ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CARGO CÓD. 130 – TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) 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.
Exemplo:
Português
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de fevereiro de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

FOLHA
DE ANOTAÇÃO
- ATENÇÃO:
Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÕES DE 1 A 15

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 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Em um mundo globalizado, dominado pelo capitalismo, o consumo está diretamente interligado ao
desenvolvimento da sociedade. Quanto mais se consome, maior seria o desenvolvimento e a estabilidade econômica
de cada estado e região.
Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já
enfrentou e vem enfrentando. Estudos apontam que a sociedade atual reconhece que o consumo é sinônimo de
felicidade e bem-estar, e até mesmo de prestígio e de status.
O problema é que há uma relação estreita e forte entre o consumismo, a sociedade e o meio ambiente. Isso
porque para atender a demanda da produção e do consumo é necessário retirar matérias-primas da natureza, fabricar e
transportar materiais, fazer grande uso de energia elétrica e de água, entre outros. Tudo isso gera emissão de gases
poluentes, degradação e devastação ambiental, poluição geral e, consequentemente, a destruição de ecossistemas.
As pessoas, devido ao sistema em que vivem, onde o importante é o que você tem e não que você é,
tendem a desenvolver distúrbios caracterizados pela compulsão em comprar coisas desnecessárias que talvez nunca
usarão. Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores difusores do consumismo: a mídia. Todos os dias
somos “bombardeados” com milhares de propagandas. São milhões e milhões de gastos para tentar nos fazer
comprar os produtos.
O consumismo também causa consequências à sociedade, já que contribuí para o processo de degradação
das relações sociais. Muitas vezes, excluímos pessoas, as quais julgamos pelo simples fato de elas não possuírem tal
coisa ou não estarem com “roupas da moda”. É surpreendente como uma pessoa é “crucificada” pelo simples fato de
não se submeter ao sistema que privilegia poucos, faz você valer o que possui, e que paga centavos a uma criança
chinesa para produzir produtos que são vendidos do outro lado do mundo, por preços absurdamente altos. Além de
consequências ruins ao consumista, que sofre processos de alienação, multiplicação de supérfluos (que contribuem
para o processo de degradação das relações sociais e entre sociedades) e a oneomania (que é um distúrbio
caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro que é mais comum nas mulheres tomando uma proporção de quatro
por um).
Mas a parte mais desastrosa é a do meio-ambiente. Como é possível um planeta suportar um sistema em
que a lei vigente é: “use, descarte, compre sempre o novo”? Estamos destruindo a Terra para satisfazermos nossos
prazeres supérfluos, que incentiva o desperdício e gera uma enorme quantidade de lixo. Estamos caminhando para
um colapso ambiental e prova disso são as mudanças climáticas que vem ocorrendo no Planeta Terra.
Essa relação entre consumo e sustentabilidade, no entanto, vai além da etapa de produção. Com a grande
quantidade de opções e a alta tecnologia, cada vez mais os produtos têm menor tempo de vida útil e maior
dificuldade de conserto, o que gera um enorme número de resíduo eletrônico.
Atualmente, o desenvolvimento sustentável é a principal solução contra a crise ambiental que o planeta
enfrenta, já que é considerado o equilíbrio entre sociedade, natureza e economia.
Nesse sentido, com o aumento dos problemas ambientais, muitas empresas e organizações se unem para
procurar maneiras de fazer com que o país se desenvolva de forma sustentável, a fim de garantir seu progresso sem
comprometer o futuro. Algumas estratégias e políticas foram instituídas para possibilitar mudanças nos padrões de
consumo. A educação ambiental é um importante passo para o desenvolvimento sustentável. Isso porque é preciso
conscientizar todos os setores da sociedade para que haja um movimento completo e eficiente em prol do meio
ambiente.
Nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em
trabalhar políticas mais eficientes e concretas sobre esse tema. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo.
FONTE: https://ecotelhado.com/consumismo-voce-sabe-as-consequencias-que-geram-na-sua-vida/
CARGO: TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 01

1

Constitui um ponto de vista do autor expresso no texto
A)

O ato de comprar sem necessidade, numa sociedade
capitalista, faz parte de uma cultura em declínio.

B)

A)

O consumo exacerbado, fomentado pelo ciclo produtivo
do mercado, torna o consumista mais uma mercadoria a
ser consumida pela engrenagem industrial.

C)

Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é CORRETO
afirmar:

B)

O modelo de produção em série adotado pelo
capitalismo colabora, de forma vital, para a satisfação

C)

duradoura e significativa do cidadão consumidor.
D)

O poder de criar necessidades de uso de novos

D)

produtos, próprio da sociedade de consumo, faz o

Os conectores “que” e “que”, em “Estudos apontam que
a sociedade atual” (L.5), e, em “o importante é o que
você tem” (L.11), são iguais do ponto de vista
morfológico.
Os vocábulos “o” e “o”, em “onde o importante é o que
você tem e não que você é,” (L.11) possuem o mesmo
valor morfológico.
A expressão “relação” (L.7) mudará de função sintática
caso haja a substituição do verbo “haver” pela forma
verbal correlata “existir”.
A expressão “da natureza” (L.8) complementa o sentido
de um verbo, na função de objeto indireto.

consumidor racionalizar as suas opções de compra.
QUESTÃO 05
QUESTÃO 02
A ação verbal que está devidamente explicada é:
Depreende-se do texto:
A)

B)

C)

D)

O sistema de produção, ao criar novos produtos para
satisfazer a novas necessidades fomentadas pelo
mercado, proporciona o aumento de agressão ao meioambiente e provoca impactos negativos nas relações
pessoais.
A sociedade capitalista cria maior abundância de
produtos para satisfazer às necessidades reais dos
cidadãos, e isso tende a promover uma transformação
positiva da realidade social contemporânea e do meio
ambiente.
Os meios de produção, nas sociedades capitalistas,
estão baseados na acumulação de armazenamento de
produtos para atender à satisfação do detentor do
capital e à do consumidor deles.
A ideologia do capitalismo está voltada para a produção
de mercadorias supérfluas comercializáveis, em
seguida, substituídas por outras, com a finalidade de
distribuir os resultados do trabalho humano.

