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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- 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. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADOR DE 

ALUNO ESPECIAL 

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ   

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas.

 
AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 
TEXTO 

 
Bullying e o instinto animal 

Içami Tiba 
 

Todos os animais têm instintos, que regem seus comportamentos. Todos os humanos são 1 
mamíferos e, em nós, são nítidos os instintos de sobrevivência e de perpetuação da espécie em cada 2 
um dos seus indivíduos. A grande diferença é que os humanos, por serem inteligentes, desenvolveram 3 
a civilização e a cidadania.  A lei instintiva da matilha procura eliminar seu componente mais fraco, 4 
mais lento ou defeituoso, pois estes enfraquecem a matilha, enquanto os civilizados os protegem. 5 

Assim também temos resquícios de comportamentos animal nos relacionamentos sociais 6 
humanos. 7 

Atualmente a educação de valores humanos da cidadania também foi atingida pelos 8 
acelerados avanços da civilização. A emancipação da mulher, a substituição da educação familiar pela 9 
escolar (com as crianças sendo levadas às escolas até com menos de 1 ano de idade), as dificuldades 10 
financeiras, o consumismo etc. trouxeram grandes diferenças nos funcionamentos das famílias. As 11 
crianças foram saciadas nas suas necessidades, o que é natural, e nas vontades, que precisariam ser 12 
educadas. Elas tornaram-se tiranas, mandando nos seus pais, chegando até mesmo a agredi-los 13 
fisicamente, por falta de limites e educação. 14 

Pelo silêncio e não reação, os pais confirmaram esta tirania e os amados filhinhos tornaram-15 
se tiranos não frustráveis, e quando frustrados reagem com violência. Ao agir, estas crianças seguem 16 
os conceitos humanos mais primitivos, quase instintos animais. Na família, o filho mais fraco é 17 
protegido pelos seus pais, mas seus irmãos em geral judiam dele, tiram vantagens pessoais da fraqueza 18 
dele: é o bullying sendo praticado dentro de casa. 19 

Na escola, os alunos não aprendem somente o que os "professoras ensinam", pois eles imitam 20 
e copiam os comportamentos dos mais fortes, nunca do mais fraco. Os pais em casa, também por 21 
ficarem tanto tempo fora de dela, quando estão juntos com os filhos tornam-se tolerantes e submissos 22 
aos caprichos e delinquências dos tiranos domésticos. 23 

Os tiranos domésticos tiranizam também nas ruas. A grande oportunidade para ser líder é 24 
descobrir quem não reage, o que tem medo, o que pode ser dominado. Esta não-reação é o principal 25 
componente para que o bullying prossiga. O agressor se torna líder e impõe à vítima toda a sorte de 26 
abusos. Este vítima, além da dificuldade de reagir, torna-se refém das suas ameaças e entra em pânico. 27 
É quando apresenta calado os sinais de abusado pelo bullying. 28 

Não há dois líderes numa matilha. Um é líder e todos os outros são seguidores. Quando um 29 
mais fraco é atacado pelo líder, é atacado também pelos seus seguidores. Assim ocorre com o bullying. 30 
Quando um líder ataca a sua vítima, naturalmente outros jovens sem educação adotam o mais forte 31 
como líder e também atacam a mesma vítima. Somente entre os humanos educados é que emerge 32 
aquele que vai proteger a vítima, pois não somos animais. 33 

Compreendendo-se esta dinâmica, os pais e professores terão melhores condições de 34 
combater o bullying, interferindo com ajuda à vítima e educação do líder abusador e seus seguidores. 35 
A vítima tem que aprender a se defender. O líder e seus seguidores têm que aprender a ser cidadãos. 36 
Estes trabalhos devem ser feitos na parceria entre pais e professores para transformar maus líderes 37 
em seguidores. Portanto, alguém tem que ser mais forte do que eles, já que esta é a linguagem que eles 38 
entendem39 

 
Visita ao site: educacao.uol.com.br/colunas/icami-tiba, em 26 de junho de 2016. 
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01) De acordo com o texto: 

 

(A) Os animais e os seres humanos são iguais, sem 

distinção, quanto aos seus instintos de violência. 

