ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CARGO:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

DATA:
24 de março de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
9h às 12h

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
20

A

A
A

B

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.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.
09. 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.
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 DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO
GABARITO - ESPECIAL
ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
CARGO:
PROFESSOR
DEDO
EDUCAÇÃO
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

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

O regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca. Com a
expansão desta - entendida como expressão da diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre
também a separação definitiva dos produtores diretos de mercadorias dos seus meios de produção.
Expropriados, passam a ser possuidores de uma única mercadoria - sua força de trabalho.
Proletarizados, são convertidos em trabalhadores assalariados. Simples operadores dos instrumentos
de produção que não mais lhes pertencem.
Para participar do processo de troca, para ter existência social, o produtor precisa então levar
sua mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias. Seu
possuidor a leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo determinado, forma única de
continuar sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela, pois só agindo assim pode continuar
participando da troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer. Alienando-se de sua mercadoria
única, nada mais seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso significa que alguém, o
comprador, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito de usar essa força de
trabalho pelo tempo acordado. Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos meios de
produção/proletários.
Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira
integram-se eles próprios no mercado. Só assim podem ter acesso à mercadoria dinheiro representado neste caso pelo salário - passaporte único às demais mercadorias, o que lhes permite a
sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o salário, expressão do valor da força de trabalho, não
importa os meios pelos quais seja estabelecido, não "deveria" descer a níveis que ameacem a própria
sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora dada a importância para o capital, que a submete,
mas que dela necessita (até mesmo enquanto exército de reserva), para continuar sua trajetória de
valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase atual, o capitalismo não conseguiu se descartar
definitivamente da força de trabalho, embora a substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja
mais e mais acelerada).
O trabalho torna-se então alienado, vazio de sentido para o trabalhador, dado que o resultado
de sua atividade passa a ser propriedade de outrem. Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte
citação: "O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor da
força de trabalho como seu trabalhador, um, cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por
negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou a própria pele ao mercado e agora não
tem mais nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui todo o significado do fato de a força de
trabalho ser transformada em uma mercadoria a mais, no mundo da produção capitalista, em que os
produtos do trabalho não mais pertencem a seus produtores, anônimos participantes de um espetáculo
no qual entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual têm de permanecer independentemente
de sua vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões que vão, cada vez mais,
afastando-se de seu domínio, às quais, por meios mais ou menos violentos, acabam sendo obrigados a
acatar. A "liberdade", não conquistada senão que imposta, que lhes permite colocar sua força de
trabalho à venda, significa a subordinação completa, definitiva, do trabalho ao capital. Este, sim,
impondo as regras e condições aos personagens que a ele são atrelados. O conflito é inerente e
intransponível. Ingenuidade querer eliminá-lo, mantendo-se intocadas as características do cenário
em que se insere.
FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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01) No texto,

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

04) Com referência aos elementos linguísticos que compõe
o texto, é correto afirmar

(A) O sistema de produção, ao transferir para si o domínio
da força de trabalho do trabalhador, assegura o aumento
do capital para seus donos.
(B) A ideologia capitalista está voltada para a produção de
produtos que possibilitem distribuir os resultados do
trabalho humano.
(C) O modelo de produção e de troca adotado pelo
capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e
significativa de todos os envolvidos na cadeia de
produção.
(D) A relação Capital e Produção insere o trabalhador como
parte importante do processo, com o objetivo de tornálo um gestor livre de sua força de trabalho.

