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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto para responder às questões de 
01 a 05.  

Os caminhos até então percorridos para que a 
escola brasileira acolha a todos os alunos, indisti n-
tamente, têm se chocado com o caráter eminent e-
mente excludente, segregado e conservador de nosso 
ensino, em todos os seus níveis: básico e superior.  

A proposta revolucionária de incluir todos os al u-
nos em uma única modalidade educacional, o ensino 
regular, tem encontrado outras barreiras, entre as 
quais se destaca a cultura assistencialista/terapêutica 
da Educação Especial.  

É inegável que, por estarem pautadas para ate n-
der a um aluno idealizado e ensinado a partir de um 
projeto escolar elit ista, meritocrático e homogeneiz a-
dor, nossas escolas produzem quadros de exclusão 
que têm, injustamente, prejudicado a trajetória ed u-
cacional de muitos estudantes.  

A situação tem se arrastado pelo tempo e perpe-
tuado desmandos e transgressões ao direito à educa-
ção e à não-discriminação e, grande parte das vezes, 
por falta de um controle efetivo dos pais, das autor i-
dades de ensino e da justiça em geral sobre proced i-
mentos das escolas para ensinar, promover e atender 
adequadamente a todos os alunos.  

O sentido dúbio da Educação Especial, acentua-
do pela imprecisão dos textos legais que fundamen-
tam nossos planos e propostas educacionais, tem 
acrescentado a essa situação outros sérios probl e-
mas de exclusão, sustentados por um entendimento 
equivocado dessa modalidade de ensino. Ainda é 
difíci l  distinguir a Educação especial, tradicionalme n-
te conhecida e praticada, de sua nova concepção, 
quando presente no ensino escolar e complementar à 
formação dos alunos com deficiência: o atendimento 
educacional especializado . No entanto, desde 1988, a 
Constituição Federal já prescrevia esse atendimento, 
que é uma das garantias de inclusão escolar para os 
alunos com deficiência.  

(MANTOAN, M. T. E. (org.)  O desaf io das di ferenças nas esco-
las. 4 ed.  Petrópol is:  Vozes, 2011. p.29 -30).  

01. Segundo o texto,  

(A) a proposta de inclusão escolar vai ao encon-
tro do ensino tradicional.  

(B) um ensino excludente é característica típica 
apenas no ensino fundamental.  

(C) a cultura assistencialista/terapêutica da Edu-
cação Especial  também se constitui em um 
dos problemas enfrentados pela inclusão es-
colar efetiva.  

(D) é possível inferir  que a inovação da proposta 
de inclusão escolar se dá no atendimento es-
pecializado de alunos com necessidades es-
peciais, fora do ensino regular.  

02. Subentende-se, a partir da leitura do quarto pará-
grafo, que o dever de fiscalizar os procedimentos 
das escolas para ensinar, promover e atender 
adequadamente a todos os alunos é: 

(A) dos pais, das autoridades de ensino e da jus-
tiça. 

(B) exclusivo dos pais.  
(C) das autoridades de ensino, apenas.  
(D) privativamente da Justiça.  

03. De acordo com o último parágrafo, a Constituição 
Federal de 1988 

(A) foi um grande marco para os direitos indiv i-
duais, mas não contemplou a questão da i n-
clusão escolar.  

(B) determinou uma inclusão escolar nos moldes 
tradicionais de educação.  

(C) foi omissa sobre a inclusão escolar de pes-
soas com necessidades especiais.  

(D) Já trazia em seu texto o atendimento espec i-
alizado a pessoas com necessidades espec i-
ais. 

04. O termo “dúbio”, quinto parágrafo, pode ser cla s-
sificado morfologicamente como 

(A) Adjetivo.  
(B) Substantivo.  
(C) Advérbio.  
(D) Pronome. 

05. O emprego da vírgula separando o trecho “o ens i-
no regular” do restante da oração (segundo pará-
grafo), justif ica-se por tratar-se de 

(A) um vocativo. 
(B) um aposto. 
(C) uma oração intercalada.  
(D) uma oração explicativa.  

MATEMÁTICA 

06. Uma criança de bicicleta dá a volta em uma pista 
em 3 minutos, seu irmão de patinete leva 5 e uma 
pessoa a pé gasta 7 minutos. Se os três iniciarem 
o percurso às 7 horas no mesmo ponto, eles vo l-
tarão a se encontrar na partida às  

(A) 8h45. 
(B) 7h35. 
(C) 7h45. 
(D) 8h35. 

