 



 

PARTE I – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
01 - Lei nº 12.796 de 04/04/2013 altera a Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para dispor sobre a formação dos 
profissionais da educação e dar outras providências. O 
inciso I do artigo 4º trata que a obrigatoriedade e a 
gratuidade da educação básica passa a ser dos 04 (quatro) 
aos 17 (dezessete) anos de idade. O inciso III do referido 
artigo, enfatiza sobre o Atendimento Educacional 
Especializado. A esse respeito dispõe que: 

A) Atendimento ao educando, em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 

B) O poder público adotará, como alternativa 
preferencial, a ampliação do atendimento aos 
educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação na própria rede pública regular de 
ensino. 

C) Avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental. 

D) Atendimento Educacional Especializado gratuito 
aos educandos com altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas, 
na rede regular de ensino. 

E) 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. 

 
02 - A adoção de termos como “cultura surda”, “identidade 
surda”, “comunidade surda”, “biculturalismo” e 
“multiculturalismo” expressa os conflitos e a busca de 
soluções. Cada um desses termos carrega consigo decisões 
e expectativas a cerca do significado da surdez e, apesar de 
diferentes, eles podem construir possibilidades de solução 
para os mais diversos dramas. Em relação a definição de 
Behares (1994) uma pessoa surda é: 

A) é aquela que por ter um déficit de audição, apresenta 
uma diferença com respeito ao padrão esperado e, 
portanto, deve construir uma identidade em termos 
dessa diferença para integrar-se na sociedade e na 
cultura em que nasceu. 

B) é aquela que por ter um déficit avançado de visão, 
apresenta uma diferença com respeito ao padrão 
esperado e, portanto, deve construir uma identidade 
em termos dessa diferença para integrar-se na 
sociedade e na cultura em que nasceu. 

C) é aquela que necessidade da construção de uma 
identidade em termos de diferenças para integrar-se 
na sociedade. 

D) é aquela que por ter um déficit de atenção, apresenta 
uma diferença com respeito ao padrão de audição 
esperado. 

E) aquela que em virtude da surdez possui dificuldades 
de aprendizagem da escrita e sua relação é 
necessária com a cultura surda. 

03 - Ao se referir ao processo da inclusão no contexto 
escolar, Mantoan (2003) ressalta sobre desafios existentes 
no cotidiano e se refere não apenas ao aluno, mas também à 
escola. A esse respeito a autora enfatiza que: 

A) as escolas de qualidade são espaços educativos de 
construção de personalidades humanas autônomas, 
críticas, espaços onde crianças e jovens aprendem a 
serem pessoas. 

B) a possibilidade de se ensinar todos os alunos, sem 
discriminação e sem prática de ensino 
especializado, deriva de uma reestruturação do 
projeto pedagógico-escolar. 

C) temos de combater a descrença e o pessimismo dos 
acomodados e mostrar que a inclusão é uma grande 
oportunidade para que alunos, pais e educadores 
demonstrem as suas competências, os seus poderes 
e as suas responsabilidades educacionais. 

D) a inclusão é uma inovação que implica um esforço 
de modernização e de reestruturação das condições 
atuais da maioria de nossas escolas (especialmente 
as de nível básico), ao assumirem que as 
dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, 
mas resultam, em grande parte, do modo como o 
ensino é ministrado e de como a aprendizagem é 
concebida e avaliada. 

E) os alunos não são virtuais, objetos categorizáveis, 
eles existem de fato, são pessoas que provêm de 
contextos culturais os mais variados, representam 
diferentes segmentos sociais, produzem e ampliam 
conhecimentos e têm desejos, aspirações, valores. 

 
04 - As primeiras descrições do autismo foram realizados 
na década de 40. Os aspectos então priorizados para estudos 
e os pontos de vista a partir dos quais o quadro foi descrito 
e compreendido influenciaram as abordagens práticas de 
ajuda e tratamento. A descrição realizada por Leo Kanner 
em 1943 define o autismo como: 

A) a impossibilidade para relacionar-se normalmente 
com as pessoas e as situações. 

B) a agressividade constante ao se relacionar com as 
pessoas. 

C) as condições pessoais favoráveis para lidar com as 
diferentes situações e pessoas. 

D) algumas dificuldades de realizar as atividades 
educativas e com possibilidades de desenvolver 
outros tipos de ações do cotidiano. 

E) a incapacidade para relacionar-se normalmente com 
as pessoas e as situações. 

