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Número da inscrição:        

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

➢ A prova será composta de 40 (quarenta) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

➢ A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 

➢ Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno 

de questões, seu cargo, número de questões, nome e número de inscrição. Qualquer 

irregularidade comunique ao fiscal de provas imediatamente.  

➢ Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão-Resposta a opção que responde 

corretamente a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a 

correção. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do 

candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro do candidato. 

➢ Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá 

ser marcado somente com caneta esferográfica azul ou preta e assinado.  

➢ O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

➢ Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O 

candidato poderá levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o 

Cartão-Resposta, serão entregues ao fiscal de sala ao final da prova. 

➢ O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de 

provas. 

➢ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até 

que o último deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo 

termo de encerramento do certame, deverão sair juntos da sala de prova. 

➢ Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 

  

✓ A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a 

ser assinalada, conforme segue: 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

✓ Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

  

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) foi eleito em 1º de fevereiro presidente da 

Câmara dos Deputados. Com relação este assunto, análise os itens abaixo: 

I. Arthur Lira ficará no comando da Casa Legislativa pelos próximos dois anos, até 2023. 

II. Além de definir as pautas de votação do plenário, o presidente da Câmara tem a 

prerrogativa de decidir, sozinho, se abre ou não um processo de impeachment para 

afastar o presidente da República. 

III. O placar final da votação contou com apenas 3 votos em branco. 

IV. No primeiro discurso como presidente, Arthur Lira defendeu a vacinação da 

população contra a Covid-19 e o equilíbrio nas contas públicas. 

V. Ao todo, 12 candidatos se inscreveram na eleição para Câmara dos Deputados. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas o item I está incorreto. 

(B) Apenas o item III está incorreto. 

(C) Apenas os itens III e V estão incorretos. 

(D) Apenas os itens II e IV estão incorretos. 

(E) Todos os itens estão corretos. 

 

2) (PS CONCURSOS, 2021). Novas mutações do vírus SARS-CoV-2 são esperadas. Isso é 

um comportamento comum porque, à medida que o vírus se espalha, ele pode sofrer 

muitas modificações genéticas. Dessas mutações podem surgir novas variantes, linhagens 

e cepas, que é o que estamos vendo no cenário atual da pandemia. Sobre esse assunto, 

relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Mutação 

2. Variante 

3. Linhagem 

4. Cepa 

 

Coluna 2: 

(  ) É uma variante ou um grupo de variantes dentro de uma linhagem que já se 

comportam um pouco diferente do vírus original. 

(   ) É um conjunto de variantes que se originaram de um vírus ancestral comum. 

(   ) É uma mudança que ocorre de forma aleatória no material genético. Essas alterações 

ocorrem com frequência e não necessariamente deixam o vírus mais forte ou mais 

transmissível. 

(  ) Pode ser entendida como o vírus que mudou durante seu processo de replicação. 

Quando essa mudança (mutação) começa a aparecer muitas vezes, os especialistas fazem 

o sequenciamento do genoma. Se essa mudança se "fixa", isso configuraria a variante do 

vírus anterior. O vírus ancestral (ou original) pode ter várias variantes, cada uma com 

uma modificação diferente. 

 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

(A) 1, 2, 3, 4.  

(B) 4, 3, 2, 1. 
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(C) 4, 3, 1, 2. 

(D) 3, 4, 2, 1. 

(E) 4, 2, 3, 1. 

 

3) (IPEFAE, 2021 - MODIFICADO). As inovações digitais atuais continuam a 

surpreender pela criatividade e impacto que determinam em diversos estratos sociais, 

como as presentes nas denominadas redes sociais e na Inteligência artificial, com o 

emprego de diversificados algoritmos. Uma funcionalidade recente bem impactante que 

exibe enorme potencial é a de blockchain, que consiste em uma tecnologia de registro 

distribuído, que visa a descentralização como medida de segurança. São bases de registros 

e dados distribuídos e compartilhados que tem a função de criar um índice global para 

todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. Sobre esta inovação, 

assinale abaixo a alternativa que contém informação incorreta sobre a mesma: 

(A) A blockchain funciona como um livro-razão só que de forma pública, compartilhada e 

universal, que cria consenso e confiança na comunicação direta entre duas partes (ou seja, sem 

o intermédio de terceiros).  