A)
B)
C)
D)

“vem enfrentando” (L.5) – presente momentâneo.
“haja” (L.38) – ação incerta no presente.
“seria” (L.2) - ação passada que expressa incerteza.
“enfrentou” (L.5) – ação passada concluída anterior a
uma outra ação passada.

QUESTÃO 06
Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A)
B)
C)
D)

O termos “até” (L.6) é marcador de limite.
“tendem” (L.12) é forma verbal anunciadora de
indeterminação do sujeito.
“nos” (L.40) exerce função sintática de objeto indireto.
Na oração “Todos os dias somos “bombardeados” com
milhares de propagandas.” (L.13/14), o predicado é
verbal.

QUESTÃO 07

QUESTÃO 03
Há uma relação de proporcionalidade em:
O enunciador na construção de seu discurso:
A)

Vale-se tão somente da linguagem literal.

B)

Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada.

C)

Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos
filosóficos nem sempre abonados integralmente.

D)

Apresenta, em certos trechos, pontuação emotiva e
aproveitamento do nível coloquial da linguagem.

CARGO: TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

A)

B)

C)
D)

“Quanto mais se consome, maior seria o
desenvolvimento e a estabilidade econômica de cada
estado e região.” (L.2/3).
“Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é
reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já
enfrentou e vem enfrentando.” (L.4/5).
“Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores
difusores do consumismo: a mídia.” (L.13).
“O consumismo também causa consequências à
sociedade, já que contribui para o processo de
degradação das relações sociais.” (L.16/17).
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O verbo é o elemento central da informação em:
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QUESTÃO 13
Leia os itens abaixo.

“o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises

I. “excluímos pessoas” (L.17).

econômicas” (L.4).

II. “elas não possuírem tal coisa” (L.17/18).

B)

“o consumo é sinônimo de felicidade” (L.5/6).

III. “paga centavos a uma criança chinesa” (L.19/20).

C)

“elas são influenciadas por um dos maiores difusores do

A)

consumismo: a mídia.” (L.13).
D)

“Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. ”
(L.25).

QUESTÃO 09
No texto, a palavra “altos” (L.21) exerce a mesma função
sintática que a expressão:

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito podem ser
substituídos, respectivamente, por:
A)

I = nas, II = na, III = lhe.

B)

I = lhes, II = lhe, III = lhe.

C)

I = las, II = na, III = lhe.

D)

I = as, II = a, III = a.

QUESTÃO 14
A)

“das relações sociais” (L.22).

B)

“de cada estado” (L.3).

C)

“de energia elétrica” (L.9).

D)

“de gases poluentes” (L.9/10).

QUESTÃO 10

Há ditongo e dígrafo, respectivamente, na alternativa:
A)

“energia” (L.9) e “mulheres” (L.23).

B)

“lei” (L.26) e “vem” (L.28).

C)

“sociedade” (L.5) e “isso” (L.9).

D)

“vivem” (L.11) e “mundo” (L.1).

Introduz uma ideia de causa:
QUESTÃO 15
A)
B)
C)
D)

“Para” (L.8).
“onde” (L.11).
“pelo” (L.19).
“com” (L.35).

A forma verbal transcrita à esquerda que pode ser
substituída, mantendo-se o seu sentido original, pela
expressão indicada à direita é:

QUESTÃO 11
No texto:
A)
B)
C)
D)

“como” (L.18) indica comparação.
“já que” (L.16) expressa causa.
“já que” (L.33) introduz uma explicação.
“a fim de” (L.35) indica direção.

A)

“contribuem” (L.16) – tínhamos contribuído.

B)

“vivem” (L.11) – estavam vivendo.

C)

“haja” (L.38) – possa haver.

D)

“gera” (L.9) – teria gerado.

QUESTÃO 12
A base primitiva de formação das palavras “empresas” (L.34)
e “conscientizar” (L.38) é um:
A)
B)
C)
D)

verbo e substantivo
substantivo e adjetivo.
verbo e adjetivo
substantivo e verbo.

CARGO: TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

QUESTÕES DE 16 A 20

QUESTÃO 16
Em
com

artigo

QUESTÃO 18

publicado

muita

em

propriedade

1981, SAVIANI

descreveu

certas confusões que se

emaranham na cabeça de professores."Os professores têm

Sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Básica é INCORRETO:
A)

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a

na cabeça o movimento e os princípios da escola nova. A

Educação Básica visam estabelecer bases comuns

realidade, porém, não oferece aos professores condições

nacionais

para instaurar a escola nova, porque a realidade em que

Fundamental bem como para as modalidades com que

atuam é tradicional. (...) Mas o drama do professor não

podem se apresentar, a partir das quais os sistemas

termina, aí. A essa contradição se acrescenta uma outra:

federal, estaduais, distrital e municipais, por suas

além de constatar que as condições concretas não

competências próprias e complementares, formularão

correspondem à sua crença, o professor se vê pressionado

as suas orientações assegurando a integração curricular

pela

das

pedagogia

oficial

que

prega

a

racionalidade

e

para

duas

a

etapas

Educação

Infantil

sequentes

e

desse

Ensino

nível

da

produtividade do sistema e do seu trabalho, isto é, ênfase,

escolarização, essencialmente para compor um todo

nos meios. (SAVIANI, 1981, p.65). A tendência Pedagógica

orgânico.