 
05 - Estudos mais recentes sobre o autismo ampliam a sua 
definição e os seus níveis de manifestações. Trabalhos 
realizados por M. Rutter e D. Cohen nos finais dos anos 60 
traduzem o autismo como um transtorno do 
desenvolvimento. Com base nesses estudos, entende-se 
como Transtorno Global do Desenvolvimento não apenas o 
autismo, mas diferentes transtornos que afetam as funções 
do desenvolvimento das pessoas. A saber: 

I. Autismo; 
II. Síndrome de Rett; 

III. Transtorno ou Síndrome de Asperger; 
IV. Transtorno Desintegrativo da Infância; 
V. Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra 

especificação 



 

A esse respeito são considerados Transtorno Global do 
Desenvolvimento: 

A) Todas as afirmativas estão corretas 
B) Apenas I e V 
C) Apenas II e III 
D) Apenas IV e V 
E) Apenas III, IV e V 

 
06 - O texto introdutório do documento sobre a Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva 
(2008), enfatiza que o atendimento às pessoas com 
deficiência teve início na época do Império com a criação 
de duas importantes instituições, as quais foram: 

A) o Instituto Pestalozzi e o Imperial Instituto dos 
Meninos Cegos. 

B) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE e o Instituto Pestalozzi. 

C) o Imperial Instituto dos Meninos Cegos e o Instituto 
dos Surdos Mudos. 

D) o Instituto dos Surdos Mudos e o Instituto 
Pestalozzi. 

E) o Imperial Instituto dos Meninos Cegos e a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE. 

 
07 - O Art. 205 da Constituição Federal (1988) assegura que 
a Educação é direto de todos e dever do Estado e da família, 
sendo promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para a o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. Nessa perspectiva, as diretrizes da política 
Nacional para a Educação Especial na Perspectiva 
Inclusiva, define a Educação Especial, como: 

A) Igualdade de condições de acesso e permanência na 
escola. 

B) uma modalidade de ensino que perpassa todos os 
níveis, etapas e modalidades, realiza o Atendimento 
Educacional Especializado, disponibiliza os 
serviços e recursos próprios desse atendimento e 
orienta os alunos e seus professores quanto a sua 
utilização nas turmas comuns do ensino regular. 

C) a formação e a certificação de professor, instrutor e 
tradutor/intérprete de Libras, o ensino da Língua 
Portuguesa como segunda língua para alunos surdos 
e a organização da educação bilíngüe no ensino 
regular. 

D) o ensino, a produção e a difusão do Sistema Braille 
em todas as modalidades de ensino, 
compreendendo o projeto da Grafia Braile para a 
Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso 
em todo o território nacional. 

E) Atendimento Educacional Especializado aos 
portadores de deficiência na rede regular de ensino. 

 
08 - De acordo com o documento Escola Comum Inclusiva 
(BRASIL, 2010), o Projeto Político Pedagógico da escola 
deve contemplar o AEE como uma das dimensões da escola 
das diferenças. Nesse sentido, é preciso planejar, organizar, 
executar e acompanhar os objetivos, metas e ações traçadas, 
em articulação com as demais propostas da escola comum. 
Diante disso, no PPP deve conter a organização e os 
recursos para o AEE, sendo: 
 

A) sala de recursos multifuncionais; matrícula do aluno 
no AEE; aquisição de equipamentos; indicação de 
professor para o AEE; articulação entre professores do 
AEE e os do ensino comum e redes de apoio interno e 
externo à escola. 

B) sala de recursos multifuncionais; matrícula do aluno 
no AEE; aquisição de equipamentos; indicação de 
professor para o AEE; articulação entre professores do 
AEE e os do ensino comum e redes de apoio internos 
e externos à escola; e a formação do gestor escolar. 

C) sala de recursos multifuncionais; matrícula do aluno 
no AEE; aquisição de equipamentos; indicação de 
professor para o AEE; articulação entre professores do 
AEE e a formação continuada do coordenador 
pedagógico. 

D) sala de recursos multifuncionais; matrícula do aluno 
no AEE; articulação entre professores do AEE e os do 
ensino comum. 

E) sala de recursos multifuncionais; matrícula do aluno 
no AEE; aquisição de equipamentos; indicação de 
professor para o AEE; articulação entre a gestão e 
coordenação para a formação dos professores. 

 
09 - Segundo Cunha e Ferreira (2010) a Síndrome de Rett se 
manifesta após os primeiros 06 a 12 meses de vida. Os autores 
destacam algumas características presentes na criança. Entre as 
diversas estão presentes: 

I. Desenvolvimento de múltiplos déficits específicos 
após um período de funcionamento normal nos 
primeiros meses de vida; 

II. Desaceleração do crescimento do perímetro cefálico. 
III. O interesse social diminui após os primeiros anos de 

manifestação do quadro, embora possa se 
desenvolver mais tarde. 