07. Calcule o valor dos ângulos suplementares A e B, 
sendo A=2X+20 e B=3x+20 

(A) 70° e 110°.  
(B) 76° e 104°.  
(C) 60° e 120°.  
(D) 90° e 90°.  
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08. Um professor que prestaria um processo seletivo 
estudou 4 horas por dia durante 20 dias e conse-
guiu ler 10 l ivros. A fim de intensificar seus estu-
dos nos 10 dias seguintes ele aumentou as horas 
de estudo para 8. Assim, conservando o mesmo 
desempenho, o total de l ivros que esse professor 
leu durante todo o período de estudo foi de:  

(A) 10. 
(B) 15. 
(C) 18. 
(D) 20. 

09. Oito garrafas de água possuem as seguintes ca-
pacidades cada: 4 de 500 ml;  2  de 750 ml;  1 de 
1 l i tro e 1 de 348 ml. Se toda essa água fosse d i-
vidida igualmente nas garrafas, cada garrafa fic a-
ria com 

(A) 606 ml. 
(B) 510 ml. 
(C) 580 ml. 
(D) 610 ml. 

10. Jacó construiu uma maquete retangular de 3 me-
tros de largura e área 36 metros. Assim, o com-
primento da maquete de Jacó é:  

(A) 10 metros.  
(B) 12 metros.  
(C) 13 metros.  
(D) 9 metros.  

ATUALIDADES 

11. O continente europeu sofreu com as ondas de 
frio. Foram registrados mais de 40 mortos por 
conta das baixas temperaturas. O fenômeno cl i-
mático recebeu nomes como __________, 
_______ e ____________ em diferentes países da 
região. A Itália, por exemplo, registrou temperat u-
ras de -20ºC.Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna.  

(A) "A Besta do Leste", "O Urso da Sibéria" e 
"Canhão de Neve".  

(B) "A Besta do Oeste", "O Leão da Sibéria" e 
"Bola de Neve".  

(C) “Frozen”, “A era do gelo” e “Alasca”.  
(D) “Monstro do gelo”, “Avalanche” e “Ice”.  

12. Eleito para o seu quarto mandato na Rússia, com 
mais de 76% dos votos. Permanecerá no poder 
até 2014. O texto trata de 

(A) Nicolas Maduro.  
(B) Macron. 
(C) Raul Castro.  
(D) Vladimir Putin.  

13. Em novembro de 2018, um incêndio levou duas 
semanas para ser totalmente controlado no esta-
do americano da Califórnia. Ao todo, foram 87 
mortos e 249 desaparecidos, com 62 mil hectares, 
14 mil residências e outras centenas de constru-
ções destruídos. Esse incêndio recebeu o nome 
de  

(A) Camp fire.  
(B) Woolsey Fire.  
(C) Hill.  
(D) Hill f ire.  

14. O Nobel de Química de 2019 foi para um trio de 
três nacionalidades: o americano John B. Goode-
nough, o britânico-americano M. Stanley Whittin-
gham e o japonês Akira Yoshino. os três cienti s-
tas não trabalham juntos, mas todos contribuíram 
para o surgimento 

(A) de proteínas com princípios da evolução.  
(B) das baterias de íons de lí t io.  
(C) da técnica que permitiu a visualização de mo-

léculas do Zika vírus.  
(D) de máquinas moleculares.  

15. No domingo de Páscoa, atentados terroristas de i-
xaram mais de 250 mortos e 500 feridos no Sri  
Lanka. O principal alvo foi a Igreja de São Sebas-
tião, em Negombo, no oeste do país, onde religi o-
sos se reuniam para festejar a data. Os restauran-
tes dos hotéis de luxo também foram alvos das 
explosões das bombas nas cidades de Colômbo e 
Batticaloa. Dois dias depois do atentado assumiu 
a autoria o grupo terrorista  

(A) National Thowheed Jama'ath (NTJ).  
(B) Al Qaed. 
(C) Estado Islamico.  
(D) Hamas. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

16. Analise os itens acerca da autonomia da escola e 
assinale a alternativa correta.  

I. Escola pública é uma diversidade e não uma un i-
dade. 

II. A elaboração do PPP é uma forma de autonomia 
escolar. 

III. Não há l imites para a autonomia escola, contanto 
que o foco na aprendizagem seja mantido.  

(A) I, II e II I estão corretos.  
(B) Apenas I e II  estão corretos.  
(C) Apenas II e I II estão corretos.  
(D) Apenas III está correto.  