apontada

pelo

autor

que

prega

a

racionalidade

e

B)

O

processo

de

formulação

destas

Diretrizes

foi

acordado, em 2006, pela Câmara de Educação Básica

produtividade do sistema e do trabalho docente é:

com as entidades: Fórum Nacional dos Conselhos
A)
B)
C)
D)

A Tendência Histórico Crítica
A Tendência Crítico Social dos Conteúdos
A Tendência Liberal Renovada
A Tendência Tecnicista

Estaduais de Educação, União Nacional dos Conselhos
Municipais de Educação, Conselho dos Secretários
Estaduais de Educação, União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação, e entidades representativas
dos profissionais da educação, das instituições de

QUESTÃO 17
No sentido etimológico, o termo projeto vem do latim projectu,
particípio passado do verbo projicere, que significa lançar
para diante (VEIGA, 1998, p. 11). Sobre os Princípios
norteadores do projeto político pedagógico analise os itens I,
II e III.

formação de professores, das mantenedoras do ensino
privado e de pesquisadores em educação.
C)

A comissão que selecionou interrogações e temas
estimuladores dos debates, a fim de subsidiar a
elaboração

do

documento

preliminar

visando

às

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
I.

II.

III.

Igualdade de condições para acesso e permanência na
escola significa há uma desigualdade no ponto de
partida, mas a igualdade no ponto de chegada deve ser
garantida pela mediação da escola.
Qualidade que não pode ser privilégio de minorias
econômicas e sociais. O desafio que se coloca ao
projeto político-pedagógico da escola é o de propiciar
uma qualidade para todos.
Gestão democrática é um princípio consagrado pela
Constituição vigente e abrange as dimensões
pedagógica, administrativa e financeira.

Básica

promoveu

uma

mobilização

nacional

das

diferentes entidades e instituições que atuam na
Educação

Básica

no

País,

mediante

encontros

descentralizados com a participação de Municípios e
Estados, que reuniram escolas públicas e particulares,
mediante audiências públicas regionais, viabilizando
ampla efetivação de manifestações.
D)

A necessidade de definição de Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica está posta

Está(ão) CORRETO(S)

pela

A)
B)
C)
D)

educacionais que consubstanciem o direito de todo

Apenas os itens I e II
Apenas os itens II e III
Os itens I, II e III
Apenas o item III

CARGO: TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

emergência

da

atualização

das

políticas

brasileiro à formação humana e cidadã e à formação
profissional, na vivência e convivência em ambiente
educativo.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

O inciso I do art. 208 da Constituição Federal determina que

Sobre as Tendências pedagógicas e sua manifestação na

o dever do Estado para com a educação é efetivado

educação brasileira é INCORRETO.

mediante a garantia da Educação Básica obrigatória e
gratuita, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos

A)

A Tendência Renovada Progressivista considera o aluno

os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Sobre a

como ser ativo e curioso, fundamenta-se na ideia que o

EJA é INCORRETO:

aluno “só irá aprender fazendo”, valoriza as tentativas
experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do

A)

educação escolar regular para jovens e adultos, com

B)

A Tendência Renovada Não-Diretiva fundamenta-se na

características e modalidades adequadas às suas

corrente

necessidades e disponibilidades, garantindo-se, aos que

behaviorista.

forem trabalhadores, as condições de acesso e
B)

meio natural e social.

A LDB, no inciso VII do art. 4º, determina a oferta de

C)

psicológica

também

conhecida

como

A Tendência Tecnicista estrutura-se com o sistema

permanência na escola.

produtivo, com o objetivo de aperfeiçoar a ordem social

O art. 37 traduz os fundamentos da EJA, ao atribuir ao

vigente, que é o capitalismo, formando mão de obra

poder público a responsabilidade de estimular e

especializada para o mercado de trabalho.

viabilizar o acesso e a permanência do trabalhador na

D)

A Tendência Libertadora foca a discussão de temas

escola, mediante ações integradas e complementares

sociais e políticos em que o professor coordena

entre si e mediante oferta de cursos gratuitos aos jovens

atividades e atua juntamente com os alunos numa

e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na

postura de problematização da realidade social.

idade

regular,

educacionais

proporcionando-lhes
apropriadas,

oportunidades

consideradas

as

características do alunado, seus interesses, condições
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Esta
responsabilidade deve ser prevista pelo sistema federal
e por ele deve ser assumida, no âmbito da atuação do
sistema federal, sem observância de regime de
colaboração e ação redistributiva.
C)

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
de Jovens e Adultos estão expressas na Resolução
CNE/CEB

nº

1/2000,

fundamentada

no

Parecer

CNE/CEB nº 11/2000, sendo que o Parecer CNE/CEB
nº 6/2010 e a Resolução CNE/CEB nº 3/2010 instituem
Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e
Adultos (EJA) nos aspectos relativos à duração dos
cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de
EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e
Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio
da Educação a Distância.
D)

Sendo os jovens e adultos que estudam na EJA, no
geral trabalhadores, a proposta de formação da EJA
deve

especificar

uma

organização

curricular

e

metodológica que atendam as singularidades do público
atendido nesta modalidade de ensino.

CARGO: TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 50

QUESTÃO 21
No Capítulo III do Estatuto da Criança e do Adolescente, que
trata do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, afirma
em seu artigo 19 que “é direito da criança e do adolescente
ser criado e educado no seio de sua família e,
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a
convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta
seu desenvolvimento integral”. Sobre as disposições gerais
elencadas no capítulo em referência, analise os itens a
seguir:
I.