IV. Prejuízo persistente na interação social. 
V. Desenvolvimento de padrões restritos e repetitivos de 

comportamento, interesses e atividades. 
Estão corretas apenas 

A) Apenas II e IV 
B) Apenas IV e V 
C) Apenas I e V 
D) Apenas I, II e III 
E) Apenas II e III 

 
10 - No que diz respeito à formação profissional do professor 
para trabalhar com o atendimento de alunos com necessidades 
educacionais especiais no sistema regular de ensino, Xavier 
(2002) considera que: 

A) As instituições informarão aos interessados, antes de 
cada período letivo, os programas dos cursos e demais 
componentes curriculares, sua duração, requisitos, 
qualificação dos professores, recursos disponíveis e 
critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as 
respectivas condições. 

B) A formação de profissionais da educação é tema 
destacado valor quando a perspectiva do sistema de 
ensino é garantir a matricula de todos os alunos no 
ensino regular. 

C) A formação continuada do professor deve ser um 
compromisso dos sistemas de ensino comprometidos 
com a qualidade do ensino que, nessa perspectiva 
devem assegurar que sejam aptos a elaborar e a 
implantar novas propostas e práticas de ensino. 



 

D) Professores com especialização adequada em nível 
médio ou superior para o atendimento educacional 
especializado, bem como professores do ensino 
regular capacitados para integração desses alunos em 
classes comuns. 

E) A construção da competência do professor para 
responder com qualidade às necessidades 
educacionais especiais de seus alunos em uma escola 
inclusiva, pela mediação da ética, responde à 
necessidade social e histórica de superação das 
práticas pedagógicas que discriminam, segregam e 
excluem, e, ao mesmo tempo configura na ação 
educativa, o vetor de transformação social para a 
equidade, a solidariedade, a cidadania. 

 
11 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 
Lei, 9.394/96, dispõe de orientações para os sistemas de ensino 
para o atendimento aos educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. Quanto a formação de professores, o inciso III 
do art. 59 assegura: 

A) A oferta de educação especial, dever constitucional do 
Estado, tem início na faixa etária de 0 (zero) a 6 (seis) 
anos, durante a educação infantil. 

B) O atendimento educacional será feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, sempre que, em 
função das condições específicas dos alunos, não for 
possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular. 

C) 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. 

D) Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial. 

E) Nas instituições públicas de educação superior, o 
professor ficará obrigado ao mínimo de 8 (oito) horas 
semanais de aulas. 

 
12 - As políticas educacionais de formação de professores e de 
atendimento as necessidades educacionais especiais e/ou as 
exigências sociais tem se intensificado a cada dia. É cada vez 
mais comum as discussões a esse respeito. Nessa perspectiva, 
Glat e Nogueira (2002) enfatizam que: 

A) faz-se necessário perceber as necessidades 
educacionais especiais dos alunos e valorizar a 
educação inclusiva. 

B) recursos humanos com capacidade de oferecer o 
atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais. 

C) a elaboração de políticas de formação de professores 
devem considerar orientações de documentos legais. 

D) faz-se necessário conhecer e promover aprendizagens 
significativas de acordo com o disposto na LDB.  

E) as políticas públicas para inclusão devem ser 
concretizadas na forma de programas de capacitação e 
acompanhamento contínuo que orientam o trabalho 
docente na perspectiva da diminuição gradativa da 
exclusão escolar, o que visa beneficiar não apenas os 
alunos com necessidades especiais, mas de uma forma 
geral, a educação escolar como um todo. 

13 - Na perspectiva dos direitos educacionais, em 2004, o 
Ministério Público Federal divulga o documento “O Acesso 
de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da 
Rede Regular” com o objetivos de: 

A) enfatizar os dispostos nas Políticas Educacionais 
para a Educação Especial na Perspectiva Inclusiva 
de 2008. 

B) reafirmar as metas estabelecidas no Plano Nacional 
de Educação de 2001, sobre o Atendimento 
Educacional Especializado. 

C) orientar a formação continuada de professores para 
o atendimento ao aluno com necessidades 
educacional especial. 

D) disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a 
inclusão, reafirmando o direito e os benefícios da 
escolarização de alunos com e sem deficiência nas 
turmas comuns do ensino regular. 

E) retomar a discussão sobre os direitos e deveres à 
educação assegurados na Constituição Federal e na 
LDB. 

 
14 - Em 2007, com o Plano de Aceleração do Crescimento 
– PAC, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação 
– PDE, reafirmado pela Agenda Social de Inclusão das 
Pessoas com Deficiência, tendo como eixos: 

A) a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, 
a implantação de salas de recursos e a aquisição de 
matérias didático de incentivo a leitura. 