(B) A blockchain cresce constantemente na medida em que novos blocos completos são 

adicionados a ela por um novo conjunto de registros. Os blocos não são adicionados de modo 

linear e cronológico, mas aleatórios e salteados num determinado espaço de tempo, o que 

confere flexibilidade e massividade ao sistema.  

(C) A blockchain é vista como a principal inovação tecnológica do bitcoin, visto que é a prova 

de todas as transações na rede.  

(D) O projeto original do blockchain tem servido de inspiração para o surgimento de novas 

criptomoedas e de bancos de dados distribuídos.  

(E) Pela blockchain um ativo pode ser tangível (uma casa, um carro, dinheiro, terras) ou 

intangível (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais e criação de marcas). Assim, 

nenhum item tem valor e pode ser rastreado e negociado em uma rede de blockchain. 

 

4) (PREF. BOMBINHAS, 2021 - MODIFICADO). Assinale apenas a afirmação 

verdadeira sobre o estado de Santa Catarina.  

(A) Representa o menor estado em extensão territorial da Região Sul do Brasil.  

(B) Dispõe de um território de 98,3 mil km².  

(C) Apresenta-se com o menor estado em extensão territorial do Brasil.  

(D) Possui 292 municípios e a Capital é Florianópolis. 

(E) Os imigrantes alemães e italianos chegaram na região somente após a segunda guerra em 

1945.  

 

5) (CEV/URCA, 2021). Em relação a ética profissional, assinale a alternativa incorreta.  

(A) Existem múltiplos códigos de ética, dependendo de cada contexto.  

(B) A questão ética está relacionada a formulação de uma possível problemática.  

(C) No código de ética, pode-se encontrar quais são os comportamentos permitidos e proibidos.  

(D) O dilema ético está relacionado ao conflito posto e a necessidade de solucionar, baseando-

se em referenciais éticos.  

(E) Os códigos de ética sempre conseguem resolver as demandas institucionais, não sendo 

necessário recorrer a opiniões complementares. 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

6) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021) Na oração “enquanto ele vivia a vida de um mortal 

bêbado e pagão”, a palavra em destaque corresponde a um(a):  

(A) Conjunção.  

(B) Advérbio.  

(C) Preposição.  

(D) Adjetivo.  

(E) Substantivo. 

 

7) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). No que se refere aos pronomes de tratamento, 

análise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Vossa Alteza / príncipes e princesas.  

II – Vossa Excelência / altas autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

III – Vossa Santidade / bispos católicos.  

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

8) (Prefeitura de Xavantina/2021). Há erro de concordância verbal na seguinte 

alternativa:  

(A) “mais de um coração guerreiro batia apressado.” (a. Herculano).  

(B) – vossas excelências ainda não avaliaram o meu pedido?  

(C) aquele mestre foi um dos poucos que anteviu o incidente com o metrô.  

(D) algum de nós certamente entregou o colega à direção da empresa.  

(E) nas principais capitais brasileiras, circulam grande número de automóveis. 

 

9) (CRO-RS/2019). Leia o texto na sequência e responda a questão. 

No século XIX, o cientista americano W. D. Miller foi o primeiro autor a apontar o 

consumo de açúcares como fator causal da cárie dentária. No século XX, na década de 1960, 

Paul Keyes, dentista e pesquisador, consolidou o conceito da tríade “microrganismo, 

hospedeiro e dieta”.  A partir de então, o número de  trabalhos  na  área  foi  crescendo 

progressivamente,  em  quantidade  e  abordagem,  e  muitos  correlacionam  os  micro  e  

macronutrientes  à  formação  e manutenção dos tecidos orais e, consequentemente, à 

conservação da saúde. 

Uma dieta  equilibrada  está  correlacionada  ao  estado  de  saúde  oral  (na  manutenção  

da  saúde  dos  tecidos periodontais e elementos  dentários),  bem  como à  qualidade e  

quantidade  de  saliva. O  inverso  também é  verdadeiro. Indivíduos  com  doenças  orais,  como  

ausências  dentárias,  comprometimento  periodontal,  xerostomia,  lesões  com sintomatologia 

dolorosa, apresentam dificuldade na ingestão alimentar. Assim, pode‐se afirmar que a nutrição 

afeta a saúde bucal, e a saúde bucal afeta a nutrição.   