II.

III.

A permanência da criança e do adolescente em
programa de acolhimento institucional não se prolongará
por mais de 1 (um) ano, salvo comprovada necessidade
que atenda ao seu superior interesse, devidamente
fundamentada pelo Conselho Tutelar.
A permanência da criança e do adolescente em
programa de acolhimento institucional não se prolongará
por mais de 3 (três) anos, salvo comprovada
necessidade que atenda ao seu superior interesse,
devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.
Será garantida a convivência da criança e do
adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade,
por meio de visitas periódicas promovidas pelo
responsável ou, nas hipóteses de acolhimento
institucional,
pela
entidade
responsável,
independentemente de autorização judicial.

Dos itens lidos, podemos afirmar que:
A)
B)
C)
D)

Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
I e III estão corretos.
Apenas I está correto.

QUESTÃO 22
O Capítulo IV da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que
dispõe sobre a Educação Superior, aponta como uma das
finalidades dessa modalidade de ensino “formar diplomados
nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção
em setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua
formação contínua”. Desse modo, sobre o Ensino Superior
previsto na referida lei, marque a única alternativa
CORRETA:
A)
B)

C)

D)

A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como
o credenciamento de instituições de educação superior,
terão prazos ilimitados.
As instituições de educação superior aceitarão a
transferência de alunos regulares, para cursos afins, na
hipótese de existência de vagas, e mediante análise
curricular.
As instituições de educação superior, quando da
ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas
de seus cursos a alunos não regulares que
demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito,
mediante processo seletivo prévio.
Os diplomas de cursos superiores reconhecidos,
quando registrados, terão validade internacional como
prova da formação recebida por seu titular.

CARGO: TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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QUESTÃO 23
Para Tajra (2012), vivenciamos uma época revolucionária
que vai muito além da utilização de computadores. Segundo
esta autora, as mudanças estão acontecendo nas áreas
culturais, sociais, econômicas, religiosas, políticas e até
mesmo filosóficas. Sobre as tecnologias na atual sociedade,
analise os itens abaixo:
I.

II.

III.

O uso do computador integrado a softwares educativos
garante uma adequada utilização dessa tecnologia
como instrumento pedagógico.
A informática contribui também para o desenvolvimento
das habilidades de comunicação e de estrutura lógica
de pensamento.
Nenhum software educativo é rejeitado pelos próprios
alunos, pois como se trata de atividades no computador,
nunca serão cansativos.

Dos itens lidos, podemos afirmar que:
A)
B)
C)
D)

I e III estão corretos.
I e II estão corretos.
Apenas II está correta.
Apenas I está correto.

QUESTÃO 24
No cenário atual, Haddad (2007) aponta para uma nova
concepção de Educação de Jovens e Adultos centrada no
direito de todas as pessoas, independente da idade, à
educação, como forma de acesso à cultura historicamente
acumulada. Sobre o processo de educação de jovens e
adultos numa perspectiva de atendimento às suas
especificidades, marque a única alternativa INCORRETA:
A)

Os conteúdos escolares devem ser contextualizados,
problematizados e trabalhados de forma que se
vivenciem processos teórico-práticos.

B)

O conhecimento deve possibilitar aos jovens e adultos
se apropriarem das tecnologias, das ciências e das
artes, de forma a compreender a realidade criticamente
e, sobretudo, transformá-la.

C)

É necessária a adequação dos conteúdos, metodologia
e materiais didáticos às características da fase do
desenvolvimento do educando jovem ou adulto.

D)

É importante que dirija seu foco para a preparação de
mão-de-obra para o mercado de trabalho.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

Com base nos PCNs – Temas Transversais - saúde, a
promoção da saúde ocorre quando são asseguradas as
condições para a vida digna dos cidadãos, e,
especificamente, por meio da educação, da adoção de estilos
de vida saudáveis, do desenvolvimento de aptidões e
capacidades individuais, da produção de um ambiente
saudável, entre outras ações. Sobre as informações contidas
nesse documento, julgue (V) para Verdadeiro e (F) para
Falso:
(

) Naturalmente, a educação para a Saúde cumpre o
papel de substituir as mudanças estruturais da
sociedade, necessárias para a garantia da qualidade de
vida e saúde, contribuindo decisivamente para sua
efetivação.
) Na educação para a Saúde o papel mais importante
do professor é o de motivador que introduz os
problemas presentes, busca informação e materiais de
apoio, problematiza e facilita as discussões por meio da
formulação de estratégias para o trabalho escolar.
) A transformação do papel psicossocial do
adolescente deve ser considerada nas diversas
instâncias do convívio escolar como elemento
contextual da educação para a Saúde nessas faixas
etárias.

(

(

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

O artigo 70-A do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas
públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir
formas não violentas de educação de crianças e de
adolescentes, tendo como principais ações:
I.

II.

III.

A inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a
garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a
entrada da criança na Educação Infantil, e de atividades
junto aos pais e responsáveis com o objetivo de
promover a informação, a reflexão, o debate e a
orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou
de tratamento cruel ou degradante no processo
educativo.
A promoção de campanhas educativas deve acontecer
no início do ano letivo para a divulgação do direito da
criança e do adolescente de serem educados e
cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento
cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos
direitos humanos.
O apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica
de conflitos que envolvam violência contra a criança e o
adolescente.