B) a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, 
a implantação de salas de recursos e a formação 
docente para o Atendimento Educacional 
Especializado. 

C) a implantação de salas de recursos e a formação 
docente para o Atendimento Educacional 
Especializado. 

D) a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, 
a implantação de salas de recursos multifuncional. 

E) a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, 
a implantação de salas de recursos e a formação de 
profissionais da equipe da gestão escolar. 

 
15 - No que diz respeito à Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS, entende-se como a principal forma de 
comunicação para a pessoa surda. Um dos conceitos iniciais 
foi apresentado por Brito (1993; 1995). Para a autora: 

A) Essa é uma língua natural com estrutura própria 
regida por princípios universais. Ela é constituída 
por parâmetros que se combinam principalmente 
com base na simultaneidade: configuração da mão, 
movimento e ponto de articulação. 

B) Ela é constituída por parâmetros que não se 
combinam de forma simultaneidade: configuração 
da mão, movimento e ponto de articulação. 

C) é uma linguagem natural e universal com estrutura 
própria e regida por diferentes parâmetro que se 
articulam entre si. 

D) é considerada uma língua utilizada por surdos e que 
poderá ser utilizada por ouvintes mediante a 
formação continuada. 

E) encontra-se em constantes modificações em virtude 
da inclusão de novas expressões temporal. 

 



 

16 - O Ministério da Educação, com o objetivo de apoiar as 
redes públicas de ensino na organização e na oferta do AEE 
e contribuir com o fortalecimento do processo de inclusão 
educacional nas classes comuns de ensino, instituiu o 
Programa de Implantação de Salas de Recursos 
Multifuncionais. Essas salas são organizadas com: 

A) recursos de acessibilidade e equipamentos 
específicos para o atendimento aos alunos público 
alvo da educação especial, em turno contrário à 
escolarização. 

B) materiais didáticos e pedagógicos, recursos de 
acessibilidade e equipamentos específicos para o 
atendimento aos alunos público alvo da educação 
especial. 

C) mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos, 
recursos de acessibilidade e equipamentos 
específicos para o atendimento aos alunos público 
alvo da educação especial durante o horário da 
escolarização da classe comum de ensino. 

D) mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos, 
recursos de acessibilidade e equipamentos 
específicos para o atendimento aos alunos público 
alvo da educação especial, em turno contrário à 
escolarização. 

E) equipamentos eletrônicos, material didático e 
outros recursos que possam atender a necessidade 
formativa do aluno. 

 
17 - O Plano Nacional da Educação – PNE, Lei nº 
13.005/2014 apresenta um conjunto de 20 metas a serem 
alcançadas em determinado período de tempo. A sua 
vigência se estende durante 10 anos. Relacionado à 
Educação Especial, a meta 04 dispõe: 

A) universalizar o ensino fundamental de nove anos 
para toda a população de seis a quatorze anos e 
garantir que pelo menos noventa e cinco por cento 
dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de vigência deste 
PNE. 

B) alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final 
do terceiro ano do Ensino Fundamental. 

C) universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-
escola para as crianças de quatro a cinco anos de 
idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em 
creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta 
por cento das crianças de até três anos até o final da 
vigência deste PNE. 

D) universalizar, até 2016, o atendimento escolar para 
toda a população de quinze a dezessete anos e 
elevar, até o final do período de vigência deste PNE. 

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. 

 
 
 

18 - O ensino inclusivo requer bastante organização por parte do 
professor e outros profissionais que formam o contexto escolar. 
Stainback e Stainback (1999) apresentam alguns componentes 
práticos interdependentes no ensino inclusivo, entre eles: 

A) práticas inclusivas que despertem o interesse do aluno 
tanto para o ensino quanto para a pesquisa. 

B) diferentes possibilidades de aprendizagem para que 
possa atender de forma inclusiva as necessidades 
formativas dos alunos. 

C) a aprendizagem cooperativa, o componente do ensino 
que está relacionado a uma criação de uma atmosfera de 
aprendizagem em sala de aula em que os alunos com 
vários interesses e habilidades podem atingir o seu 
potencial. 

D) capacitação permanente dos profissionais da educação, 
inclusive o corpo docente. 

E) aprendizagens significativas que possibilitem o 
desenvolvimento educacional o e prepara para a vida. 

 
19 - Segundo Brasil (2007) no Decreto nº 3.298 de 1999 da 
legislação brasileira, encontramos o conceito de deficiência 
física. Assim é definida como: 

A) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções. 

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) 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). 

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

E) incapacidade para o desempenho de atividade, dentro 
do padrão considerado normal para o ser humano. 