(A) Os conectores “que” e “que”, em “...que não mais lhes
pertencem.” (L.6) e em “que alguém, o comprador,
proprietário do dinheiro e dos meios de produção,
adquire o direito” (L.12/13), são iguais do ponto de
vista morfológico.
(B) O predicado da oração “O trabalho torna-se então
alienado” (L.26) constitui-se típico de predicado cuja
informação está centrada no nome.
(C) Na expressão “de a força de trabalho” (L.31/32), pode
ocorrer a contração da preposição “de” com o artigo
“a”, resultando em “da”, sem prejuízo em relação à
norma culta do português.
(D) A oração “que se insere.” (L.41) tem função
substantiva.
05) Sobre o termo transcrito, está correto o que se afirma
em

02) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a linguagem
usada no texto a expressa na alternativa
(A) Apresenta emprego de expressões referenciais em que é
constante a presença de termos ressignificados por
causa de seu sentido conotativo.
(B) O raciocínio argumentativo do autor recorre a
expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua opinião

(A) “onde”, em “onde esta irá defrontar-se com todas as
demais mercadorias.” (L.8), pode ser substituído por
“em que”, preservando a coerência textual.
(B) “como” (L.2) exprime uma ideia de conformidade.
(C) O termo “separação” (L.3) funciona como núcleo do
objeto direto.
(D) Sobre a forma pronominal “-lo”, em “Ingenuidade
querer eliminá-lo” (L.40) não se admite sua colocação
antes do verbo “eliminar”.

sobre a problemática do capitalismo.
(C) A linha argumentativa adotada pelo enunciador do
discurso, na abordagem temática, parte de um ponto de
vista definido e, a seguir, vale-se do processo
referencial, com predomínio da linguagem denotativa.
(D) A estratégia argumentativa do enunciador do discurso
contempla

o

emprego

constante

de

palavras

e

expressões metafóricas para caracterizar as relações
interpessoais.
03) Exerce a mesma função sintática da expressão “de
produção” (L.1), o termo
(A) “Da produção” (L.1).
(B) “Dos produtores” (L.3).
(C) “do dinheiro” (L.13).
(D) “força de trabalho” (L.13/14).

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

06) Há ocorrência de predicado verbal na alternativa
(A) “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:”
(L.27/28).
(B) “Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões”
(L.35).
(C) “a ele são atrelados” (L.39).
(D) “O conflito é inerente e intransponível” (L.39/40).
07) Há exemplo de linguagem figurada em
(A) “O regime capitalista de produção pressupõe a
generalização da produção para a troca.” (L.1).
(B) “o produtor precisa então levar sua mercadoria ao
mercado” (L.7/8).
(C) “...a substituição de trabalho vivo por trabalho morto
seja mais e mais acelerada” (L.24/25).
(D) “Este, sim, impondo as regras e condições aos
personagens” (L.38/39).
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08) As aspas, na palavra “livremente” (L.9), foram usadas

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

12) A expressão “o comprador” (L.13) exerce a função de

com a finalidade de expressar
(A) Adjunto adverbial de lugar.
(A) Ironia

(B) Aposto.

(B) crítica.

(C) Vocativo.

(C) contestação.

(D) Predicativo.

(D) concordância.
13) O vocábulo “trabalhador” (L.26) tem como raiz
09) Com referência ao texto, é correto afirmar
(A) O

vocábulo

“trabalhadores”

(L.5)

primária de formação um

tem

função

predicativa.
(B) A expressão verbal “seja” (L. 20) expressa uma ação
hipotética no futuro.

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

(C) “uma”, em “uma única mercadoria” (L.4) individualiza
“mercadoria.
(D) “se” (L.40) é partícula apassivadora pessoal.
10) Vocábulo que não admite dupla pronúncia, masculino
ou feminino, é o da alternativa

14) A forma verbal “levou”, observando o modo-temporal,
pode ser substituída pela forma composta da alternativa
(A) Tem levado.
(B) Tinha levado.
(C) Terá levado.

(A) “produtor” (L.7).

(D) Teria levado.

(B) “capital” (L.21).
(C) “personagens” (L.39).

15) A alternativa em que o termo transcrito expressa modo é

(D) “cenário” (L.40).
(A) ”também’ (L.3).
11) Leia o trecho abaixo:

(B) “então” (L.7).
(C) “próprios” (L.17).

“Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores,

(D) “assim” (L.10).

submetem-se, porque dessa maneira integram-se eles próprios
no mercado.” (L.16/17).