A sequência do CORRETO julgamento feito é:
A)
B)
C)
D)

Os itens CORRETOS são, apenas:

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

A)
B)
C)
D)

QUESTÃO 26
A Lei nº 8.069 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Sobre os artigos
descritos no Capítulo I que trata do direito à vida e à saúde,
analise os itens a seguir:
I.

II.

III.

Incumbe ao poder público garantir à gestante e à mulher
com filho na primeira infância que se encontrem sob
custódia em unidade de privação de liberdade,
ambiência que atenda às normas sanitárias e
assistenciais do Sistema Único de Saúde para o
acolhimento do filho, em articulação com o sistema de
ensino competente, visando ao desenvolvimento integral
da criança.
A criança e o adolescente com deficiência serão
atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas
necessidades gerais de saúde e específicas de
habilitação e reabilitação.
Os profissionais que atuam no cuidado diário ou
frequente de crianças na primeira infância receberão
formação específica, no período de contratação, para a
detecção de sinais de risco para o desenvolvimento
psíquico, bem como para o acompanhamento que se
fizer necessário.

Marque a alternativa
CORRETOS é:
A)
B)
C)
D)

que

apresenta

todos

os

QUESTÃO 28
Uma vez que os Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental se destinam a todos os brasileiros e tem
por objetivo alcançar e fortalecer a meta maior que é a
formação do cidadão, foram selecionados temas morais que,
necessariamente, devem ser contemplados para que essa
formação tenha êxito. Segundo os PCN’s – Temas
transversais, alguns conteúdos devem ser trabalhados para
que o aluno evolua em sua formação, de acordo com os
objetivos propostos. Analise os itens abaixo sobre os
conteúdos citados nesse documento:
I.
II.
III.

IV.

itens

I e II.
I e III.
II e III.
III.

CARGO: TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

O conhecimento da importância e da função da
Constituição brasileira.
As formas legais de lutar contra o preconceito.
O reconhecimento de situações em que a equidade
represente justiça (como, por exemplo, algumas regras
diferenciadas para as crianças menores, das séries
iniciais, em função de sua idade, altura, capacidades,
etc.).
As providências corretas, como alguns procedimentos
de primeiros socorros, para problemas que necessitam
de ajuda específica.

A alternativa que apresenta todos os itens CORRETOS é:
A)
B)
C)
D)

I, II e III.
I, II, III e IV.
II e IV.
II, III e IV.
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QUESTÃO 29
O artigo 26 da Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, determina que “Os currículos da
educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar,
por uma parte diversificada, exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e
dos educandos”. Sobre as prescrições contidas nos
parágrafos relacionados ao referido artigo, julgue os itens a
seguir:
I.

II.

III.

IV.

Os currículos a que se refere o caput devem abranger,
obrigatoriamente, o estudo da Língua Portuguesa e da
Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e
da realidade social e política, especialmente do Brasil.
O ensino da arte, especialmente em suas expressões
regionais, constituirá componente curricular facultativo
nos diversos níveis da educação básica.
O ensino da História do Brasil levará em conta as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a
formação do povo brasileiro, especialmente das
matrizes indígena, africana e europeia.
Na parte diversificada do currículo será incluído,
obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino da
Língua Inglesa.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

As alternativas abaixo apresentam informações dadas pelo
Conselheiro tutelar à Luzia. No entanto, de todas essas
informações, apenas uma está de acordo com o que
determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assinalea:
A)

B)

C)

D)

A alternativa que apresenta todas as afirmativas CORRETAS
é:

A condenação criminal do pai, por si só, já implica a
destituição do poder familiar, já que o crime praticado é
sujeito à pena de reclusão. Portanto, Luzia pode pedir,
judicialmente, a guarda provisória de Marina.
A falta ou a carência de recursos materiais não constitui
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder
familiar, bem como a condenação criminal do pai não
implica a destituição deste poder, pois não há crime
doloso contra a própria filha. Assim, a família deve ser
incluída em serviços e programas oficiais de proteção,
apoio e promoção.
Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e
educação dos filhos menores, portanto, se a família tem
carência de recursos materiais, isto se constitui motivo
suficiente para a perda ou a suspensão do poder
familiar. Portanto, Luzia pode pedir a guarda provisória
de Marina.
É direito da criança e do adolescente ser criado e
educado no seio de sua família, desde que esta garanta
seu desenvolvimento integral. No caso de Marina, ela
deve ser encaminhada para a família ampliada até a
família natural ser capaz de educá-la, não podendo ser
encaminhada para guarda provisória.

QUESTÃO 31
A)
B)
C)
D)

I, III, IV
I, II
I, III
I, II, III

“A educação profissional é um direito do aluno com
necessidades educacionais especiais e visa à sua integração
produtiva e cidadã na vida em sociedade. Deve efetivar-se
[...] por meio de adequações e apoios em relação aos

QUESTÃO 30

programas de educação profissional e preparação para o
trabalho [...]” (BRASIL, 2001, p. 60). “Essas adequações e

Analise a situação a seguir.

apoios – que representam a colaboração da educação
Marina é uma criança de quatro anos de idade, que estuda

especial para uma educação profissional inclusiva – efetivam-

na Escola Municipal Alegria do Saber. Luzia é sua

se por meio de”, EXCETO:

professora, e está preocupada com o fato de, ultimamente, a
criança faltar muito às aulas e quando está presente,
permanecer calada, triste e isolada.