A dieta influencia a cavidade oral ainda no período embrionário e durante  toda a vida  

do indivíduo. Durante  o período  de  formação  do  embrião,  a  insuficiência  de  vitaminas  e  

minerais  pode  provocar  deficiência  no  crescimento mandibular, malformação dentária, bem 
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como baixa absorção proteica, o que pode levar à atrofia das papilas gustativas, alteração na 

cementogênese e dentinogênese e hipoplasia de esmalte. Já o consumo excessivo de gorduras 

pode causar degeneração do parênquima glandular, além da hipossalivação da parótida.  

A alimentação está diretamente relacionada também com o aparecimento da cárie 

dentária, que requer a tríade presença de bactéria, do açúcar ou de outros carboidratos 

fermentáveis e da secreção salivar. Assim, os metabólitos da transformação dos  açúcares  pelas  

bactérias promovem  a  desmineralização  dos  tecidos  do dente (esmalte  e  dentina), afetando 

o seu componente proteico, o que resulta na sua deterioração.  

O clássico estudo com os inuítes, membros da nação indígena esquimó do Alasca, corrobora a 

tese de que o alto consumo de carboidratos aumenta a incidência de cáries dentárias, dada a 

verificação de baixa incidência de cáries nessa população. A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) recomenda baixo consumo de açúcar, até 5% do consumo total diário, em virtude da 

forte associação entre esse alimento e a presença de cáries. Uma alimentação saudável também 

é capaz de prevenir  a  formação  de  cáries.  Indica‐se,  para  tanto,  o  consumo  de  queijos  

com  propriedades  cariostáticas;  de  leite, por conter cálcio, fósforo e caseína; de fibras, 

castanhas e gomas de mascar sem açúcar, por estimularem a salivação; além do chá preto, por 

aumentar a concentração de flúor. 

Uma  alimentação  com  quantidades  adequadas  de  vitamina  A,  que  participa  da  

formação  das glicoproteínas/mucinas, também exerce um importante fator de proteção contra 

a formação das cáries.  

Outra condição influenciada pelo estado nutricional é a formação do esmalte dentário, 

que depende das vitaminas A e D e do consumo energético e proteico. Já o baixo consumo de 

ácido fólico, vitamina C e cálcio pode agravar as doenças periodontais.  Texto retirado da 

Internet: <www.localodonto.com.br> (com adaptações). 

  

Assinale a alternativa em que é apresentada proposta de reescrita gramaticalmente 

correta e coerente para o seguinte período do texto: “Indivíduos com doenças orais, como 

ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia, lesões com 

sintomatologia dolorosa, apresentam dificuldade na ingestão alimentar” (linhas 10 e 11). 

(A) Indivíduos possuindo doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento 

periodontal, xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, dificultam ingerir alimentos.  

(B) Ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia e lesões com 

sintomatologia dolorosa, dificultam a ingestão alimentar de indivíduos com doenças orais. 

(C) Doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia, 

lesões com sintomatologia dolorosa, dificultam a ingestão alimentar.  

(D) Indivíduos, que apresentam doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento 

periodontal, xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, tem dificuldade ao ingerir 

alimentos.  

(E) As doenças orais de indivíduos do tipo ausências dentárias, comprometimento periodontal, 

xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, apresentam dificuldade de ingerirem 

alimentos. 

 

10) (Pref. Alto Bela Vista/2021). A questão  diz respeito ao Título de uma reportagem. 

Leia-o atentamente antes de respondê-la.  

(Título da reportagem)  
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(Fonte adaptada: https://www.conjur.com.br>Acesso em 30 de agosto de 2021).  

 

Sobre a interpretação do Título da reportagem, análise:  

I – A despeito de pagamento à vista de débito fiscal, os juros de mora não serão excluídos.  

II – É prescindível que o pagamento de débito fiscal seja à vista para que haja a exclusão 

dos juros de mora.  

III – Há possibilidades de exclusão de juros de mora, uma delas é o pagamento à vista de 

débito fiscal.  

 

Dos itens acima:  

(A) Apenas o item II está correto.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(D) Todos os itens estão corretos.  