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é
(A) introduzir oração conclusiva.
(B) separar aposto em uma oração.
(C) separar orações coordenadas assindéticas.
(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
16) Julgue os itens a seguir que tratam sobre as modalidades
da educação básica e assinale a alternativa correta.
I. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) destina-se aos
que se situam na faixa etária superior à considerada
própria, no nível de conclusão do Ensino Médio e do
Ensino Superior.
II. O atendimento educacional especializado (AEE) é parte
integrante do processo educacional.
III. A modalidade Educação a Distância caracteriza-se pela
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino
e aprendizagem que ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com
estudantes e professores desenvolvendo atividades
educativas em lugares ou tempos diversos.
(A) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
(B) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
(C) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
(D) Todas as alternativas estão corretas.
17) Sobre o Ensino Fundamental marque a alternativa
incorreta:
(A) Tem duração de 9 (nove) anos.
(B) É organizado e tratado em duas fases: a dos 4 (quatro)
anos iniciais e a dos 5 (cinco) anos finais.
(C) É de matrícula obrigatória para as crianças a partir dos 6
(seis) anos de idade.
(D) Os sistemas estaduais e municipais devem estabelecer
especial forma de colaboração visando à oferta do
Ensino Fundamental.
18) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa correta.
O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é
composto por um conjunto de avaliações _________ em
larga escala que permitem ao _______ realizar um
diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores
que possam interferir no desempenho do estudante,
fornecendo um indicativo sobre a qualidade do
ensino_________.
(A)
(B)
(C)
(D)

externas – Inep –
internas – Inep –
externas – Inep –
internas – Inpe –

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Julgue os itens a seguir e marque a alternativa correta:
I. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança de até 6 (seis) anos.
II. A educação infantil será organizada com carga horária
mínima anual de 600 (seiscentas) horas distribuída por
um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho
educacional.
III. A educação infantil será oferecida em creches, ou
entidades equivalentes, para crianças de até três anos de
idade.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as alternativas estão incorretas.
Apenas a alternativa I está correta.
Apenas a alternativa II está correta.
Apenas a alternativa III está correta.

20) Julgue assinalando (V) para verdadeiro e (F) para falso
nas assertivas em relação aos elementos básicos para a
organização, a estrutura e o funcionamento da escola
indígena:






) Localização em terras habitadas por comunidades
indígenas, exceto as que se estendam por territórios de
diversos Estados ou Municípios contíguos.
) Ensino ministrado nas línguas maternas das
comunidades atendidas, como uma das formas de
preservação da realidade sociolinguística de cada povo.
) Organização escolar própria.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

V–V–F
F–V–V
F–F–V
V–V–F

médio.
ofertado.
ofertado.
médio.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) O atendimento educacional especializado deve:

24) A surdez consiste na perda auditiva:

I.
II.

(A) acima de 71 (setenta e um) dB, aferida por audiograma
nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e
3.000Hz.
(B) acima de 67 (sessenta e sete) dB, aferida por
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz,
2.000Hz e 3.000Hz.
(C) acima de 50 (cinquenta) dB, aferida por audiograma nas
frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.
(D) acima de 84 (oitenta e quatro) dB, aferida por
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz,
2.000Hz e 3.000Hz.

integrar a proposta pedagógica da escola.
envolver a participação da família para garantir pleno
acesso e participação dos estudantes.
III. atender às necessidades específicas das pessoas públicoalvo da educação especial.
IV. ser desarticulado em relação às políticas públicas.
A quantidade de itens corretos é:
(A) 1
(B) 4
(C) 2
(D) 3
22) O dever do Estado com a educação das pessoas públicoalvo da educação especial será efetivado de acordo com
as seguintes diretrizes, EXCETO:
(A) garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório,
asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as
necessidades individuais.
(B) garantia de um sistema educacional inclusivo em todos
os níveis, sem discriminação e com base na igualdade
de oportunidades.
(C) exclusão do sistema educacional geral sob alegação de
deficiência.
(D) apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às
instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas
e com atuação exclusiva em educação especial.
23) São
objetivos
especializado:

do

atendimento

educacional

I.