A)

Dessa forma, a

professora conversou com alguns vizinhos de Marina, e ficou

B)

Tutelar para uma consulta sobre como pode agir de forma
legal para solicitar a guarda temporária de Marina.

recursos

humanos:

professores,

Eliminação de barreiras atitudinais, arquitetônicas,
curriculares e de comunicação e sinalização, entre

é o provedor da família, sua prisão trouxe dificuldades

comer. Visando ajudar à criança, Luzia procurou o Conselho

de

instrutores e profissionais especializados.

sabendo que o pai foi preso por porte ilegal de arma e, como

financeiras à família a ponto de, muitas vezes, não ter o que

Capacitação

outras.
C)

Encaminhamento

para

o

mundo

do

trabalho

e

acompanhamento de egressos.
D)

Incentivo às escolas especiais para que ofereçam
cursos profissionalizantes.

CARGO: TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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QUESTÃO 32
No documento de apresentação dos temas transversais,
justifica-se a escolha dos temas Ética, Pluralidade Cultural,
Meio Ambiente e Saúde, pontuando-se: “Muitas questões
sociais poderiam ser eleitas como temas transversais para o
trabalho escolar, uma vez que o que os norteia, a construção
da cidadania e a democracia, são questões que envolvem
múltiplos aspectos e diferentes dimensões da vida social”
(BRASIL, 1997, p. 25). Sobre cada um dos temas
transversais acima citados, relacione a segunda coluna de
acordo com a primeira:
Coluna 01
( 1 ) Ética
( 2 ) Pluralidade Cultural
( 3 ) Meio Ambiente
( 4 ) Saúde
Coluna 02
(
) São importantes no trabalho com este tema,
aspectos físicos e biológicos, mas também as relações
sociais, econômicas e culturais.
(
) O trabalho com este tema deve partir da reflexão
sobre a maneira como as pessoas vivem, numa
interação dinâmica entre potencialidades individuais e
condições de vida.
(
) A questão central das preocupações desse tema é a
da justiça entendida como inspirada pelos valores de
igualdade e equidade.
(
) O grande desafio da escola no trabalho com este
tema é investir na superação da discriminação, devendo
ser um local de diálogo, de aprender a conviver.
Marque a alternativa que apresenta a sequência da
CORRETA correlação.
A)
B)
C)
D)

2-3-1-4.
1-2-3-4.
4-3-2-1.
3-4-1-2.

QUESTÃO 33
Para Silva (2014), o professor não pode subestimar a
capacidade de nenhum aluno, mesmo que ele apresente
alguma deficiência, seja ela física, sensorial ou intelectual.
Dessa forma, é importante que, em sua atuação prática em
sala de aula, o professor adote procedimentos pedagógicos
conscientes e bem planejados. Os procedimentos didáticos
abaixo se pautam por princípios da inclusão escolar,
EXCETO:
A) Estimular a autonomia e a independência de todos os
alunos, no entanto, atentar para o fato de que os alunos
com deficiência não têm o dever de seguir as regras
estabelecidas pela escola e pela classe.
B) Garantir que, em toda atividade realizada em sala de
aula e/ou extraescolar, sejam feitas acomodações para
que todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência,
possam participar conforme suas potencialidades e
possibilidades.
C) Procurar saber se o aluno com deficiência tem alguma
restrição médica que o impeça de fazer atividades
dentro ou fora da sala de aula.
D) Respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno,
questionando aqueles que ainda não conseguiram
acompanhar o encadeamento das ideias discutidas.

CARGO: TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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QUESTÃO 34
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é
dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária. Sendo que a
garantia de prioridade compreende a:
I.
II.
III.
IV.

Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer
circunstâncias.
Precedência de atendimento nos serviços públicos ou
de relevância pública.
Preferência na formulação e na execução das políticas
sociais públicas.
Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

É CORRETO afirmar que:
A)
B)
C)
D)

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

QUESTÃO 35
“Por recomendação da Organização das Nações Unidas –
ONU, 2004, o termo ‘deficiência mental’ foi substituído por
‘deficiência intelectual’ para evitar confusões com o termo
‘doença mental’ [...]” (SILVA, 2014, p. 67). No entanto, no
Brasil, os documentos oficiais ainda utilizam a terminologia
“deficiência mental”. Visando à redução das limitações
provocadas por este tipo de deficiência, é importante que o
professor:
A)

Estimule o aluno com DI a participar apenas dos
projetos que apresentem ações compatíveis com suas
aptidões e capacidades.

B)

Estipule regras de sala de aula específicas para o aluno
com DI, tendo em vista seu ritmo lento e as
especificidades de seu desenvolvimento.

C)

Oriente uma tarefa de cada vez, explicando as etapas a
serem seguidas, mas determinando o tempo para a
realização das atividades.

D)

Respeite os momentos de isolamento do aluno com
deficiência intelectual (DI), criando atividades que levem
os demais alunos da classe ao espaço onde o aluno
com DI costuma ficar, de modo a favorecer o
entrosamento entre eles.
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A)

QUESTÃO 36

Os erros contidos na prova permitiriam a professora
observar e investigar como o aluno se posiciona diante

Libâneo (2002), ao analisar as tendências pedagógicas na
prática escolar, esclarece que estas não aparecem em sua
forma pura, mas se mesclam devido à riqueza da prática
concreta. No entanto, a sua classificação e descrição
poderão funcionar como instrumento de análise para o
professor avaliar sua prática de sala de aula. Sobre as
características que apresentam as diversas tendências
pedagógicas, analise os itens a seguir:

do mundo ao construir suas verdades.
B)

Os erros e as dúvidas deveriam ser considerados como
episódios significativos e impulsionadores da ação
educativa.

C)

A professora transformou a avaliação em uma busca
incessante de compreensão das dificuldades do aluno e
da

I.

II.