(E) Apenas o item I está correto. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

11) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). Em uma determinada loja de roupas, vendem-se 

camisetas a R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Por meio de uma promoção, na compra de 

4 (quatro) unidades, o estabelecimento oferece desconto de 20% (vinte por cento). Se 

alguém adquirir as quatro camisetas, quanto pagará considerando o desconto acima 

mencionado?  

(A) R$ 124,00.  

(B) R$ 138,00.  

(C) R$ 140,00.  

(D) R$ 144,00.  

(E) R$ 154,00. 

 

12) (CRN 1ª/2021). No refeitório de uma empresa, há 4 opções de grãos, 3 opções de 

legumes e 4 opções de verduras. De quantas maneiras uma pessoa pode formar um prato 

escolhendo uma opção de grão, uma de legume e uma de verdura?  

(A) 36.  

(B) 48. 

(C) 58.  

(D) 64.  

(E) 80. 

 

13) (Pref. Pereiras/2021). Sabe-se que 3 (três) pessoas sobreviveram de um acidente e que 

os alimentos que encontraram duram por 12 (doze) dias. Sabese, ainda, que um desses 

sobreviventes veio a falecer horas depois do evento. Com um sobrevivente a menos, qual 

a duração dos alimentos:  
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(A) 13 dias.  

(B) 14 dias.  

(C) 15 dias.  

(D) 16 dias.  

(E) 18 dias. 

 

14) (Pref. Cacimba de Dentro/2021). Em maio de 2021, num determinado posto de 

combustíveis, o litro da gasolina estava sendo vendido a R$ 5,40. Nesse mesmo posto, se 

comparado ao mesmo período de 2020, o litro da gasolina acumulou alta de 45,80%. Qual 

o valor do litro da gasolina no referido posto em maio de 2020?  

(A) R$ 3,60  

(B) R$ 3,80 

(C) R$ 3,70  

(D) R$ 3,50 

(E) R$ 3,40  

 

15) (Pref. de Lindoia do Sul/2021). Considere o sistema de equações abaixo: 

3x + 4y = 11 

-x + 3y = 5 

É correto afirmar que y – x é igual a:  

(A) 1.  

(B) 2.  

(C) 4.  

(D) 6.  

(E) 9. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO 

 

16) Assinale a alternativa que, segundo o artigo 3o do texto constitucional de 1988, 

contenha apenas objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

(A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional.  

(B) Dignidade da pessoa humana e autodeterminação dos povos.  

(C) Soberania e igualdade entre homens e mulheres.   

(D) Garantia do desenvolvimento nacional e pluralismo político. 

(E) Independência nacional e defesa da paz.  

 

17) Conforme o Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

assinale a alternativa CORRETA.  

(A) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato.  

(B) É assegurada a prestação de assistência religiosa apenas nas entidades civis.  

(C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

dependente de censura prévia ou licença; 

(D) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer.  

(E) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. 
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18) Referente à organização dos Poderes da União, é correto afirmar, com base na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que:  

(A) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes da União, dependentes entre si. 

(B) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário.  

(C) O Legislativo é hierarquicamente superior ao Judiciário, na medida em que a lei poderá 

excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  

(D) O Executivo é hierarquicamente superior ao Legislativo e ao Judiciário.  

(E) O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Tribunal de Contas são Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si. 

 

19) Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é condição de 

elegibilidade: 

(A) A idade mínima de quarenta anos para Presidente e Vice-Presidente da República e 

Senador. 

(B) A idade mínima de trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito 

Federal. 

(C) A idade mínima de vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 

Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz. 

(D) A idade mínima de vinte e um anos para Vereador. 

(E) A idade mínima de dezoito anos para os cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual 

ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito, juiz de paz e Vereador. 

 

20) Segundo a Lei Municipal n. 2.078, 18 de junho de 2015 do Município de Coronel 

Freitas, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, das autarquias 

e das fundações públicas municipais, é CORRETO afirmar que: 

(A) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 

organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

(B) É proibida a prestação de serviços gratuitos, inclusive os casos de serviço voluntário, 

previsto na Lei Federal 9.608/98. 

(C) O gozo dos direitos políticos é o único requisito básico para investidura em cargo público. 

(D) As atribuições do cargo não podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos 

em lei. 