 
20 - Em relação aos recursos humanos para lidar com o 
atendimento aos alunos com deficiência física, destacam-se que: 

A) são alunos com maior habilidades e com alto índice de 
frequência escolar. 

B) são os professores especializados os responsáveis pelo 
Atendimento Educacional Especializado, tendo por 
função a provisão de recursos para acesso ao 
conhecimento e ambiente escolar. 

C) são familiares responsáveis e que prestam serviços ao 
ambiente escolar. 

D) adequação de recursos da informática: teclado, mouse, 
ponteira de cabeça, programas especiais, acionadores, 
entre outros. 

E) educandos com baixo nível de aprendizagem sendo 
ações importantes para envolve-los no processo de 
ensino-aprendizagem. 

 



 

21 - A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
uniu os povos do mundo todo, no reconhecimento de que 
"todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade 
e em direitos. A concepção de direitos humanos introduzida 
pela declaração se fundamenta: 

A) no princípio da igualdade como pilar fundamental de 
uma sociedade democrática e justa. 

B) na consciência do direito de constituir uma identidade 
própria e do reconhecimento da identidade do outro 
traduz-se no direito à igualdade e no respeito às 
diferenças, assegurando oportunidades diferenciadas. 

C) no direito a família, ao acesso à informação e a 
liberdade. 

D) no princípio da igualdade, honestidade e da inclusão 
escolar. 

E) no reconhecimento da dignidade de todas as pessoas e 
na universalidade e indivisibilidade desses direitos; 
universalidade, porque a condição de pessoa é 
requisito único para a titularidade de direitos e 
indivisibilidade, porque os direitos civis e políticos são 
conjugados aos direitos econômicos, sociais e 
culturais. 

 
22 - A Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 
Especiais: Acesso e Qualidade, realizada pela UNESCO, em 
Salamanca (Espanha), em junho de 1994, teve, como objeto 
específico de discussão: 

A) a atenção educacional aos alunos com necessidades de 
aprendizagem inclusiva. 

B) atendimento educacional especializado para os alunos 
da educação básica. 

C) a atenção educacional aos alunos com necessidades 
educacionais especiais. 

D) atendimento educacional e reforço escolar para os 
alunos com baixo índice de aprendizagem. 

E) novas perspectivas educacionais e novos programas 
para os alunos com Educação Especial. 

 
23 - A partir da Convenção Interamericana para a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 
Portadores de Deficiência, os Estados partes reafirmaram que 
"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". Em se Art. 1º dispõe que: 

A) as pessoas com necessidades educacionais especiais 
devem ter acesso às escolas comuns, que deverão 
integrá-las numa pedagogia centralizada na criança, 
capaz de atender a essas necessidades. 

B) os sistemas educativos devem ser projetados e os 
programas aplicados de modo que tenha em vista toda 
a gama dessas diferentes características e 
necessidades. 

C) cada criança tem características, interesses, 
capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe 
são próprios.  

D) o termo deficiência "significa uma restrição física, 
mental ou sensorial, de natureza permanente ou 
transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou 
mais atividades essenciais da vida diária causada ou 
agravada pelo ambiente econômico e social”. 
 

E) as escolas comuns, com a orientação integradora, 
representam o meio mais eficaz de combater atitudes 
discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras, 
construir uma sociedade integradora e dar educação 
para todos. 

 
24 - O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, 
promulgada em 13 de julho de 1990 dispõe de um conjunto 
de orientações no que diz respeito aos direitos e deveres da 
criança e do adolescente. Em seu Art. 54 diz que "é dever 
do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
I. ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para 
os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
II. atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
III. atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 
a seis anos de idade; 
IV. atendimento no ensino fundamental, através de 
programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 
 

A esse respeito estão corretas: 
A) Apenas I e IV 
B) Apenas II e III 
C) Apenas I e II 
D) Apenas III e IV 
E) Todas as afirmativas 

 
25 - Segundo Brasil (2010) o trabalho baseado na concepção 
da Educação Inclusiva reconhece e valoriza sobretudo as 
características individuais do processo de construção de 
conhecimento de cada aluno. Assim: 

A) o movimento que estamos vivendo é de mudança 
paradigmática, de perplexidade frente ao novo, 
talvez o momento mais rico de nossa trajetória de 
educadores. 

B) uma escola inclusiva, numa perspectiva sistêmica 
pressupõe também uma nova organização 
curricular, uma organização que considere as 
necessidades de todos os alunos, garantindo outros 
possíveis caminhos, que possam favorecer a 
construção da autonomia social e educacional. 

C) as reflexões ora compartilhadas, contribuem para o 
entendimento de que o caminho percorrido desde a 
Constituição de 1988 em direção a práticas 
educacionais inclusivas não é linear, evidenciando 
tanto avanços quanto rupturas, resistências, 
atravessamentos, tensões, desafios. 