17. Para Piaget, as relações interindividuais são div i-
didas em duas grandes categorias:  
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(A) a coação e a cooperação.  
(B) a emoção e a cooperação.  
(C) a coação e a emoção.  
(D) a emoção e a contradição.  

18. A avaliação, concebida como controle enquanto 
acompanhamento sugere que o professor deve 
percorrer o trajeto com o aluno, sentindo -lhe as 
dificuldades, apoiando, conversando, sugerindo 
rumos. Assim, nesse sentido, o professor precis a-
rá: 

(A) ampliar a natureza de seus registros avaliat i-
vos para que tenha uma visão ampla de cada 
passo do percurso.  

(B) traçar um caminho e jamais se desviar dele.  
(C) não determinar objetivos, deixar a aprendiza-

gem mais solta.  
(D) julgar atitudes e condutas a partir de parâme-

tros pessoais.  

19. Na teoria pós-crítica, o currículo é visto como:  

(A) um campo que prega a l iberdade e um espa-
ço cultural e social de lutas.  

(B) como algo que produz uma relação de gêne-
ros, pois predomina a cultura patriarcal.  

(C) o sistema educacional ao modelo organizac i-
onal e administrativo das empresas.  

(D) a desvalorização do desenvolvimento cultural 
e histórico de alguns grupos étnicos e os 
conceitos da modernidade, como razão e c i-
ência. 

20. Para que haja a inclusão, é necessário que:  

(A) haja respeito a diversidade humana.  
(B) haja práticas homogeneizadoras.  
(C) haja salas separadas para alunos com defic i-

ências intelectuais.  
(D) haja praticas excludentes da pedagogia tra-

dicional. 

21. Analise os itens acerca das 10 competências para 
ensinar, segundo Perrenoud, e assinale a alterna-
tiva correta.  

I. Dentre as competências está a uti l ização de no-
vas tecnologias.  

II. Considera competência a capacidade de mobil izar 
diversos recursos cognitivos para enfrentar um t i-
po de situação.  

III. A competência “Trabalhar em equipe” engloba 
formar e renovar uma equipe pedagógica.  

(A) I, II e II I estão corretos.  
(B) Apenas I e II  estão corretos.  
(C) Apenas II e I II estão corretos.  
(D) I, II e II I estão incorretos.  

22. Compreende-se como planejamento:  

(A) experiências de aprendizagem implementa-
das pelas instituições escolares.  

(B) organização dos tempos e conteúdos que en-
volvem uma situação problema.  

(C) meio de se obter informações sobre os avan-
ços e dificuldades dos alunos.  

(D) a dinâmica do compreender, analisar, propor, 
prever, etc.,  cujo produto será o plano de en-
sino. 

23. O Marco Referencial é composto em três grandes 
partes, dentre elas,  

(A) Marco doutrinal ou fi losófico.  
(B) Marco político.  
(C) Marco temporal.  
(D) Marco real.  

24. Assinale a alternativa que apresenta o pressupos-
to de aprendizagem da Tendência Pedagógica 
Tradicional.  

(A) Aprender é uma atividade de descoberta e 
autoaprendizagem, sendo o ambiente apenas 
o meio estimulador.  

(B) O ensino consiste em repassar os conhec i-
mentos para as crianças, que possuem ass i-
milação idêntica a dos adultos.  

(C) Aprender é modificar suas próprias percep-
ções e apenas se aprende o que estiver rela-
cionado a essas percepções.  

(D) Aprender é uma questão de modificação do 
desempenho, pois o bom ensino depende de 
organizar eficientemente as condições est i-
muladoras. 

25. Tendo como base uma visão crítico-reflexivo do 
processo de saber docente, analise os itens sobre 
formação continuada e assinale a alternativa co r-
reta.  

I. Defende uma formação continuada baseada na 
reciclagem dos conhecimentos do professor.  

II. Trabalha com ideias autônomas em um processo 
de constante desenvolvimento profissional.  

III. As propostas de formação priorizam o aspecto 
político emancipatório e o papel ativo do profes-
sor, sujeito na construção de seu saber com base 
na investigação sobre sua própria prática, no 
transcorrer de toda a sua carreira.  

(A) I, II e II I estão corretos.  
(B) Apenas I e II  estão corretos.  
(C) Apenas II e I II estão corretos.  
(D) Apenas III está correto.  