(B) Os valores humanos foram atingidos direta e 

exclusivamente pelo afastamento da mulher do 

lar. 

(C) A ausência de ação firme dos pais no processo de 

educação dos filhos tem como consequência o 

desenvolvimento de um comportamento 

agressivo por parte destes. 

(D) O poder aquisitivo confere aos estudantes 

maiores possibilidade de se envolverem em caso 

de bullying. 

 

02) Sobre o texto é verdadeiro o que se afirma em: 

 

(A) A argumentação do autor, na defesa de seu ponto 

de vista, se realiza através da desvinculação 

entre ação e reação. 

(B) A estratégia argumentativa do enunciador do 

discurso contempla o emprego constante de 

palavras e expressão metafóricas para 

caracterizar as relações entre pais e filhos. 

(C) O articulista constrói a argumentação do assunto 

de que trata com o objetivo de ressaltar também 

a omissão das famílias no processo de educação 

dos filhos. 

(D) O processo argumentativo usado pelo articulista 

relaciona um acontecimento a uma série de 

ideias alusivas às causas que alimentam a prática 

do bullying. 

 

03) A declaração que constitui o último parágrafo do 

texto tem caráter: 

 

(A) restritivo. 

(B) analítico. 

(C) retificador. 

(D) individualista 

04) Apresentam ideias de oposição entre si as 

afirmações: 

 

(A) “A lei instintiva da matilha procura eliminar 

seu componente mais fraco, mais lento ou 

defeituoso, pois estes enfraquecem a matilha, 

enquanto os civilizados os protegem.” 

(L.4/5). 

(B) “Quando um mais fraco é atacado pelo líder, é 

atacado também pelos seus seguidores.” 

(L.29/30). 

(C) “Elas tornaram-se tiranas, mandando nos 

seus pais, chegando até mesmo a agredi-los 

fisicamente, por falta de limites e educação.” 

(L.13/14). 

(D) “Atualmente a educação de valores humanos 

da cidadania também foi atingida pelos 

acelerados avanços da civilização.” (L.8/9). 

 

05) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão: 

 

(A) “seu componente mais fraco” (L4). 

(B) “com violência” (L.16). 

(C) “a sua vítima” (L.31). 

(D) “pelos acelerados avanços da civilização.” 

(L.8/9). 

 

06) São acentuadas pelos mesmos princípios do 

vocábulo  “sobrevivência” (L.2) as palavras: 

 

(A) “líder” (L.36) e “líderes” (L.29). 

(B) “pânico” (L.27) e “família” (L.17). 

(C) “espécie” (L.2) e “resquícios” (L.6). 

(D) “vítima” (L.35) e “silêncio” (L.15) 

 

07) Funciona no texto como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “dos mais fortes” (L.21). 

(B) “à vítima” (L.35). 

(C) “pelos acelerados avanços da civilização” 

(L.8/9). 

(D) “a civilização” (L.4). 
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08) Exerce função predicativa o termo transcrito em: 

 

(A) “fraco” (L.4). 

(B) “domésticos” (L.23). 

(C) “tolerantes” (L.22). 

(D) “a vítima” (L.33) 

 

09) O verbo é o núcleo da informação em:  

 

(A) “o filho mais fraco é protegido pelos seus pais” 

(L.17/18). 

(B) “Esta não-reação é o principal componente” 

(L.25/26). 

(C) “outros são seguidores” (L.29). 

(D) “esta é a linguagem” (L.38). 

 

10) Há equivalência entre o termo transcrito e o que 

ele denota em: 

 

(A) “Assim” (L.6) - conformidade. 

(B) “quase” (L.17) - comparação. 

(C) “mesmo” (L.13) - concessão. 

(D) “até” (L.13) - limite 

 

11) Possuem o mesmo valor morfológico os termos 

transcritos em: 

 

(A) “grande” (L.3) e “escola” (L.20). 

(B) “o” (L.12) e “estas” (L.16). 

(C) “tirania” (L.15) e “inteligentes” (L.3). 

(D) “o” (L.12) e “o” (L.11). 

 

12) Há equivalência de significado em: 

 

(A) “matilha” (L.4) - Rebanho 

(B) “líder” (L.31) - cabeça 

(C) “primitivos” (L.17) - recentes. 