D) A inclusão nos chama ao aprendizado da 
compreensão frente à fragilidade humana. 

E) O caminho trilhado até o momento mostra a 
capacidade dos sistemas educacionais de responder 
com eficiência, a demanda proposta pelos marcos 
legais e conceituais da Educação Inclusiva. 

 
26 - Nos estudos de Coll, Palacios & Marchesi, (1995) 
pode-se dizer que as mudanças legislativas pressupõem, por 
um lado, um reconhecimento do que já está sendo feito de 
forma isolada ou dispersa no sistema educacional e, por 
outro, o estabelecimento de uma estrutura mais ampla, que 
orienta e impulsiona em uma determinada direção as 
atuações dos diferentes agentes educacionais. Assim: 
 



 

A) A educação dos alunos com necessidades especiais na 
escola regular não é, portanto, um assunto que possa ser 
resolvido através de formulações legais. É, além disso, 
e principalmente, um objetivo que deve ser abordado 
sob todas as perspectivas, não somente as que têm 
relação com o sistema educacional, mas também com a 
sociedade como um todo. 

B) até pouco tempo, quando se pensava em educação para 
deficientes, o único espaço possível eram as escolas 
especiais; espaços de acolhimento, de proteção, de 
assistência social, de oportunidades de aprendizagem. 

C) no Brasil, inúmeras leis foram publicadas em defesa ao 
atendimento educacional às pessoas com deficiências 
nas classes regulares de ensino, vale citar a Constituição 
Federal de 1988, em seu artigo 208 e a LDBEN 
9394/96. 

D) Com o objetivo de disseminar a política da inclusão e 
transformar os sistemas educacionais em sistemas 
inclusivos, foi implantado o Programa Educação 
Inclusiva. 

E) as escolas poderão propiciar um ambiente menos 
restritivo possível para que todos, principalmente as 
crianças com necessidades especiais, possam ter acesso 
a uma educação de qualidade, sem preconceitos. 

 
27 - Para Brasil (2010) a universalização da educação básica 
trouxe consigo maior diversidade de alunos nas escolas, 
evidenciando-se a diversidade como característica constituinte 
das diferentes sociedades e da população. Nesse sentido: 

A) escolas centradas nas crianças são necessárias para uma 
sociedade baseada no desenvolvimento das mesmas, 
que respeita tanto as diferenças quanto à dignidade de 
todos os seres humanos. 

B) uma mudança de perspectiva social é necessária, pois 
pessoas com necessidades especiais ainda são 
marginalizadas, prestando-se atenção aos seus 
impedimentos e esquecendo-se de valorizar as suas 
potencialidades. 

C) respeito às diferenças e à dignidade de todos os seres 
humanos. 

D) o desafio que confronta a Escola Inclusiva diz respeito 
ao desenvolvimento de uma pedagogia centrada na 
criança, e capaz de bem sucedidamente educar todas as 
crianças. 

E) o que realmente vale é oferecer serviços e adotar 
práticas criativas na sala de aula, redimensionando o 
projeto pedagógico, revendo posturas e construindo 
uma nova filosofia educacional. 

 
28 - As estratégias inclusivas não podem apenas ser feitas na 
forma discursiva, mas na realização de experiências em que as 
possibilidades de cada um possam ser manifestadas. Assim, 
conforme Brasil (2010) destacamos alguns princípios básicos 
para a efetivação da Inclusão: 

I. acesso dos alunos com necessidades educacionais 
especiais às classes comuns; 

II. a frequência desses alunos a escolas próximas as suas 
casas; 

III. a aprendizagem conjunta, mesmo tendo objetivos e 
processos diferentes; 

IV. um suporte técnico aos professores de classe comum, 
para que possam desenvolver formas criativas de 
atuação com as crianças com deficiência. 

São consideradas estratégias inclusivas: 
A) II e III 
B) I e IV 
C) III e IV 
D) I e II 
E) I, II, III e IV 

 

  



 

PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - O texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 
orienta os currículos da educação básica e estabelece: 

A) os conhecimentos, competências e habilidades que 
se espera que todos os estudantes desenvolvam ao 
longo da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental 

B) os conhecimentos e as habilidades que se espera que 
todos os estudantes desenvolvam durante toda a 
Educação Básica 

C) que só será posto em prática, após  a aprovação por 
um grupo de entidades e universidades que pediram 
a suspensão do mesmo na semana passada 

D) as competências básicas que garantem aos 
estudantes ingressarem  no mercado de trabalho, ao 
final da Educação Básica 