(E) É assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público para 

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 

portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no 

concurso. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) (FEPESE, 2019).  Há um conjunto de leis e documentos – notas técnicas e pareceres – 

que auxiliam na efetivação dos compromissos estabelecidos pela Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com deficiência. Sobre esses direitos, é correto afirmar que:  

(A) Não há necessidade de formação continuada de professores para o atendimento educacional 

especializado.  

(B) O Atendimento Educacional Especializado pode ser realizado, prioritariamente, na sala de 

recursos multifuncionais da própria escola, no turno inverso da escolarização.  



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2021 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

8 
 

(C) Já estão esgotadas as elaborações, as produções e as distribuições de recursos educacionais 

para acessibilidade.  

(D)  É preciso desestruturar e centralizar núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 

educação superior.  

(E) Não há necessidade de adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidades 

para que aconteça uma verdadeira inclusão. 

 

22) (Adaptado de UNOESC, 2020). Sobre a educação inclusiva, marque V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  

(   ) Na educação inclusiva, os alunos com deficiência têm a chance de se preparar para a 

vida em sociedade. É necessário que os professores melhorem suas habilidades 

profissionais e a sociedade passe a valorizar a igualdade para todos, mediante uma 

educação que possibilite oportunidades sociais. O modelo conservador de educação 

entende que o aluno com deficiência tem a facilidade de construir conhecimento como os 

demais. 

(   ) A educação inclusiva exige que os sistemas educacionais modifiquem suas estruturas 

físicas e atitudinais e que contemplem as expectativas com relação a uma educação 

inclusiva que visa construir uma escola real para todos, na qual o currículo leve em conta 

a diversidade, pautando-se por uma ressignificação do processo de aprendizagem na sua 

relação com o desenvolvimento humano.  

(   ) Define-se como modalidade de educação que tem como princípio a inclusão.  

(  ) Deve atender somente ao nível dos ensinos fundamental e médio, considerando um 

conjunto de recursos e estratégias à disposição dessa pequena parcela da população.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.  

(A) V – F – F – V. 

(B) F – F – V – V. 

(C) V – V – F – V.  

(D) F – V – V – F. 

(E) V – V – V – F. 

 

23) (Adaptado de FEPESE, 2019). O princípio da “igualdade de condições para acesso e 

permanência na escola”, adotado pela Constituição Federal, requer um 

______________(1) , em qualquer etapa, nível ou modalidade de 

ensino__________________(2) .  

 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas numeradas do texto.  

(A) (1) Ensino inclusivo; (2) seguindo o funcionamento da unidade educacional  

(B) (1) Ensino adaptado e individualizado; (2) seguindo um currículo local e situado  

(C) (1) Ensino profissionalizante; (2) acatando os interesses profissionais dos pais ou 

responsáveis  

(D) (1) Ensino integracionista; (2) seguindo as normas dos educadores e gestores escolares  

(E) (1) Ensino aberto a todos; (2) respeitando as necessidades educacionais especiais. 

 

24) No texto da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (MEC/SEESP), evidência-se o paradoxo inclusão/exclusão partir do processo 

de:  
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(A) Implementação escolar.  

(B) Segregação dos saberes.  

(C) Democratização da escola.  

(D) Separação das especialidades.  

(E) Individualização de habilidades. 

 

25) (Concurso Milagres/2018). De acordo com a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que 

institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência sobre o DIREITO À 

EDUCAÇÃO, é INCORRETO afirmar que: 

(A) A educação constitui direito da pessoa com deficiência em todos os níveis e aprendizados 

ao longo de toda a vida, com foco no alcance do seu pleno desenvolvimento.  

(B) A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência prevê o acesso de pessoas com 

algum tipo de deficiência, em igualdade de condições no contexto escolar, incluindo em 

atividades de recreação.  

(C) Conforme a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o projeto pedagógico 

deve institucionalizar o Atendimento Educacional Especializado, para que atenda as 

necessidades de pessoas com deficiência, garantindo o seu pleno acesso e conquista da 

autonomia.  

(D) A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência prevê um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis e modalidades, buscando a efetivação da aprendizagem ao longo 

da vida.  

(E) O acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica não está previsto na 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, já que a mesma contempla apenas o 

ensino básico em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. 