III.
IV.

Numa tendência tradicional de educação, o papel da
escola é preparar intelectual e moralmente os alunos
para assumir seu papel na sociedade. Assim, o
conhecimento é repassado aos alunos como verdade
absoluta.
De acordo com a Escola Nova, o professor é o detentor
do conhecimento, por isso, é a figura central no contexto
escolar.
Numa perspectiva tecnicista, o foco não é o conteúdo da
realidade, mas as técnicas de descoberta e aplicação.
De acordo com a tendência crítico-social dos
conteúdos, tanto o aluno quanto o professor deve estar
no centro do processo educativo e, nesse processo,
deve haver um confronto entre a cultura do aluno e a
herança cultural da humanidade.

dinamização

de

novas

oportunidades

de

conhecimento.
D)

Uma prática avaliativa coerente exige do professor o
aprofundamento em teorias do conhecimento.

QUESTÃO 38
Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), o ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios, o que não inclui a seguinte opção:
A)

Coexistência de instituições privadas e filantrópicas de
ensino.

A única alternativa que apresenta todas as afirmativas
CORRETAS é:
A)
B)
C)
D)

B)

Consideração com a diversidade étnico-racial.

C)

Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a
cultura, o pensamento, a arte e o saber.

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

D)

Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 37
A respeito da educação especial na perspectiva da inclusão
escolar, é correto fazer as seguintes assertivas, EXCETO:
Analise a tirinha a seguir e responda à questão.
A)

A educação especial é uma modalidade de ensino,
organizada de forma paralela à educação.

B)

A educação inclusiva, por desejar compreender e
aceitar o outro na sua singularidade, implica mudança
de perspectiva educacional e abre horizontes para o
desenvolvimento de sociedades inclusivas.

Disponível em:

C)

ocorrer no contra turno ao da classe comum, na própria
escola ou no centro especializado que ofereça esse

http://claudia07ferr.blogspot.com.br/2012/11/avaliacaoescolar.html
Uma nova concepção de avaliação exige dos profissionais da

O atendimento educacional especializado (AEE) deve

serviço.
D)

Os ambientes escolares inclusivos não privilegiam uma

educação uma concepção de criança, de jovem e adulto,

identidade como padrão em relação às outras, pois se

como sujeitos do seu próprio desenvolvimento. Com base na

baseiam em uma concepção de identidade e diferenças.

tirinha, marque a única alternativa INCORRETA:
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QUESTÃO 40
Acerca da modalidade educação de jovens e adultos (EJA),
disciplinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº 9.394/96), é INCORRETO afirmar:
A)

B)

C)

D)

A EJA deverá articular-se, preferencialmente, com a
educação tecnológica na forma do regulamento (art.
37,§ 3º).
A EJA será destinada àqueles que não tiveram acesso
ou continuidade de estudos no ensino fundamental e
médio na idade própria (art. 37).
O Distrito Federal, cada Estado e Município, e,
supletivamente, a União, devem prover cursos
presenciais ou a distância aos jovens e adultos
insuficientemente escolarizados (art. 87, §3º, II).
Os exames supletivos realizar-se-ão no nível de
conclusão do ensino fundamental, para os maiores de
15 anos e no nível de conclusão do ensino médio, para
os maiores de 18 anos (art. 38).

QUESTÃO 41

QUESTÃO 43
Analise o texto abaixo:
“Nenhum outro evento na história de surdos teve um impacto
maior na educação de povos surdos como este que provocou
uma turbulência séria na educação que arrasou por mais de
cem anos nos quais os sujeitos surdos ficaram subjugados às
práticas ouvintistas, tendo que abandonar sua cultura, a sua
identidade surda e se submeteram a uma ‘etnocêntrica
ouvintista’, tendo de imitá-los” (FERREIRA, 2014, p. 8).
A qual evento a autora se refere?
A)
B)
C)
D)

A respeito da prática da educação inclusiva nas escolas
regulares, assinale a alternativa que contiver a proposição
CORRETA:
A)

B)

C)

D)

A escola só pode ser considerada inclusiva quando
estiver comprometida com o ideal de tratar os alunos de
forma diferenciada em todos os aspectos.
A inclusão escolar só pode ser concretizada depois de
efetivada a plena inclusão social de todos os segmentos
da sociedade.
Escola inclusiva é a que garante a qualidade de ensino
educacional a cada um de seus alunos, reconhecendo e
respeitando a diversidade e respondendo a cada um de
acordo com suas potencialidades e necessidades.
Mesmo na escola inclusiva o aluno deve estar sujeito à
segregação, pois isto, além de ser saudável do ponto de
vista da maturidade, gera independência e cidadania.

Segundo Fonseca (2004, p. 48-49), “[...] escola inclusiva
envolve a transferência de crianças e jovens com NEE
[Necessidades Educacionais Especiais] de instituições
isoladas e segregadas para o seio da comunidade, de
escolas especiais para escolas regulares, de classes
especiais para classes regulares. O que está em jogo, em
suma, é a maximização possível da sua integração social”.
Sobre a educação inclusiva, julgue os itens a seguir:
I.

II.

III.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) afirma sobre o
Direito de profissionalização e à proteção no Trabalho que:

B)
C)
D)

A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho
efetuado ou a participação na venda dos produtos de
seu trabalho desfigura o caráter educativo.
A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por
legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei.
O adolescente portador de deficiência fica isento do
trabalho, ainda que na condição de trabalho protegido.
Para o adolescente de até dezesseis anos de idade é
assegurada bolsa de aprendizagem.