garantir a transversalidade das ações da educação
especial no ensino regular.
II. assegurar condições para a continuidade de estudos nos
demais níveis, etapas e modalidades de ensino.
III. fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e
pedagógicos que promovam as barreiras no processo de
ensino e aprendizagem.
IV. prover condições de acesso, participação e
aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de
apoio especializados de acordo com as necessidades
individuais dos estudantes.
É verdadeiro o que se afirma em:
(A) I, II e IV
(B) I, II e III
(C) II, III e IV
(D) I, II, III e IV
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

25) Para a integração do aluno surdo em classe comum a
escola deve, EXCETO:
(A) organizar a classe comum de forma que não tenha mais
de 25 alunos, incluindo o integrado.
(B) manter um trabalho sistemático visando a participação
da família no processo educacional.
(C) estruturar-se quanto aos recursos humanos, físicos e
materiais.
(D) fazer discriminações entre os alunos surdos e os demais.
26) Os professores e demais profissionais que atuam junto
ao aluno surdo na escola regular devem ser informados
de que, embora ele possa não ter uma linguagem
claramente expressa, poderá ter mais chances de
integrar-se, se os profissionais, principalmente o
professor da classe comum, estiverem atentos para os
seguintes itens:
1. aceitar o aluno surdo sem rejeição.
2. ficar de costas para o aluno, ou de lado, quando estiver
falando.
3. falar com o aluno mais pausadamente, porém sem excesso
e sem escandir as sílabas. O falar deve ser claro, num
tom de voz normal, com boa pronúncia.
4. tratar o aluno normalmente, como qualquer aluno, sem
discriminação ou distinção.
5. ajudar o surdo a pensar, raciocinar, não lhe dando soluções
prontas.
A soma dos itens corretos é:
(A)
(B)
(C)
(D)

8
13
15
12
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27) O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve
institucionalizar a oferta do Atendimento Educacional
Especializado - AEE prevendo na sua organização:
sala de recursos multifuncionais: espaço físico,
mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e
de acessibilidade e equipamentos específicos.
II. professores para o exercício da docência do AEE.
III. redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da
formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a
recursos, serviços e equipamentos, entre outros que
maximizem o AEE.
IV. plano do AEE: identificação das necessidades
educacionais específicas dos alunos, definição dos
recursos necessários e das atividades a serem
desenvolvidas.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

29) Deficiência intelectual é o funcionamento intelectual
significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

I.

São corretos:
(A) I e III
(B) II e IV
(C) I, II, III e IV
(D) II, III e IV
28) Considera-se público-alvo do Atendimento Educacional
Especializado - AEE:
(A) Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos
de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou
sensorial.
(B) Alunos com transtornos globais do desenvolvimento:
aqueles que apresentam um quadro de alterações no
desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento
nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias
motoras. Incluem-se nessa definição alunos com
autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de
Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e
transtornos invasivos sem outra especificação.
(C) Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que
apresentam um potencial elevado e grande
envolvimento com as áreas do conhecimento humano,
isoladas ou combinadas: intelectual, liderança,
psicomotora, artes e criatividade.
(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

I.
II.
III.
IV.

trabalho.
habilidades acadêmicas.
habilidades sociais.
utilização da comunidade.