E) os conhecimentos que se espera que todos os 
estudantes e pessoas com deficiência desenvolvam 
até o final da Educação Básica 

 
30 - A função da BNCC, de acordo com a legislação e 
normas educacionais, bem como com suas concepções 
pedagógicas, deve: 

A) garantir que a BNCC seja o currículo nacional, o 
qual contém o conjunto de referenciais sobre  os 
processos crítico e criativo que as escolas devem 
seguir, a fim de elaborar sua proposta  pedagógica 

B) estabelecer as diretrizes para os currículos das 
escolas de ensino médio, as quais deverão enviar às 
Secretarias de Educação, reenviadas ao Conselho 
Nacional de Educação (CNE) no início do ano 2020 

C) ampliar as discussões por meio do Conselho 
Estadual de Educação de cada Estado e ao analisar 
a parte comum e os conteúdos estabelecidos na 
BNCC, levar em conta a diversidade social e 
regional de cada localidade 

D) possibilitar que as escolas possam agregar ou 
expandir os objetivos de aprendizagem, organizar 
seus currículos incluindo outros objetivos que 
contemplem as diferenças regionais e as 
necessidades específicas das comunidades 
atendidas 

E) ser homologada pela Secretaria de Educação de 
cada região, padronizar os conteúdos da parte 
diversificada, publicada no Diário Oficial da União 
para começar a valer no ano 2020, revisada a cada 
cinco anos 

 
31 - Os currículos do Ensino Fundamental devem ter uma 
base nacional comum curricular, abrangendo 
obrigatoriamente: 

A) uma língua estrangeira a partir do segundo ano do 
Ensino Fundamental, o conhecimento da realidade 
nacional e o estudo da língua portuguesa e da 
matemática  

B) o estudo da língua portuguesa e da matemática; o 
conhecimento do mundo físico e natural; o ensino 
da arte; e a educação física (sendo sua prática 
facultativa ao aluno) 
 

C) o conhecimento do mundo físico e natural, o ensino 
da arte, a educação física e o estudo da língua 
portuguesa e da matemática 

D) o estudo dos processos formativos que ocorrem no 
meio social, garantindo a religiosidade de cada 
região 

E) os estudos e influências do contexto social, a fim de 
que ao se deslocar de um bairro para outro o 
estudante possa se situar por meio da parte 
diversificada do currículo 

 
32 - A prática educativa e especialmente os objetivos, os 
conteúdos do ensino e o trabalho docente estão 
determinados por fins e exigências sociais, políticas e 
ideológicas. Significa que a prática educativa que ocorre em 
várias instâncias da sociedade é determinada: 

A) por valores, normas e particularidades da estrutura 
social a que está subordinada 

B) por um currículo com conteúdos elaborados por 
cientistas sociais a ser operacionalizado na escola 

C) de acordo com a organização e divisão do trabalho 
escolar, conforme as ocupações 

D) pela divisão da sociedade em classes e as práticas 
docentes, as quais variam entre escolas públicas e 
particulares 

E) pelos educadores que ocupam lugares opostos e 
antagônicos no processo de ensino e aprendizagem 

 
33 - A Didática e as metodologias específicas das matérias 
de ensino formam uma unidade, mantendo entre si relações 
recíprocas. A Didática, com base em seus vínculos com a 
Pedagogia, na visão crítica generaliza processos e 
procedimentos obtidos na investigação da matérias 
específicas, das ciências que: 

A) devem ser comuns a todos os componentes 
curriculares, sem atentar para as peculiaridades 
metodológicas dos mesmos 

B) indagam em que consiste o ato educativo, seus 
condicionantes externos para aperfeiçoar o ensino 
propedêutico 

C) está vinculada exclusivamente as fases de 
desenvolvimento dos alunos e os mecanismos 
pedagógicos presentes na assimilação passiva dos 
conteúdos programáticos 

D) dão embasamento ao funcionamento da atividade 
mental e a organização dos alunos entre si 

E) dão embasamento ao ensino e à aprendizagem e às 
ações concretas da prática docente 

 
34 - O planejamento é um processo de racionalização, 
organização e coordenação da ação docente, articulando: 

A) exclusivamente o ensino, diante da relação 
professor e aluno 

B) o preenchimento de formulários com o trabalho da 
secretaria escolar 

C) o trabalho da Secretaria Municipal que elabora o 
Programa, a ser executado na escola 

D) o saber que o professor domina com as demandas 
da escola 

E) a atividade escolar e a problemática do contexto 
social 

 



 

35 - O professor Marcílio participa de forma sistemática e 
coletiva da elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP 
da escola em que trabalha. Nesse sentido deve levar em conta 
que os planos de ensino traduzem os princípios norteadores do 
PPP, tornando-se: 