CARGO: TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Congresso Nacional de Bilinguismo, no Brasil, no qual
se estabeleceu que o método a ser utilizado no
treinamento para pessoas surdas seria o método fônico.
Congresso de Viena, cujos participantes resolveram
adotar a língua de sinais como a língua natural dos
surdos.
Congresso de Minho, cujos participantes optaram por
utilizar o método misto na educação de surdos.
Congresso de Milão, onde se convencionou que o
método oral deveria ser o único método de treinamento
adequado para pessoas surdas.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 42

A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Para uma criança com necessidades invulgares, para
estar verdadeiramente incluída numa escola, ela deve
ser considerada mais nas suas deficiências ou
disfunções do que nas suas necessidades.
Promover a Educação Inclusiva é uma tarefa de uma
equipe multidisciplinar, que deve adotar uma estratégia
do tipo pensar em grupo é pensar melhor, pois só dessa
forma se pode explorar todas as opções potenciais de
inclusão e não só as mais correntes, acessíveis ou
tradicionais.
Para se ter de fato uma Educação Inclusiva, não se
pode excluir sem maximizar o potencial adaptativo e de
aprendizagem de todas as crianças da comunidade
escolar, o que pressupõe, obviamente, a criação: de
serviços de suporte, de adaptações psicopedagógicas,
de modificações curriculares, de processos de avaliação
dinâmica e longitudinal.

Assinale a alternativa
CORRETOS.
A)
B)
C)
D)

que

contém

todos

os

itens

I, II
Apenas I
I, III
II, III
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QUESTÃO 45
“[...] a [Educação Inclusiva] deveria ser encarada como
norma, e não como excepção, na medida que a sua
finalidade básica é promover a realização escolar dos que
mais dela necessitam no futuro, para se adaptarem a uma
sociedade cada vez mais complexa e em desenvolvimento
acelerado” (FONSECA, 2004, p. 51). Sobre as modificações
necessárias para a efetivação de uma Educação Inclusiva,
assinale a alternativa INCORRETA:
A)

B)
C)
D)

Revisão e inovação das práticas pedagógicas,
privilegiando-se o que é moderno em pedagogia, pois as
práticas que os professores conhecem desde há muito
são inadequadas para qualquer estudante, com ou sem
Necessidades Educacionais Especiais.
Inovações na instrução, aprendizagem cooperativa e
interativa, e sistemas de avaliação longitudinal.
Ensino em equipe, com vários professores a agirem e a
pensarem em conjunto.
Aprofundamento ético e legal dos pressupostos morais
da inclusão social.

QUESTÃO 48
Segundo o art. 32 da Lei nº 9.394/96, o ensino fundamental
obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola
pública, iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo
a formação básica do cidadão, mediante:
I.

O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo
como meios básicos o pleno domínio da leitura, da
escrita e do cálculo.

II.

A compreensão do ambiente natural e social, do sistema
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que
se fundamenta a sociedade.

III.

O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem,
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e
habilidades e a formação de atitudes e valores.

IV.

O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que

QUESTÃO 46

se assenta a vida social.

De acordo com o art. 56, da Lei nº 8.069/90 (ECA), os
dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:

Estão CORRETOS é:

I.
II.

A)

Apenas I.

B)

Apenas II.

C)

I, II e III.

D)

I, II, III e IV.

III.
IV.

Maus-tratos envolvendo seus alunos.
Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar,
esgotados os recursos escolares.
Elevados níveis de repetência.
Casos de bullying entre colegas de escola.

São verdadeiras as asserções:
A)
B)
C)
D)

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

QUESTÃO 47

QUESTÃO 49
Indique a alternativa cujas palavras completem de forma
adequada e respectiva as lacunas da afirmação a seguir:

Em consonância com o art. 26, §3º, da LDB 1996, a
educação física, integrada à proposta pedagógica da escola,
é componente curricular obrigatório da educação básica,
sendo sua prática facultativa ao aluno nos seguintes casos:

A educação ___________ tradicionalmente se configurou

I.

deficiência,

II.
III.

IV.
V.

Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis
horas.
Maior de trinta anos de idade.
Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em
situação similar, estiver obrigado à prática da educação
física.
Que tiver problema de saúde que impeça à prática
(Decreto-Lei nº 1.044/69).
Que tenha prole.

como um sistema paralelo e segregado de ensino, voltado
para o atendimento ___________ de indivíduos com
distúrbios

graves

e/ou

Rosana. Educação inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio
de Janeiro: 7Letras, 2007, p. 15)

A)

Inclusiva; regular.

B)

Especial; especializado.

A)
B)
C)
D)

C)

Inclusiva; especializado.

D)

Especial; educacional.
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aprendizagem

comportamento, altas habilidade ou superdotação” (GLAT,

Os itens CORRETOS são:
I, II, III e V.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, III e V, apenas.

de
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QUESTÃO 50
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) afirma que é
dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação
dos direitos da criança e do adolescente. Em que a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de
forma articulada na elaboração de políticas públicas e na
execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico
ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não
violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo
como principais ações, EXCETO:
A)

O apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica
de conflitos que envolvam violência contra a criança e o
adolescente.

B)

A promoção de campanhas educativas temporárias para
a divulgação do direito da criança e do adolescente de
serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico
ou

de

tratamento

cruel

ou

degradante

e

dos

instrumentos de proteção aos direitos humanos.
C)

A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do
Ministério Público e da Defensoria Pública, com o
Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da
Criança e do Adolescente e com as entidades não
governamentais que atuam na promoção, proteção e
defesa dos direitos da criança e do adolescente.

D)

A

formação

continuada

e

a

capacitação

dos

profissionais de saúde, educação e assistência social e
dos demais agentes que atuam na promoção, proteção
e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o
desenvolvimento

das

competências

necessárias à

prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico
e ao enfrentamento de todas as formas de violência
contra a criança e o adolescente.
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