(D) “emerge” (L.32) - afunda 

13) Define-se como substantivo abstrato aquele 

cuja existência depende de outro ser, como, 

por exemplo, o destacado em: 

 

(A) “A lei instintiva da matilha” (L.4). 

(B) “professores terão melhores condições de 

combater o bullying,” (L.34/35). 

(C) “o que tem medo” (L.25). 

(D) “estas crianças seguem os conceitos 

humanos mais primitivos, (L.16/17). 

 

14) A forma verbal “precisariam” (L.12) indica 

uma ação: 

 

(A) habitual. 

(B) contínua. 

(C) concluída. 

(D) hipotética. 

 

15) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa 

 

(A) A oração “Elas tornaram-se tiranas,” (L.13) 

possui predicado verbal. 

(B) A expressão “calado”, em “É quando 

apresenta calado os sinais de abusado pelo 

bullying.” (L.28), exerce a função de adjunto 

adnominal. 

(C) A oração “Não há dois líderes numa matilha.” 

(L.29) possui sujeito indeterminado. 

(D) “É que” em, “Somente entre os humanos 

educados é que emerge aquele que vai 

proteger a vítima, pois não somos animais.” 

(L.32/33),  têm valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar prejuízo 

sintático. 
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16) O Analise os itens abaixo com relação à 
Introdução ao Processamento de Dados: 

 
I. Dados são tipos desorganizados de informações 

que não significa nada isoladamente. 
II. Informação é o resultado da transformação dos 

dados em algo útil e organizado para o usuário. 
III. O processamento dos dados é feito na memória 

RAM por intermédio de dispositivos especiais 
que coletam informações externas como teclado, 
mouse entre outros. 

 
(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) As alternativas I e III são falsas. 

 

17) São computadores destinados para um grande 
volume de dados, têm grandes dimensões, 
requerendo uma grande variedade de pessoal 
especializado para a sua operação, esses 
equipamentos estão distribuídos em uma ampla 
sala, com possibilidade de instalação de 
terminais em ambientes remotos. O tipo de 
computador que se refere o texto é: 

 
(A) Maiframes. 

(B) Mainframes. 

(C) Supercomputadores. 

(D) Granframes. 

 
18) Assinale a alternativa correta em relação ao 

conceito de Software Básico: 
 
(A) É um conjunto de programas que define o padrão 

de comportamento do equipamento, tornando-o 
utilizável, ou seja, são os programas usados para 
permitir o funcionamento do hardware. 

(B) É um conjunto de softwares que define qual será 
o tipo de comportamento do hardware, 
tornando-o utilizável, ou seja, são os conjuntos 
de hardwares que contribuem para a sua 
utilização. 

(C) São os programas voltados para a solução de 
problemas dos usuários, como exemplo os 
editores de textos, gráficos entre outros. 

(D) São os programas utilitários do sistema que 
fornecem um complemento necessário para uma 
ferramenta específica de gerenciamento do 
hardware.  

 
 
 
 
 
19) Julgue as afirmativas abaixo com relação à 

memória RAM: 

 

I. Uma característica da memória RAM é o seu 

acesso randômico. 

II. É uma memória de escrita e leitura. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

20) Em relação ao Microsoft Word (considere em 

modo padrão sem alterações) analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. A Faixa de Opções é o nome dado à grande 

área superior do Word, que contém todos os 

seus comandos, organizados na forma de 

ferramentas de fácil acesso. 

II. A Faixa de Opções do Word 2010 está dividia 

em guias (ou abas). 

III. A régua horizontal mostra as margens 

superior e inferior da página, e a régua 

vertical mostra as margens esquerda e direita 

da página.  

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o Item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA                                          QUESTÕES 16 A 20 
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21) A respeito da educação inclusiva, marque a 

opção ERRADA. 

 

(A) A partir dos referenciais para a construção de 

sistemas educacionais inclusivos, a organização 

de escolas e classes especiais passa a ser 

repensada, implicando uma mudança estrutural 

e cultural da escola para que todos os estudantes 

tenham suas especificidades atendidas. 