 

26) (FEPESE, 2018). A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos 

os níveis, etapas e modalidades realizando o atendimento educacional especializado. 

relação à especificidade do Atendimento Educacional Especializado (AEE), é correto 

afirmar:  

(A) As escolas comuns da rede regular de ensino do país não têm preparo para receber alunos 

com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/ 

superdotação. Por isso, esses estudantes são atendidos no AEE, em escolas especiais.  

(B) As atividades desenvolvidas no AEE diferenciam- -se daquelas realizadas na sala de aula 

comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou 

suplementa a formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência na escola e fora 

dela.  

(C) As atividades desenvolvidas no AEE ocorrem no ensino regular, nas salas de aula comuns, 

orientadas por professores especializados em dificuldades de aprendizagem ou mediação de 

altas habilidades. O AEE objetiva a realização de tarefas que os estudantes não conseguem 

realizar sem ajuda.  

(D) O ensino oferecido no AEE visa a reforçar as aprendizagens obtidas no ensino escolar 

regular e se caracteriza como um espaço onde os estudantes com deficiências ou altas 

habilidades revivem as atividades diárias a fim de qualificar as aquisições escolares.  

(E) Os pais de alunos com deficiência podem decidir matricular seus filhos apenas em escolas 

especiais ou transferi-los da escola regular para a especial, desde que assistidos por profissionais 

credenciados, uma vez que o AEE é obrigatório a todos os alunos com deficiência. 
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27) (Adaptado de CONSULPLAN, 2015). O professor do AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) tem como função realizar atendimento de forma complementar ou 

suplementar à escolarização, considerando as habilidades e as necessidades específicas 

dos alunos alvo da educação especial. São atribuições do professor de AEE:  

I. Elaboração, execução e avaliação do plano de AEE do aluno.  

II. Definição do cronograma e das atividades do atendimento do aluno.  

III. Organização de estratégias pedagógicas e identificação e produção de recursos 

acessíveis. 

IV. Ensino e desenvolvimento das atividades próprias do AEE, tais como: Libras, Braille, 

orientação e mobilidade, língua portuguesa para alunos surdos; informática acessível; 

Comunicação Alternativa e Aumentativa – CAA, atividades de desenvolvimento das 

habilidades mentais superiores e atividades de enriquecimento curricular.  

V. Visitações às famílias durante o processo de escolarização do aluno e dedicação 

exclusiva às especificidades do mesmo, quando este, por sua vez, não atingir os resultados 

esperados, encaminhá‐lo para um serviço de apoio psicológico.  

 

Estão corretas as afirmativas:  

(A) I, II, III, IV e V.     

(B) I, II e V, apenas.     

(C) I, II, III e IV, apenas.     

(D) II, III, IV e V, apenas 

(E) Nenhuma alternativa está correta. 

 

28) (Adaptado de UNOESC, 2019). Ao estabelecer relações entre a educação especial e a 

obrigatoriedade da matrícula aos quatro anos, é necessário analisar como a Lei n. 13.005, 

de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024), 

afeta o Atendimento Educacional Especializado (AEE) às crianças pequenas. O AEE 

constitui-se como uma ferramenta para as crianças com deficiência a fim de:  

(A) Que o especialista do AEE seja a ponte entre o aluno e o professor da sala de aula especial, 

permitindo um trabalho diferenciado.  

(B) Que a experiência do especialista do AEE contribua no processo educacional de inclusão 

social a partir do ensino fundamental e em todo o espaço escolar, bem como a inserção na 

sociedade.  

(C) Ofertar acessibilidade no âmbito do sistema escolar, garantindo um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades e 

na não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência.  

(D) Fazer cumprir a lei que é determinada segundo o censo escolar a partir das fases históricas 

da educação inclusiva: atenção social à deficiência, do extermínio, da segregação 

(institucionalização), da integração e da inclusão social. 

(E) Que o especialista do AEE seja a ponte entre o aluno e a família, permitindo um trabalho 

diferenciado. 

 

29) (OBJETIVA, 2021). De acordo com a Lei n° 8.069/1990 - ECA, é assegurado ao 

adolescente e à criança, EXCETO:  

(A) Direito de participação e organização em entidades estudantis.  

(B) Atendimento no Ensino Fundamental, através de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.  
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(C) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador.  

