ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
247/248 – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Língua Portuguesa
10

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Gerais de Caxias
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Ouvimos, com frequência, queixas sisudas no sentido de que a língua portuguesa

2

está se estropiando no Brasil. Elas partem não só de dentro de nossas fronteiras como

3

também de além-mar, onde o vírus do linguajar das novelas brasileiras estaria infeccionando

4

a pureza do idioma.

5

As queixas têm certa procedência, quando não redundam em uma defesa disfarçada

6

da petrificação da língua, pretensão aliás inútil diante de seu constante movimento, seja a

7

longo prazo, seja diante de nossos olhos. Basta ler um texto de Ruy Barbosa para perceber

8

a distância que medeia entre sua escrita e a dos dias que correm. É bom lembrar que Ruy

9

morreu há pouco mais de 80 anos, espaço de tempo relativamente reduzido, quando se

10

pensa em termos de grandes alterações da língua.

11

Na contínua renovação, há porém muitos descaminhos. Claro que o critério para

12

estabelecer o que constitui descaminho é relativo e depende mesmo do gosto de cada um,

13

até que a passagem dos anos se encarregue de distinguir as novas formas linguísticas dos

14

modismos passageiros.

15

Da minha parte, implico particularmente com algumas novidades como, por exemplo,

16

essa história de falar sempre em “cima de alguma coisa, ou de alguma ideia”, expressão

17

inevitável nas reuniões de executivo e nas assembleias, sejam elas de professores ou de

18

sindicalistas. De resto, nessas reuniões já não se pondera nada, como se a ponderação

19

tivesse abandonado de vez tais encontros: fazem-se “colocações” a respeito de tudo e de

20

qualquer cousa.

21

Embora a redução das desigualdades sociais pouco tenha avançado no país, pelo

22

menos algo substancial se alcançou no plano da linguagem. Nessa área, o nivelamento é a

23

palavra de ordem generalizada. Pensa-se "a nível de nivelamento".

24

Um exemplo extremo de retrocesso aparece na linguagem científica, atacada por um

25

inimigo fora de moda que, em outros tempos, se chamava imperialismo americano. Trata-se

26

da referência a amostras randomizadas de pesquisa, assim mesmo sem aspas. Convém

27

explicar, pois ninguém tem obrigação de saber isso: amostras randomizadas são as colhidas

28

ao acaso, aleatoriamente, diríamos de forma algo elegante, derivando o qualificativo de "at

29

random", ou seja, ao acaso.
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30
31

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Enfim, os exemplos poderiam ser multiplicados, ou complexificados se quiserem,
mas estes me parecem bastar, como indicadores de descaminhos.

32

Entretanto, em matéria de assuntos linguísticos, é bom ser cauteloso na ironia, até

33

porque a língua portuguesa não é fácil. Da minha parte, a regência verbal constitui um terreno

34

tormentoso, no qual me movo com dificuldade. É difícil saber, por exemplo, por que o verbo

35

importar "pede" objeto direto e o verbo assistir tem outra “pedida” que, no meu tempo, era

36

chamada de transitiva-relativa.

37

Pelo menos, me esforço em acertar, embora me sinta parte integrante de uma

38

espécie em extinção. A prova dessa marginalidade se confirmou quando me contaram a

39

resposta de uma jovem redatora de jornal a um chefe de redação que reclamava de seus

40

abusos regenciais: "Você ainda se preocupa com essas coisas?".

41

Porém, apesar das queixas dos puristas, ouso dizer que o conhecimento da língua

42

avançou muito nos últimos tempos. E não me refiro às inovações, mas ao chamado cânone

43

consagrado.

44

A Maria, que trabalha em minha casa, é um exemplo vivo do que estou afirmando.

45

Ela tem o hábito de passar ao telefone longos minutos que me parecem horas. É a forma

46

dela saber da vida dos parentes e amigos, de fofocar sobre este ou aquele personagem, de

47

manter a intimidade com gente fisicamente distante.

48

Há alguns dias um fragmento sonoro diferente, percorrendo os espaços da casa,

49

chegou aos meus ouvidos. Não se falava da saúde, do emprego, ou da falta do emprego de

50

alguém. Pelo que depreendi, do outro lado da linha, um funcionário de uma dessas lojas de

51

eletrodomésticos, cuja clientela é formada pela população de poucos recursos, intimava-a a

52

pagar uma prestação supostamente em atraso, com a rispidez que alguns dedicam ao

53

consumidor pobre. A resposta veio cortante: "Eu não estou devendo nada, isso é erro de

54

vocês. E vê se para de me tratar como se eu fosse uma inadimplente".