A) um guia de orientação, onde apresenta ordem 
sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade 

B) um meio para materializar a ideologia de uma escola 
sem partido que omite os condicionantes externos da 
educação brasileira 

C) inflexível diante das demandas de seus alunos, 
priorizando exatamente o conteúdo que domina 

D) inflexível diante das limitações dos estudantes que 
foram aprovados, sem os pré-requisitos para o 
prosseguimento dos conteúdos próprios daquele ano 
escolar 

E) objetivo, pondo o plano em ação de acordo com os 
alunos mais capazes, sem preocupar-se com os 
estudantes que deixaram de consolidar os saberes do 
ano anterior 

 
36 - A professora Marta procura formular boas perguntas que 
exigem de seus alunos, a busca de pesquisas, a pensarem por si 
mesmos, tirarem conclusões acerca da temática estudada. Ao 
assumir uma postura pedagógica que expressa confiabilidade, 
coerência, segurança a professora deve: 

A) garantir a aprovação automática dos alunos até o final 
da educação básica, considerando que as famílias de 
baixo poder aquisitivo precisam ter uma titulação 

B) despertar a necessidade do saber e o interesse pelo 
estudo, excluindo as condições objetivas de direção da 
classe 

C) demonstrar autoridade e firmeza de atitudes diante dos 
alunos mais desinteressados, garantindo a evolução 
dos mais interessados 

D) transmitir os conhecimentos que o docente domina, 
independente da proposta de trabalho da instituição de 
ensino 

E) aliar-se a firmeza de atitudes diante dos acordos 
firmados no início do ano letivo, manifestando apoio 
pedagógico, visando os progressos e a superação das 
dificuldades discentes 

 
37 - O ensino, como atividade específica da escola, tem como 
propósito central a aprendizagem e o estudo dos alunos. 
Significa que: 

A) deve existir atividades formativas que priorizem a 
relação cogniscitiva do aluno com os componentes 
curriculares 

B) a matéria que vem relacionada nas Diretrizes 
Nacionais Curriculares devem ser ministradas de 
forma linear, de acordo com o livro didático aprovado 

C) a matéria que é relacionada nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais deve ser seguida de forma 
mecânica e inquestionável 

D) o conteúdo listado pela BNCC deve fundamentar o 
fazer pedagógico do professor, mediando os objetivos, 
ali explicitados  

E) os conteúdos atitudinais não constam na BNCC e 
assim devem ser dispensados das práticas, em nível de 
sala de aula 

 
 

38 - O método de ensino propicia a descoberta das relações 
entre os conteúdos que os alunos estudam, estabelecendo 
relações entre: 

A) o professor e o gestor da Secretaria Municipal de 
Educação – SME, quando na escola não houver um 
pedagogo para definir o plano de ensino 

B) os fatos, os fenômenos e a ciência em constantes 
desenvolvimentos e transformações, em virtude de 
que é pela ação humana que as coisas mudam 

C) o que a SME planeja e o que o docente executa, a 
fim de cumprir o que está especificado na BNCC 

D) o objetivo posto no PPP escolar e os conteúdos 
definidos na BNCC, em constante desenvolvimento 
e transformação, norteados pela ação humana 

E) a instituição que garante os direitos da criança/do 
adolescente e a ciência, em virtude de que é pela 
ação humana que ocorrem as violências escolares 

 
39 - A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 
destina-se a assegurar e a promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais da mesma. Considera a pessoa com 
deficiência aquela que: 

A) recebe algum tipo de discriminação e está obrigada 
a fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa 

B) não disponibiliza de recursos financeiros que 
garantam um atendimento em igualdade de 
condições com as pessoas com um alto poder 
aquisitivo 

C) possui algum impedimento de curto prazo de 
natureza física, mental ou sensorial que pode ter 
obstruída sua participação plena na sociedade  

D) tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial que pode ter 
obstruída sua participação plena e efetiva na 
sociedade 

E) tem um impedimento a médio prazo para se 
locomover por problemas de natureza física,  
podendo ter obstruída sua participação efetiva no 
meio em que vive 

 
40 - A professora Flávia observou que o PPP escolar, 
construído e aprovado coletivamente, se opõe ao paradigma 
sentencioso, ou seja, orienta que as avaliações propiciem 
aos docentes oferecerem estímulos, explicações claras, 
textos explicativos consistentes para que os estudantes 
possam evoluir para novos estágios de aprendizagem se 
apropriando dos conhecimentos científicos. Nesta 
perspectiva, a professora deve utilizar a avaliação: 

A) classificatória 
B) reprodutivista 
C) tecnicista 
D) mediadora 
E) libertária 

 
 

 