A quantidade de assertivas corretas é:
(A) 2
(B) 3
(C) 1
(D) 4
30) __________________ é toda perda ou alteração de uma
estrutura ou função psicológica, fisiológica ou
anatômica que gere incapacidade para o desempenho de
atividade, dentro do padrão considerado natural para o
ser humano.
Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.
(A) deficiência.
(B) atividade física.
(C) aprendizagem.
(D) atividade mental.
31) Sobre os marcos históricos e normativos da Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação
Inclusiva,
marque
a
alternativa
INCORRETA.
(A) No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência
teve início na época do Império, com a criação de duas
instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em
1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o
Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado
Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES,
ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX é
fundado o Instituto Pestalozzi (1926), instituição
especializada no atendimento às pessoas com
deficiência mental; em 1954, é fundada a primeira
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE; e, em 1945, é criado o primeiro atendimento
educacional especializado às pessoas com superdotação
na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff.
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(B) Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº
7.853/89, ao dispor sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a
educação especial como uma modalidade transversal a
todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a
atuação complementar da educação especial ao ensino
regular.
(C) A Lei nº 8.567/2008 reconhece a Língua Brasileira de
Sinais – Libras como meio legal de comunicação e
expressão, determinando que sejam garantidas formas
institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem
como a inclusão da disciplina de Libras como parte
integrante do currículo nos cursos de formação de
professores e de fonoaudiologia.

33) É INCORRETO afirmar sobre as diretrizes da Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva.

(D) A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do espectro Autista é criada pela Lei nº
12.764/2012. Além de consolidar um conjunto de
direitos, esta lei em seu artigo 7º, veda a recusa de
matrícula à pessoas com qualquer tipo de deficiência e
estabelece punição para o gestor escolar ou autoridade
competente que pratique esse ato discriminatório.

(C) Na educação superior, a educação especial se efetiva
por meio de ações que promovam o acesso, a
permanência e a participação dos estudantes. Estas
ações envolvem o planejamento e a organização de
recursos e serviços para a promoção da acessibilidade
arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de
informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que
devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no
desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o
ensino, a pesquisa e a extensão.
(D) A educação especial é uma modalidade de ensino que
perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o
atendimento educacional especializado, disponibiliza os
recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no
processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns
do ensino regular.

32) A Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o
acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes
com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas
escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para
promover respostas às necessidades educacionais,
garantindo:
I.

Transversalidade da educação especial desde a educação
infantil até a educação superior.
II. Articulação intersetorial na implementação das políticas
públicas.
III. Acessibilidade
urbanística,
arquitetônica,
nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Formação de professores para o atendimento
educacional especializado e demais profissionais da
educação para a inclusão escolar.
É correto o que se afirma em:
(A) I, II e III
(B) II, III e IV
(C) I, II e IV

(A) O atendimento educacional especializado não tem como
função identificar, elaborar e organizar recursos
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras para a plena participação dos estudantes,
considerando suas necessidades específicas.
(B) na modalidade de educação de jovens e adultos e
educação profissional, as ações da educação especial
possibilitam a ampliação de oportunidades de
escolarização, formação para ingresso no mundo do
trabalho e efetiva participação social.

34) “É um Distúrbio da aprendizagem, específico da
linguagem,
caracterizada
por
dificuldade
na
decodificação de palavras. Mostra insuficiência no
processo fonológico. Apresenta sintomas variados. É
hereditária e não acompanha, em absoluto,
comprometimento da inteligência”.
O trecho acima se refere ao conceito de:
(A) gagueira.
(B) transtorno fonológico.
(C) dislexia.
(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

(D) I, II, III e IV

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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35) Observe os itens a seguir sobre o Transtorno
Desintegrativo da Infância - TDI.
I.

O transtorno desintegrativo da infância geralmente
ocorre mais tarde do que o autismo e envolve uma perda
mais dramática de competências. Além disso, o
transtorno desintegrativo da infância é muito mais
comum do que o autismo
II. O tratamento para o transtorno desintegrativo da
infância envolve uma combinação de medicamentos,
terapia comportamental e outras abordagens.
III. Também conhecido como Síndrome de Heller é uma
condição em que a criança se desenvolve normalmente
até as idades de 2 a 4 anos, mas depois podem
demonstrar uma grave perda de comunicação social, e
outras habilidades.
É correto o que se afirma em:
(A) II
(B) I, II e III
(C) I e III
(D) II e III
36) A respeito da tecnologia assistiva, marque a alternativa
FALSA.
(A) Tecnologia Assistiva é o nome dado ao conjunto de
recursos utilizados para ajudar pessoas com deficiência
com suas habilidades funcionais, tornando sua vida mais
fácil e independente, promovendo melhor qualidade de
vida e inclusão social.
(B) Deve ser entendida como um auxílio que promoverá a
ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou
possibilitará a realização da função desejada e que se
encontra impedida por circunstância de deficiência.
(C) a tecnologia assistiva (TA) deve ser vista como uma
verdadeira área do conhecimento, um conjunto de
práticas, recursos, materiais, metodologias, serviços,
produtos e estratégias que visam aumentar a
participação, inclusão social, autonomia, qualidade de
vida e independência das pessoas com deficiência,
incapacidades, transtornos e mobilidade reduzida.
(D) As tecnologias assistivas agem de forma a restringir a
mobilidade, a comunicação e as habilidades do
aprendizado.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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37) São exemplos de tecnologia assistiva:
I.
II.
III.
IV.