55

Pensei em levar mais munição à Maria, sugerindo que acrescentasse um arremate

56

demolidor, algo assim como "e não me venha cobrar, intempestivamente, juros moratórios".

57

Desisti a tempo. Seria uma atitude paternalista e ainda por cima dispensável, pois em matéria

58

de cidadania e de manejo do português, Maria não precisa de ajuda.
BORIS FAUSTO
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01) No texto, o autor
(A) Constata a existência, hoje, de duas línguas
faladas no Brasil: uma das novelas, outra de
origem lusitana.
(B) Observa que a língua portuguesa, tanto no Brasil
quanto em Portugal, passa por um processo de
deturpação.
(C) Critica o processo de transformação do idioma,
consequente do seu mau uso pela mídia.
(D) Estabelece uma relação de causa e efeito entre
a linguagem das novelas e a “petrificação” do
idioma português.

05) O “se” é partícula apassivadora pessoal em
(A) “como se a ponderação tivesse abandonado”
(L.18/19).
(B) “fazem-se colocações” (L.19).
(C) “Pensa-se a ‘nível de nivelamento’,” (L.23).
(D) “Não se falava da saúde, do emprego” (L.49).
06)
1.
2.

02) O autor do texto
(A) Defende um processo de coibição do
desenvolvimento da língua portuguesa como
forma de preservar sua beleza.
(B) Toma Ruy Barbosa como parâmetro do saber
usar corretamente o idioma nacional.
(C) Critica as reuniões de executivos e de
sindicalistas pelo vazio de suas ideias, pela
diversidade de assuntos discutidos.
(D) Constata o desequilíbrio entre a morosidade dos
avanços sociais e o nivelamento de linguagem,
independente de classe social.
03) Quando o autor do texto diz: “Maria (...) é um
exemplo vivo do que estou afirmando.” (L.44), ele
se refere a
(A) “queixas sisudas no sentido de que a língua
portuguesa está se estropiando no Brasil” (L.1/2).
(B) “um inimigo fora de moda que, em outros tempos,
se chamava imperialismo americano” (L.24/25).
(C) “essa história de falar sempre ‘em cima de
alguma coisa, ou de alguma ideia’” (L.16).
(D) “nivelamento é a palavra de ordem generalizada”
(L.22/23).
04) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A)
(B)
(C)
(D)

“veio cortante” (L.53).
têm certa procedência” (L.5).
“Desisti a tempo” (L.57).
“não precisa de ajuda” (L.58).

3.

“É bom lembrar que Ruy morreu há pouco mais
de 80 anos,” (L.8/9).
“É difícil saber, por exemplo, por que o verbo
importar "pede" objeto direto e o verto "assistir"
tem outra ‘pedida’ que (...) era chamada de
transitiva-relativa.” (L.34/35/36).
“Ela tem o hábito de passar ao telefone longos
minutos que me parecem horas.” (L.45).

O “que” destacado nos períodos em evidência é
classificado, respectivamente, como
(A) Pronome relativo / pronome indefinido / pronome
relativo / conjunção integrante.
(B) Conjunção integrante / pronome relativo /
conjunção integrante / pronome relativo.
(C) Conjunção integrante / pronome indefinido /
pronome relativo / pronome relativo.
(D) Conjunção explicativa / conjunção integrante /
pronome relativo / conjunção integrante.
07)
“...outra “pedida” que (...) era chamada de transitivarelativa” (L.35/36).
Transpondo a oração em destaque da voz passiva
para a voz ativa, tem-se a forma verbal
(A) Chamava.
(B) Chamaram.
(C) Chamavam.
(D) Chamou.
08) Apenas em uma alternativa a forma pronominal
“me” não exerce a mesma função sintática de “ao
consumidor pobre” (L.52/53). Marque-a:
(A)
(B)
(C)
(D)

“estes me parecem bastar” (L.31).
“quando me contaram a resposta” (L.38/39).
“E vê se para de me tratar” (L.54).
“E não me refiro às inovações” (L.42).
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09) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é
correto afirmar:
(A) De acordo com o padrão culto normativo da
língua, a forma adequada de escrita da
expressão “dela saber” (L.46) é “de ela saber”.
(B) O verbo haver, em “há porém muitos
descaminhos” (L.11), está usado em sua forma
impessoal e, nesse caso, só admite a sua
substituição por fazer, ficando descartada,
assim, sua relação semântica com o verbo
existir.

12) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação veio em
atendimento aos preceitos constitucionais e
resultou de um longo processo de tramitação que
se iniciou em 1988, ano em que foi promulgada a
Constituição da República Federativa do Brasil.
A Lei recebeu diversas alterações ao longo do
tempo, uma das alterações foi:

(C) “das desigualdades sociais” (L.21) exerce a
mesma função sintática que a expressão “de
uma jovem redatora” (L.39).
(D) A oração “que reclamava de seus abusos
regenciais” (L.39/40) tem valor substantivo.

(A) O oferecimento da Educação Infantil realizado
em creches para crianças de até três anos de
idade.
(B) O Ensino Fundamental obrigatório, com duração
de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública,
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade.
(C) O calendário
escolar
adequado
às
peculiaridades locais, inclusive climáticas e
econômicas, a critério do respectivo sistema de
ensino.

10) A alternativa cuja oração tem predicado verbal é
a

(D) A frequência mínima exigida de setenta e cinco
por cento do total de horas letivas para
aprovação.

(A)
(B)
(C)
(D)

“o critério (...) é relativo” (L.11/12).
“clientela é formada pela população” (L.51).
“A Maria (...) é um exemplo vivo” (L.44).
“isso é erro de vocês” (L.53/54).

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÕES DE 11 A 15
11) Considerando o disposto na LDB Nº 9394/96 e
as Diretrizes Curriculares Nacionais, assinale a
alternativa que não apresenta uma função da
Educação de Jovens e Adultos (EJA).
(A) Igualdade e exatidão na reprodução do conteúdo
comunicado em sala de aula apenas aos maiores
de 18 anos de idade da zona rural.
(B) Igualdade de oportunidades, que possibilite
oferecer aos indivíduos novas inserções no
mundo do trabalho.
(C) Igualdade ontológica de todo e qualquer ser
humano de ter acesso a um bem real, social e
simbolicamente importante.
(D) Educação permanente, com base no caráter
incompleto do ser humano.

13) Não devem abranger obrigatoriamente, de
acordo com a Lei nº 9.394/96, nos currículos do
Ensino Fundamental:
(A) O estudo da Língua Portuguesa e da
Matemática.
(B) O conhecimento do mundo físico e natural e da
realidade social e política, especialmente do
Brasil.
(C) O ensino da religião católica e o estudo exclusivo
da música contemporânea.
(D) O ensino da arte, especialmente em suas
expressões regionais.
14) No contexto educacional, em que tendência
pedagógica a “aprendizagem” é “baseada no
desempenho”?
(A)
(B)
(C)
(D)

Tendência Liberal Renovadora Progressiva
Tendência Liberal Renovadora não-diretiva
Tendência Liberal Tecnicista
Tendência Progressista Libertadora

CARGO: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (247/248)

Página 6 de 13

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

15) A ampliação do Ensino Fundamental para nove
anos de duração, com a matrícula obrigatória a
partir dos seis anos de idade, é uma meta
almejada para a política nacional de educação.
Em relação ao objetivo da ampliação do ensino
fundamental para nove anos, analise as
afirmativas abaixo:
I. Distribuir
livros
e
materiais
didáticos
diversificados visando aumentar a qualidade do
ensino.
II. Alfabetizar a criança mais cedo, de forma integral
no primeiro ano.
III. Assegurar a todas as crianças um tempo maior
de convívio escolar, maiores oportunidades de
aprender e, com isso, uma aprendizagem com
mais qualidade.
IV. Melhorar as condições de equidade e de
qualidade da Educação Básica.

18) A Academia Caxiense de Letras é um ponto de
cultura do cenário caxiense e maranhense, e é
também conhecida como:
(A)
(B)
(C)
(D)

Academia Gonçalves Dias
Academia Coelho Neto
A Casa de Gonçalves Dias
A Casa de Coelho Neto

19) De acordo com o poeta caxiense, Wybson
Carvalho, o que representa o nome Caxias?
(A)
(B)
(C)
(D)

Memorial da Balaiada
Palmáceas que dão flores em cachos
Aldeias Altas
Princesa do Sertão

20) A Lei Municipal nº 2.156/2014 de Caxias traz a
seguinte obrigação:

Estão corretas apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
III e IV.
II, III e IV.
I, II e IV.