26. Segundo Perrenoud, a avaliação formativa situa -
se em uma perspectiva pragmática, não tem mot i-
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vo para ser padronizada, nem notif icada aos pais 
ou à administração, pois 

(A) seu objetivo é prestar contas a terceiros, 
possibil i tando uma visão ampla do conhec i-
mento do aluno.  

(B) desconsidera tudo o que pode auxil iar o alu-
no a aprender melhor. 

(C) inscreve-se na relação diária entre o profes-
sor e seu aluno e seu objetivo é ensinar cada 
um a aprender.  

(D) exporia o aluno e dificul taria a sua constru-
ção da aprendizagem. 

27. Na Educação Básica, é necessário considerar as 
dimensões do ______ e do ______, em sua inse-
parabil idade, buscando recuperar, para a  função 
social desse nível da educação, a sua centralida-
de, que é o educando, pessoa em formação na 
sua essência humana. Assinale a alternativa que 
completa corretamente as lacunas do texto.  

(A) ensinar e avaliar.  
(B) cuidar e educar.  
(C) ler e escrever.  
(D) ler e compreender.  

28. De acordo com Vasconcelos, na educação escolar 
podemos realizar planejamentos em diferentes n í-
veis de abrangência. O Projeto Político Pedagóg i-
co, se encontra no nível  

(A) do sistema de educação.  
(B) curricular.  
(C) da escola. 
(D) do professor.  

29. O conhecimento de como cada aluno aprende ao 
longo do processo de ensino/aprendizagem, para 
se adaptar às novas necessidades que se colo-
cam, é o que se denomina avaliação  

(A) Reguladora.  
(B) Somativa.  
(C) Inicial.  
(D) Integradora.  

30. Analise os itens sobre educação inclusiva e ass i-
nale a alternat iva correta.  

I. As escolas especiais substituem as escolas c o-
muns. 

II. Um dos princípios da inclusão escolar é a unive r-
salização do acesso.  

(A) I e II estão corretos. 
(B) I e II estão incorretos.  
(C) Apenas I está correto.  
(D) Apenas II está correto.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. Avalie os itens a seguir:  

I. Alunos com deficiência.  

II. Alunos com transtornos globais do desenvolv i-
mento. 

III. Alunos com altas habil idades/superdotação.  

Considera-se público-alvo do Atendimento Educa-
cional Especializado (AEE) o público alvo descrito 
apenas  em: 

(A) I e II.  
(B) I e III.  
(C) II e III.  
(D) I, II e II I.  

32. -É umas das atribuições do professor do Atendi-
mento Educacional Especializado: 

(A) administrar recursos financeiros destinados à 
educação especial.  

(B) organizar o tipo e o número de atendimentos 
aos alunos na sala de recursos multifuncio-
nais. 

(C) ensinar e usar a qualquer tipo de tecnologia,  
independentemente do objetivo a ser alcan-
çado. 

(D) apenas executar plano de Atendimento Edu-
cacional Especializado, dado que a elabora-
ção deste plano é de responsabil idade do d i-
retor da escola.  

33. Em relação a Guarda, conforme o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, é correto afirmar que 

(A) destina-se a regularizar a posse de fato, po-
dendo ser deferida, l iminar ou incidentalmen-
te, nos procedimentos de tutela e adoção,  
exceto no de adoção por estrangeiros.  

(B) não obriga a prestação de assistência mate-
rial, moral e educacional à criança ou ado-
lescente. 

(C) não confere à criança ou adolescente a con-
dição de dependente, para fins e efeitos de 
direito, inclusive previdenciários.  

(D) deve obrigatoriamente, e como regra geral,  
ser deferida para atender a situações pecul i-
ares ou suprir a falta eventual dos pais ou 
responsável.  

34. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta um dos objetivos do atendimento 
educacional especializado, de acordo com a l i te-
ralidade do Decreto nº 7.611 de 17/11/2011.  

(A) Aprendizado ao longo de toda a vida.  
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(B) Garantia de um sistema educacional inclusivo 
em todos os níveis, sem discriminação e com 
base na igualdade de oportunidades.  

(C) Adoção de medidas de apoio individualizadas 
e efetivas, em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento acadêmico e social, de 
acordo com a meta de inclusão plena.  

(D) Fomentar o desenvolvimento de recursos d i-
dáticos e pedagógicos que eliminem as bar-
reiras no processo de ensino e aprendiza-
gem. 