Rampas de acesso às calçadas e prédios.
Softwares ampliadores de tela.
Andadores.
Aparelhos para surdez.

É verdadeiro o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

38) Acerca da educação especial, é INCORRETO afirmar:
(A) A educação especial é uma modalidade de ensino que
perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o
atendimento educacional especializado, disponibiliza os
recursos e serviços e orienta quanto à sua utilização no
processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns
do ensino regular.
(B) Os conteúdos do atendimento educacional especializado
devem substituir os da educação regular.
(C) O Estado deve garantir atendimento educacional
especializado gratuito aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, transversal a todos os
níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede
regular de ensino.
(D) A educação inclusiva constitui um paradigma
educacional fundamentado na concepção de direitos
humanos, que conjuga igualdade e diferença como
valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia
de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias
históricas da produção da exclusão dentro e fora da
escola.
39) Sobre a legislação e a política educacional inclusiva
brasileira, observe os itens a seguir.
I.

No Brasil, a Constituição Federal (1988) assegura uma
série de garantias às pessoas com necessidades
educacionais especiais que, com igualdade têm direito, a
usufruir do acesso à saúde, educação, cultura, esporte,
justiça e defesa pelo Ministério da Justiça, em caso
destes direitos serem violados, por meio de leis e
decretos específicos.

Página | 10

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

II. O atendimento educacional especializado é realizado
mediante a atuação de profissionais com conhecimentos
específicos no ensino da Língua Brasileira de Sinais, da
Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda
língua, do Sistema Braile, do Soroban, da orientação e
mobilidade, das atividades de vida autônoma, da
comunicação alternativa, do desenvolvimento dos
processos mentais superiores, dos programas de
enriquecimento curricular, da adequação e produção de
materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de
recursos ópticos e não ópticos, da tecnologia assistiva e
outros.
III. Ao atuar na educação especial, o professor deve ter
como base da sua formação, inicial e continuada,
conhecimentos gerais para o exercício da docência e
conhecimentos específicos da área. Essa formação
possibilita a sua atuação no atendimento educacional
especializado, aprofunda o caráter interativo e
interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino
regular, nas salas de recursos, nos centros de
atendimento educacional especializado, nos núcleos de
acessibilidade das instituições de educação superior, nas
classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a
oferta dos serviços e recursos de educação especial.
É verdadeiro o que se afirma em:
(B) I, II e III
(C) I
(D) II
(E) I e III
40) Síndrome de Rett é
(A) um prejuízo no desenvolvimento da interação social e
da comunicação; pode haver atraso ou ausência do
desenvolvimento da linguagem; naqueles que a
possuem, pode haver uso estereotipado e repetitivo ou
uma linguagem idiossincrática.
(B) um prejuízo persistente na interação social, e
desenvolvimento de padrões restritos e repetitivos de
comportamento, interesses e atividades.
(C) um transtorno de ordem neurológica e de caráter
progressivo, com início nos primeiros anos de vida.
Manifesta-se pela ausência de atividade funcional com
as mãos, isolamento, regressão da fala e das habilidades
motoras adquiridas, comprometimento das relações
sociais e do desenvolvimento mental e microcefalia
progressiva.
(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
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