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) São temas referentes ao município de Caxias, o
que trata a Lei Municipal nº 2.156/2014, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aspectos históricos
Aspectos geográficos
Aspectos econômicos
Aspectos políticos

(A) Obriga ao poder executivo e legislativo municipal
a incluírem o mínimo de 10% (dez por cento) dos
quesitos tendo como objeto temas referentes ao
município de Caxias.
(B) Obriga ao poder executivo a incluir o mínimo de
10% (dez por cento) dos quesitos tendo como
objeto temas referentes ao município de Caxias.
(C) Obriga ao poder executivo e legislativo municipal
a incluírem o mínimo de 10% (dez por cento) dos
quesitos tendo como objeto temas referentes ao
município de Caxias e ao estado do Maranhão.
(D) Obriga ao legislativo municipal a incluírem o
mínimo de 10% (dez por cento) dos quesitos
tendo como objeto temas referentes ao município
de Caxias.

17) A atual área do município de Caxias equivale
somente a 45,45% da área original, antes das
emancipações das seguintes cidades, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aldeias Altas
Codó
Chapadinha
Timon
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O trabalho pedagógico com os alunos com
surdez nas escolas comuns deve ser
desenvolvido em um ambiente bilíngue, ou seja,
em um espaço em que se utilize a Língua de
Sinais e a Língua Portuguesa. Dessa forma, o
Atendimento Educacional deve ser realizado em
três momentos didático-pedagógicos. Acerca
desses momentos, julgue os itens a seguir:
I. Em um momento do Atendimento Educacional
Especializado em Libras na escola comum, todos
os conhecimentos dos diferentes conteúdos
curriculares são explicados nessa língua por um
professor, que deverá ser preferencialmente
surdo
II. Em um momento do Atendimento Educacional
Especializado para o ensino de Libras na escola
comum, os alunos com surdez terão aulas de
Libras, favorecendo o conhecimento e a
aquisição, principalmente de termos científicos.
Esse trabalhado é realizado pelo professor e/ou
instrutor de Libras, obrigatoriamente surdo, de
acordo com o estágio de desenvolvimento da
Língua de Sinais em que o aluno se encontra.
III. Em um momento do Atendimento Educacional
Especializado para o ensino da Língua
Portuguesa, são trabalhadas as especificidades
dessa língua para pessoas com surdez. Esse
trabalho é realizado todos os dias para os alunos
com surdez, durante as aulas da turma comum,
por um(a) professor(a) graduado(a) em Língua
Portuguesa, obrigatoriamente.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens estão corretos.
Apenas o item III está correto.
Os itens I e II estão corretos.
Apenas o item I está correto.

22) Acerca
do
Atendimento
Educacional
Especializado em Libras na Escola Comum,
marque V para verdadeiro e F para falso:


)O planejamento do Atendimento Educacional
Especializado é elaborado e desenvolvido
conjuntamente pelos professores que ministram
aulas em Libras, professor de classe comum e
professor de Língua Portuguesa para pessoas
com surdez.

QUESTÕES DE 21 A 40








)Esse atendimento se constitui como um dos
momentos didático-pedagógicos para os alunos
com surdez incluídos na escola comum. O
atendimento
ocorre
diariamente,
preferencialmente em horário contrário ao das
aulas, na sala de aula comum.
)O professor deve focalizar a observação nos
seguintes aspectos: sociabilidade, cognição,
linguagem (oral, escrita, visoespacial), afetividade,
motricidade, aptidões, interesses, habilidades e
talentos.
)O atendimento deve ser planejado a partir do
diagnóstico do conhecimento que o aluno tem a
respeito da Língua Portuguesa e da Libras.
)Os professores devem selecionar e elaborar os
recursos
didáticos
para
o
Atendimento
Educacional Especializado em Libras e em Língua
Portuguesa, respeitando as diferenças entre os
alunos com surdez e os momentos didático
-pedagógicos em que serão utilizados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de preenchimento.
(A) F V V F V
(B) V V V V V
(C) V F V V V
(D) F V V F V
23) Sobre o ensino em Libras e o ensino de Libras,
momentos didático-pedagógicos do Atendimento
Educacional Especializado, marque a alternativa
INCORRETA.
(A) A qualidade dos recursos visuais é primordial
para facilitar a compreensão do conteúdo
curricular em Libras.
(B) O professor com surdez, para o ensino de Libras,
não oferece aos alunos com surdez melhores
possibilidades do que o professor ouvinte,
porque o contato entre crianças e jovens surdos
com adultos surdos favorece a aquisição dessa
língua.
(C) Esse atendimento exige uma organização
metodológica, didática e especializada.
(D) O professor que ministra aulas em Libras deve
ser qualificado, para não praticar o bimodalismo,
ou seja, misturar a Libras e a Língua Portuguesa,
que são duas línguas de estruturas diferentes.
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24) Ainda sobre o ensino em Libras e o ensino de
Libras, , julgue os itens a seguir:

26) Sobre o Atendimento Educacional Especializado,
é incorreto afirmar:

I. O Atendimento Educacional Especializado com o
uso de Libras ensina e enriquece os conteúdos
curriculares, promovendo a aprendizagem dos
alunos com surdez na turma comum.
II. O ambiente educacional bilíngue é importante e
dispensável, visto que não respeita a estrutura da
Libras e da Língua Portuguesa.
III. A avaliação processual do aprendizado por meio
da Libras é importante para que se verifique,
pontualmente, a contribuição do Atendimento
Educacional Especializado para o aluno com
surdez na escola comum.
IV. A organização do ambiente de aprendizagem e
as explicações do professor em Libras propiciam
uma compreensão das ideias simples, contidas
nos conhecimentos curriculares.

(A) Deve ser realizado de forma complementar à
formação dos estudantes com deficiência e
transtornos globais do desenvolvimento, como
apoio permanente e limitado no tempo e na
frequência dos estudantes às salas de recursos
multifuncionais;
(B) Deve atender às necessidades específicas das
pessoas público-alvo da educação especial e ser
realizado em articulação com as demais políticas
públicas.
(C) Deve integrar a proposta pedagógica da escola,
envolvendo a participação da família para
garantir pleno acesso e participação dos
estudantes
(D) Não constitui público-alvo desse atendimento os
estudantes
com
altas
habilidades
ou
superdotação.

(A)
(B)
(C)
(D)

V, F, V, V.
F, V, V, F.
V, V, V, F.
V, F, V, F.

25) No momento Didático-Pedagógico: Constituído
pelo Atendimento Educacional Especializado
para o Ensino de Língua Portuguesa, os alunos
precisam ficar atentos a todos as pistas
oferecidas para compreenderem a mensagem. O
atendimento,
nessa
língua,
contribui
enormemente para o avanço conceitual do aluno
na classe comum. Com relação a esse
atendimento, podemos afirmar que:
(A) O Atendimento Educacional Especializado para
aprendizagem da Língua Portuguesa exige que o
profissional conheça muito bem a organização e
a estrutura dessa Língua, bem como
metodologias de ensino de primeira língua.
(B) O uso de recursos visuais e uma exploração
contextual do conteúdo em estudo são
fundamentais para a compreensão da Língua
Portuguesa, pois, por meio da Libras, é
impossível expressar ideias abstratas.
(C) A avaliação do desenvolvimento da Língua
Portuguesa deve ocorrer continuamente para
assegurar que se conheçam os avanços do aluno
com surdez e para que se possa redefinir o
planejamento, caso necessário.
(D) Para a aquisição da Língua Portuguesa, é
preciso
que
o
professor
estimule,
permanentemente o aluno, através de recursos
visuais, oralização e leitura labial.

27) A avaliação é uma importante ferramenta no
processo
ensino-aprendizagem.
No
Atendimento Educacional Especializado, o aluno
com Deficiência Intelectual poderá ser avaliado
preferencialmente por meio de situações lúdicas,
as quais devem permitir a livre expressão desse
aluno. Essa avaliação terá como finalidade
verificar os avanços desse aluno em relação aos
aspectos abaixo relacionados, exceto:
(A) Aspectos motores.
(B) Desenvolvimento da expressão oral e escrita.
(C) Pleno desenvolvimento das operações de
multiplicação e de divisão e do raciocínio lógico
matemático.
(D) Funcionamento cognitivo.
28) O trabalho do professor de Atendimento
Educacional Especializado voltado para o aluno
com deficiência intelectual se caracteriza
essencialmente pela realização de ações
específicas
sobre
os
mecanismos
de
aprendizagem e desenvolvimento desse aluno.
Dessa forma, o professor do Atendimento
Educacional
Especializado
deve
propor
atividades que:
(A) Contribuam para a aprendizagem de conceitos.
(B) Permitam a esse professor conhecer seu aluno
apenas na sua condição cognitiva.