35. Na realização de Atendimento Educacional Espe-
cializado (AEE),  

(A) é imprescindível a apresentação de laudo 
médico (diagnóstico clínico) por parte do alu-
no com altas habil idades/superdotação.  

(B) o direito das pessoas com deficiência à edu-
cação poderá ser cerceado pela exigência de 
laudo médico. 

(C) deve-se levar em consideração que o AEE se 
caracteriza por atendimento pedagógico e 
não clínico. 

(D) o laudo médico não é complementar ao Plano 
de AEE e deve integrá-lo necessariamente.  

36. A escola comum se torna inclusiva quando  

(A) reconhece as diferenças dos alunos diante 
do processo educativo e busca a participação 
e o progresso de todos, adotando novas prá-
ticas pedagógicas. 

(B) aceita suas l imitações institucionais e opta 
por transferir a responsabil idade pelos alu-
nos com necessidades especiais para as res-
pectivas famílias.  

(C) consegue dar atendimento especializado aos 
alunos com necessidades especiais fora do 
ambiente comum da sala de aula, evitando o 
convívio com alunos regulares.  

(D) reconhece as desigualdades dos alunos dian-
te do processo educativo e entende a l imita-
ção de cada um, segregando aqueles sem 
condição de prosseguir nos estudos.  

37. “Fornece a base conceitual dos conteúdos curric u-
lares desenvolvidos na sala de aula. Esse atend i-
mento contribui para que o aluno com surdez pa r-
ticipe das aulas, compreendendo o que é tratado 
pelo professor e interagindo com seus colegas”. 
Este tipo de atendimento é denominado:  

(A) Atendimento Educacional Especializado de 
Libras. 

(B) Atendimento Educacional Especializado de 
Língua Portuguesa. 

(C) Atendimento Educacional Especializado  em 
Libras. 

(D) Atendimento Educacional Especializado em 
Língua Portuguesa. 

38. Marque a alternativa que apresenta algumas das 
principais características da Síndrome de Rett.  

(A) Prejuízo no desenvolvimento da interação 
social e da comunicação. Pode haver atrás 
ou ausência do desenvolvimento da l ingua-
gem. Naqueles que a possuem, pode haver 
uso estereotipado e repetit ivo ou uma lingua-
gem idiossincrática.  

(B) Prejuízo persistente na interação social. De-
senvolvimento de padrões restritos e repetit i-
vos de comportamento, interesses e ativida-
des. 

(C) Regressão pronunciada em múltiplas áreas 
do funcionamento, após um desenvolvimento 
normal constituído de comunicação verbal e 
não-verbal, relacionamentos sociais, jogos e 
comportamento adaptativo apropriado para a 
idade. 

(D) Desenvolvimento de múltiplos déficits especí-
ficos após um período de funcionamento 
normal nos primeiros meses de vida. Desace-
leração do crescimento do perímetro cefálico.  

39. Marque a alternativa correta de acordo com a Lei 
nº 8.069. 

(A) De regra, a permanência da criança e do 
adolescente em programa de acolhimento 
institucional não se prolongará por mais de 
20 (vinte).  

(B) Será garantida a convivência da criança e do 
adolescente com a mãe ou o pai privado de 
l iberdade, por meio de visitas per iódicas 
promovidas pelo responsável ou, nas hipóte-
ses de acolhimento institucional, pela entida-
de responsável, independentemente de auto-
rização judicial.  

(C) A gestante ou mãe que manifeste interesse 
em entregar seu fi lho para adoção, antes ou 
logo após o nascimento, será encaminhada à 
autoridade policial com o objetivo de lavrar 
botim de ocorrência.  

(D) A busca à família extensa, conforme definida 
nos termos do parágrafo único do art. 25 da 
referida Lei, respeitará o prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias, pro rrogável por 
igual período.  

40. À luz da Lei nº 9.394, avalie os itens que se s e-
guem: 

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

II. É facultado ao poder público instituir cadastro 
nacional de alunos com altas habil idades ou su-
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perdotação matriculados na educação básica e na 
educação superior.  

III. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino 
estabelecerão critérios de caracterização das ins-
tituições privadas sem fins luc rativos, especial i-
zadas e com atuação exclusiva em educação es-
pecial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo 
Poder Público.  

Está correto o que se afi rma apenas em: 

(A) I e II.  
(B) I e III.  
(C) II e III.  
(D) I, II e II I.  

 



 

 

 