(D) Direito de ser respeitado por seus educadores, mas não o direito de contestar critérios 

avaliativos, muito menos de recorrer às instâncias escolares superiores.  

(E) Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. 

 

30) (VUNESP, 2013). Segundo Mantoan, a construção da competência do professor para 

responder com qualidade às necessidades educacionais especiais de seus alunos em uma 

escola inclusiva, pela mediação da ética, responde à necessidade: 

(A) Social e histórica de superação das práticas pedagógicas que discriminam, segregam e 

excluem. 

(B) Afetiva e social que fortalece o ser humano, ampliando o seu autoconceito. 

(C) Motora e afetiva, fortalecendo as relações sociais e a criação de vínculo. 

(D) Social e psicomotora com o objetivo de rever todo o processo educativo. 

(E) Cognitiva e histórica com a finalidade de reverter o papel do professor. 

  

31) (OMNI, 2021). A Base Nacional Comum Curricular – BNCC integra a Política 

Nacional da Educação Básica e é referência para a formulação dos currículos dos sistemas 

e das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas 

pedagógicas das instituições escolares. Sobre a BNCC, assinale “V” para as sentenças 

verdadeiras e “F” para as sentenças falsas:  

(   ) A BNCC está estruturada de modo a explicitar as competências que os alunos devem 

desenvolver ao longo de toda a Educação Básica.  

(  ) A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica.  

(  ) Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem 

concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 5 (cinco) competências 

gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento.  

( ) A BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que 

contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente 

justa e competitiva.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(A) V – V – F – V. 

(B) V – V – F – F. 

(C) F – V – F – V.  

(D) F – F – V – F. 

(E) V – F – V – V. 

 

32) (Adaptado de CAIPIMES, 2015). A Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo:  

(A) O acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades nas escolas regulares.  

(B) O acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades nas escolas especiais.  
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(C) O acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades nas escolas de tempo integral.  

(D) O acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades nas escolas integradoras. 

(E) O acesso, a individualização e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades nas escolas especiais. 

 

33) (FUNDATEC, 2020). Os alunos com necessidades educacionais especiais necessitam 

de um trabalho pedagógico que os auxilie no desenvolvimento do percurso educativo. 

Análise as estratégias pedagógicas docentes necessárias à efetivação da aprendizagem, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

(  ) Estabelecer uma postura crítica em relação aos saberes escolares e à forma como eles 

podem ser trabalhados.  

(  ) Conscientizar-se de que a escola é uma estrutura pronta e acabada, por isso, sua tarefa 

é determinar o ritmo da classe para que ocorra a aprendizagem.  

(  ) Colaborar com o desenvolvimento integral do aluno, respeitando as diferenças e 

valorizando as potencialidades de cada um.  

(  ) Oferecer um espaço em que o aluno possa aprender e perceber-se como sujeito ativo 

na construção do conhecimento.  

(  ) Propiciar um clima de cooperação e respeito entre todos.  

(  ) Trabalhar para que a equipe especializada assuma a docência da turma para que haja 

inclusão.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

(A) F – V – V – V – F – F.  

(B) F – V – F – F – F – F.  

(C) V – F – V – F – V – V.  

(D) V – V – F – V – F – V.  

(E) V – F – V – V – V – F. 

 

34) (FEPESE, 2019). São algumas garantias para atender pessoas com necessidades 

educacionais especiais (Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (MEC/SECADI):  

(A) Promoção interna e local na implementação das políticas públicas.  

(B) Formação de professores para o atendimento educacional especializado.  

(C) Intermodalidade da educação especial em níveis escolares do último ciclo.  

(D) Atendimento por competências, a depender da demanda de alunos.  

(E) Prosseguimento com a escolarização até o final do nível médio de ensino. 

 

35) O Plano Municipal de Educação do Município de Coronel Freitas tem como princípios 

básicos. Avalie as alternativas a seguir:  

I - Garantia do caráter público do processo.  

II - Fidelidade às propostas da comunidade escolar do município.  

III - Viabilização da inclusão das propostas nas metas e estratégias do PME 9 alinhadas 

ao PNE e PEE. 