CARGO: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (247/248)

Página 9 de 13

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

(C) Fundamentem-se em situações-problema que
exijam que o aluno utilize seu raciocínio para a
resolução de um determinado problema
(D) Possibilitem a esse aluno organizar o seu
pensamento.
29) Acerca da função do professor no Atendimento
Educacional Especializado ao aluno com
Deficiência Intelectual, julgue os itens abaixo:
I. Organizar
situações
que
favoreçam
o
desenvolvimento do aluno com deficiência
intelectual e que estimulem o desenvolvimento
cognitivo e da aprendizagem
II. Produzir materiais didáticos e pedagógicos,
tendo em vista as necessidades específicas
desses alunos na sala de aula do ensino regular.
III. Focalizar as atitudes do aluno diante da
aprendizagem propiciando o desenvolvimento de
ferramentas intelectuais que facilitarão sua
interação escolar e social.
(A)
(B)
(C)
(D)

30) Em relação aos alunos com Deficiência
Intelectual que têm perdas parciais ou totais dos
sentidos de distância, ou seja, audição e visão, e
fazem com que a informação do meio lhe venha
entrecortada e algumas vezes sem nexo. Assim,
há a necessidade de uma pessoa para mediar e
trazer essas informações de maneira integral e
coerente se torna imprescindível. Durante o
processo de comunicação, o professor ou outro
interlocutor tem a função de:
(A) Antecipar o que vai acontecer ou o local em que
vai acontecer a atividade.
(B) Estimular a pessoa para se comunicar e explorar
o ambiente.
ela

está

(1)
(2)
(3)
(4)







Objetos de referência.
objetos de referência das atividades.
caixas de antecipação.
Calendários.
) São objetos que têm significados especiais, os
quais têm a função de substituir a palavra e, assim,
podem representar pessoas, objetos, lugares,
atividades ou conceitos associados a eles.
) Instrumentos úteis no desenvolvimento da
comunicação, no ensino de conceitos temporais
abstratos e na ampliação do vocabulário,
) Devem ser utilizadas com crianças que ainda não
têm nenhum sistema formal de comunicação.
) Permitem conhecer os primeiros objetos de
referência que anteciparão as atividades e o
conhecimento das primeiras palavras.

Representam e antecipam as atividades do dia
(A) 1, 4, 3, 2.
(B) 1, 2, 3, 4.
(C) 3, 4, 2, 1.
(D) 1, 2, 4, 3.

Os itens I e II estão corretos.
Os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.

(C) Confirmar se
informações.

31) Sobre os recursos para a aprendizagem de
alunos com surdocegueira e deficiências
múltiplas, relacione a segunda coluna de acordo
com a primeira

interpretando

as

(D) Evitar que este aluno explore o ambiente que o
cerca.

32) Sem os sistemas adequados de comunicação, o
avanço nos estágios de desenvolvimento da
linguagem da pessoa com surdocegueira pode
levar mais tempo para ocorrer, o que requer
recursos de comunicação para responder
significativamente ao meio ambiente. Desta
forma, sobre o processo de comunicação do
aluno com surdocego, marque a alternativa
correta
(A) O ambiente deve ser planejado e organizado
adequadamente para inserção da pessoa com
surdocegueira, de forma a não interagir com
pessoas e objetos.
(B) Durante o processo de comunicação, uma das
funções do professor é antecipar o que vai
acontecer ou o local em que vai acontecer a
atividade
(C) Estimular a pessoa para se comunicar evitando
explorar o ambiente.
(D) Confirmar se ela está interpretando as
informações e a todo momento evitar a interação
da pessoa com surdocegueira com o ambiente.
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33) Os alunos com surdocegueira e com deficiência
múltipla que tem baixa visão precisam do
máximo de contraste possível entre os materiais
que lê e o ambiente. Sobre as adequações
visuais em relação iluminação é correto afirmar,
exceto:
(A) Monitorar a quantidade de luz para que o nível de
iluminação (maior ou menor) seja adequado à
necessidade do aluno;
(B) Colocar o aluno e o professor em posições
estratégicas para que o reflexo proveniente das
janelas não atrapalhe a visão; (as persianas e /ou
cortinas ajudam nesse aspecto);
(C) 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;
(D) Monitorar e aumentar o reflexo de todas as fontes
de iluminação, principalmente das janelas
.
34) Os alunos com baixa visão necessitam de
recursos de acessibilidade que amplie o campo
de visão. Acerca destes recursos, marque
verdadeiro ou falso
1. Auxílios ópticos são lentes ou recursos que
possibilitam a ampliação de imagem e a
visualização de objetos, favorecendo o uso da
visão residual para longe e para perto.
2. Apenas a ampliação de um texto não é suficiente
para assegurar um desempenho visual eficiente
3. Os auxílios não-ópticos referem-se às mudanças
relacionadas ao ambiente, ao mobiliário, à
iluminação e aos recursos para leitura e para
escrita, como contrastes e ampliações, usados
de modo complementar ou não aos auxílios
ópticos, com a finalidade de melhorar o
funcionamento visual.
4. Livros, jogos, baralhos, agendas, dial telefônico,
entre outros objetos com tipos ampliados, podem
ser confeccionados pelo professor ou adquiridos.
5. Mesa mais alta do que o convencional,
pranchetas inclinadas ou mesmo uma pilha de
livros podem ser usados para melhor
aproximação e visualização do material, porque
favorecem a postura inadequada para leitura e
escrita.
(A)
(B)
(C)
(D)