 

Está correto o que se afirma nas alternativas: 
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(A) Apenas a alternativa I; 

(B) Todas as alternativas; 

(C) As alternativas II e III; 

(D) As alternativas I e III; 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

36) (FEPESE, 2018). A Libras é composta de algumas características. Uma delas é a 

expressão facial. Em relação a esse parâmetro, é correto afirmar:  

(A) É muito importante, mas não influencia a sintaxe da língua, pois nem todas as pessoas são 

expressivas.  

(B) É marginal, pois todo sentido na língua de sinais recai no parâmetro de configuração de 

mão e movimento do sinal.  

(C) É muito importante, pois dá sentido à frase, podendo ser um exemplo a negação ou a 

intensidade de uma sentença.  

(D) Trata-se de um artifício teatral e mimético, tornando a gesticulação dos surdos e ouvintes 

mais clara e pantomímica.  

(E) Não apresenta características sintático-gramaticais, e refere-se ao jeito e à personalidade do 

sinalizador. 

 

37) (FEPESE, 2015).  Assinale a alternativa que se refere ao conjunto de serviços, recursos 

e materiais que favorecem ou mesmo ampliam as competências funcionais de pessoas de 

um modo geral e de pessoas com deficiência, de forma a proporcionar o uso de suas 

habilidades com o objetivo de fomentar a vida autônoma e independente das mesmas, 

garantindo-lhes sua efetiva participação na sociedade.  

(A) Recursos especiais. 

(B) Tecnologia assistiva. 

(C) Acessibilidade assistiva. 

(D) Serviços tecnológicos. 

(E) Desenho universal. 

 

38) (Adaptado de AMEOSC, 2019). A oferta do Atendimento Educacional Especializado 

é institucionalizado pelo Projeto Político Pedagógico da escola, de modo que sua 

organização prevê:  

(__) Sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, 

recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos;  

(__) Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular apenas da própria 

escola;  

(__) Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, 

definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas;  

(__) Outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais, guia intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às atividades de 

alimentação, higiene e locomoção.  

 

Considerando-se que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso, a ordem correta das 

proposições acima é:  

(A) F – V – F – V.  

(B) V – V – F – F.  
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(C) V – F – V – V.  

(D) F – V – V – V. 

(E) V – F – F - V. 

 

39) (FEPESE, 2018). De acordo com a Resolução CNE/CP no 2/2017, os currículos, 

coerentes com a proposta pedagógica da instituição ou rede de ensino, devem adequar as 

proposições da BNCC à sua realidade, considerando, para tanto, o contexto e as 

características dos estudantes.  Acerca dos pressupostos da BNCC, é correto afirmar:  

(A) As escolas indígenas e quilombolas terão no seu núcleo comum curricular prioritariamente 

o estudo da língua portuguesa culta e seus saberes e pedagogias, além das áreas do 

conhecimento, das competências e habilidades correspondentes, de exigência nacional da 

BNCC.  

(B) Os currículos devem incluir a abordagem, de forma transdisciplinar, dos temas transversais 

apresentados originalmente nos Parâmetros Curriculares Nacionais, de forma a contemplar a 

obrigatoriedade de temas expressos na Base.  

(C) As escolas devem buscar seguir e aplicar as metodologias e estratégias didático-

pedagógicas concebidas e preconizadas pelas secretarias Municipais e Estaduais de Educação, 

podendo recorrer a conteúdos complementares, quando necessário.  

(D) As escolas devem decidir sobre as formas de organização dos componentes curriculares – 

disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar ou pluridisciplinar – e fomentar a competência 

pedagógica das equipes escolares, de modo a otimizar a gestão do ensino e da aprendizagem.  

(E) As instituições ou redes de ensino devem intensificar o processo de inclusão dos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades em classes 

especiais, garantindo atendimento educacional especializado. 

 

40) (METROCAPITAL, 2017) As discussões no documento “Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”, apontam que o movimento 

mundial pela educação inclusiva é uma ação_________, _______, __________ e _________ 

desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e 

participando, sem nenhum tipo de discriminação.  

(A) Política, assistencial, moral e pedagógica;  

(B) Política, assistencial, social e pedagógica;  

(C) Política, cultural, social e assistencial;  

(D) Política, cultural, social e pedagógica;  

(E) Política, cultural, assistencial e pedagógica. 

 

 

 