V, F, V, V, V.
V, F, F, V, V.
V, F, V, V, F.
V, V, V, V, F.
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35) Os softwares especiais de acessibilidade são
componentes lógicos das TICs construídos como
Tecnologia Assistiva, ou seja, são os programas
especiais de computador que possibilitam ou
facilitam a interação da pessoa com deficiência
com a máquina como o NVDA por exemplo.
Acerca desses softwares, marque a alternativa
correta
(A) Programa é utilizado para realizar a transcrição,
para o Braille, de textos editados no editor de
texto do Windows.
(B) Software muito utilizado por indivíduos
portadores de baixa visão. Foi criado para
aumentar o tamanho das letras do computador,
permitindo seu uso por pessoas com visão
reduzida.
(C) É um leitor de tela desenvolvido pela Micro
Power. É totalmente adaptado para o uso no
sistema operacional Windows e seus aplicativos
e não requer sintetizador de voz externo.
(D) Leitor de telas livre e gratuito, de código aberto,
para o sistema operacional Windows. Pode ser
rodado diretamente a partir de um pendrive ou
CD
(www.nvda-project.org e http://www.nvaccess.org).

36) Sobre a aprendizagem e a alfabetização de
alunos com cegueira, marque a alternativa
correta.
(A) Para esses alunos, um ambiente favorável à
alfabetização deve provocar a exploração dos
sentidos remanescentes, notadamente o tato e a
audição, porque elas têm as mesmas
possibilidades de entrar em contato direto, casual
e espontâneo com a leitura e com a escrita.
(B) O Sistema Braille é um método de alfabetização
em que o tato substitui a visão.
(C) A Inserção em um ambiente encorajador que
estimule a experiência de exploração tátil e o
contato com a escrita Braille é necessário.
(D) O Sistema Braille, criado por Luis Braille (18091852), é constituído por 62 sinais em relevo cuja
combinação representa as letras do alfabeto, os
números, as vogais acentuadas, a pontuação, as
notas musicais, os símbolos matemáticos e
outros sinais gráficos.
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37) Uma das características dos alunos com
Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD)
é o apego a rotinas e rituais. Assim, no decorrer
dos primeiros dias, é fundamental que o
professor tenha em mente que:
I. O cotidiano escolar possui rituais que se repetem
diariamente. A organização da entrada dos
alunos, do deslocamento nos diversos espaços,
das rotinas em sala de aula, do recreio, da
organização da turma para a oferta da merenda,
das aulas em espaços diferenciados na escola,
da saída ao final das aulas e outros, são
exemplos de rituais que se repetem e que
favorecem a apropriação da experiência escolar
para a criança com TGD.
II. É importante, na tentativa de acolhimento dessa
criança, não proporcionar a ela vivências que não
farão parte da sua rotina no futuro.
III. A inflexibilidade e o apego a rotinas poderão
levar a criança a estabelecer rotinas
inadequadas no interior da escola, que causarão
dificuldades posteriores para os profissionais e
para a própria criança quando forem
reformuladas.
Acerca dos itens acima, marque a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Os itens I, II estão corretos
Os itens I, II e III estão corretos
Apenas o item III está correto
Apenas os itens II e III estão corretos

38) Sobre as estratégias que propiciam a formação e
a aprendizagem da criança com transtorno global
do desenvolvimento no campo da comunicação,
marque a alternativa correta
(A) A utilização de recursos de apoio visual ao aluno
com TGD ou Espectro Autista confeccionados
pela escola, não devem ser criados com base no
seu cotidiano.
(B) Os recursos de apoio visual podem ser fotos de
locais ou do aluno em diferentes momentos e
espaços do cotidiano da turma, de objetos que
indiquem necessidades básicas.
(C) A utilização de recursos visuais de apoio poderá
não ser eficaz desde o início, se a criança tem o
hábito anterior de utilizá-las.
(D) Apesar de recursos visuais, apresentação de
objetos e comunicação objetiva, simples e direta,
serem facilitadores para a criança com TGD, é
preciso assegurar que o uso deles artificialize as
relações com o aluno no interior da escola.
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39) Um recurso de comunicação a ser utilizado por
usuário da CAA pode variar quanto ao formato,
ao tamanho, à quantidade de mensagens que
contém e quanto ao material utilizado para sua
confecção. Projetamos e construímos um
recurso considerando-se as habilidades motoras,
sensoriais (visuais e auditivas) e cognitivas do
usuário, bem como a portabilidade e praticidade
de uso. Quanto aos recursos de comunicação a
serem utilizado no Atendimento Educacional
Especializado, marque a alternativa que
completa os itens abaixo, em ordem:
1. (__________________) : São confeccionados
com vocabulário variado e devem estar à
disposição do usuário e dos parceiros de
comunicação.
2. (__________________) : Pode ser utilizado pelo
professor. Ele é confeccionado com um tipo de
tecido onde o velcro adere. Cartões de símbolos,
miniaturas de objetos, personagens de histórias,
entre outros. São preparados com velcro e
fixados no colete do professor.
3. (__________________) : É um recurso criado
para ampliar e qualificar a comunicação do aluno
na escola, na família.
4. (__________________) : é muito comum que os
alunos e professores façam juntos o
planejamento as atividades que serão
desenvolvidas durante o período de aula. Nesse
caso, também os símbolos de comunicação
podem ser utilizados.
5. (__________________) : São recursos de
comunicação que emitem voz gravada ou
sintetizada.
Ao
se
tocar
em
um
símbolo/botão/tecla ou ao se digitar uma palavra,
ouve-se a mensagem a ser comunicada.
(A) 1 - Calendários e quadro de atividades; 2 –
Vocalizadores; 3 Cartões de comunicação; 4 Colete de comunicação; 5 - Agenda de
comunicação.
(B) 1 - Calendários e quadro de atividades; 2 Cartões de comunicação; 3 - Colete de
comunicação; 4 - Agenda de comunicação 5 –
Vocalizadores.
(C) 1- Cartões de comunicação; 2- Colete de
comunicação; 3 - Agenda de comunicação; 4 Calendários e quadro de atividades; 5Vocalizadores.
(D) 1- Cartões de comunicação; 2 – Vocalizadores; 3
- Colete de comunicação; 4- Calendários e
quadro de atividades; 5 - Agenda de
comunicação.
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40) Sobre a comunicação aumentativa e alternativa
(CAA) e os recursos pedagógicos de
acessibilidade, é incorreto afirmar.
(A) Uma avaliação que utiliza recursos de CAA pode
ser feita para verificar memorização e
reprodução de conteúdos recebidos pelo aluno.
Em vez de escrever, ele terá alternativas de
respostas em símbolos.
(B) Para determinar o tamanho do símbolo a ser
utilizado por um usuário da CAA, não é
necessário considerar aspectos como a visão do
usuário, as suas condições motoras e a
quantidade de vocabulário necessário.
(C) Quando falamos em CAA para pessoas
surdocego, devemos lembrar que precisamos
aproveitar
sempre
todos
os
sentidos
remanescentes da pessoa surdocega, pois eles
serão fundamentais na aprendizagem e na
comunicação.
(D) Os recursos de CAA devem ser utilizados para
eliminar as barreiras impostas pela deficiência
e/ou pelo meio, para que os alunos possam
participar de todas as atividades escolares em
interação com seus colegas.
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