(B) Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas 

nos sistemas de ensino evidenciam a 

necessidade de confrontar as práticas 

discriminatórias e criar alternativas para 

superá-las, a educação inclusiva assume espaço 

periférico no debate acerca da sociedade 

contemporânea e do papel da escola na 

superação da lógica da exclusão. 

(C) O movimento mundial pela educação inclusiva é 

uma ação política, cultural, social e pedagógica, 

desencadeada em defesa do direito de todos os 

estudantes de estarem juntos, aprendendo e 

participando, sem nenhum tipo de 

discriminação. 

(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 idéia de eqüidade formal ao 

contextualizar as circunstâncias históricas da 

produção da exclusão dentro e fora da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) Sobre os marcos históricos e normativos da 

educação especial, informe a opção FALSA. 
 

(A) A educação especial se organizou 

tradicionalmente como atendimento 

educacional especializado complementar do 

ensino comum, evidenciando diferentes 

compreensões, terminologias e modalidades 

que levaram à criação de instituições 

especializadas, escolas especiais e classes 

especiais. 

(B) 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. 

(C) Em 1973, o MEC cria o Centro Nacional de 

Educação Especial – CENESP, responsável 

pela gerência da educação especial no Brasil, 

que, sob a égide integracionista, impulsionou 

ações educacionais voltadas às pessoas com 

deficiência e às pessoas com superdotação, 

mas ainda configuradas por campanhas 

assistenciais e iniciativas isoladas do Estado. 

(D) Em 1961, o atendimento educacional às 

pessoas com deficiência passa a ser 

fundamentado pelas disposições da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN, Lei nº 4.024/61, que aponta o direito 

dos “excepcionais” à educação, 

preferencialmente dentro do sistema geral de 

ensino. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES 21 A 40 
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23) 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, dentre outros: 

 

I. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos 

mobiliários e equipamentos, nos transportes, na 

comunicação e informação. 

II. Continuidade da escolarização nos níveis mais 

elevados do ensino. 

III. Formação de professores para o atendimento 

educacional especializado e demais profissionais 

da educação para a inclusão escolar. 

IV. Atendimento educacional especializado. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 3 

(D) 4 

 

24) Em relação aos estudantes atendidos pela 

Educação Especial, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) Por muito tempo perdurou o entendimento de 

que a educação especial, organizada de forma 

paralela à educação comum, seria a forma mais 

apropriada para o atendimento de estudantes 

que apresentavam deficiência ou que não se 

adequassem à estrutura rígida dos sistemas de 

ensino. Essa concepção exerceu impacto 

duradouro na história da educação especial, 

resultando em práticas que enfatizavam os 

aspectos relacionados à deficiência, em 

contraposição à sua dimensão pedagógica. O 

desenvolvimento de estudos no campo da 

educação e dos direitos humanos não vêm 

modificando os conceitos, a legislação, as 

práticas educacionais e de gestão, indicando a 

necessidade de se promover uma reestruturação 

das escolas de ensino regular e da educação 

especial. 

(B) A educação especial direciona suas ações para 

o atendimento às especificidades desses 

estudantes no processo educacional e, no 

âmbito de uma atuação mais ampla na escola, 

orienta a organização de redes de apoio, a 

formação continuada, a identificação de 

recursos, serviços e o desenvolvimento de 

práticas colaborativas. 

(C) Na perspectiva da educação inclusiva, a 

educação especial passa a integrar a proposta 

pedagógica da escola regular, promovendo o 

atendimento aos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação. 

(D) Os estudantes com transtornos globais do 

desenvolvimento são aqueles que 

apresentam alterações qualitativas das 

interações sociais recíprocas e na 

comunicação, um repertório de interesses e 

atividades restrito, estereotipado e repetitivo. 

 

 

25) Para assegurar a intersetorialidade na 

implementação das políticas públicas a 

formação deve contemplar conhecimentos de 

gestão de sistema educacional inclusivo, 

tendo em vista o desenvolvimento de projetos 

em parceria com outras áreas, visando à: 

 

I. Acessibilidade arquitetônica. 

II. Aos atendimentos de saúde. 

III. À promoção de ações de assistência social, 

trabalho e justiça. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e II 

(D) II e III 
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26) Acerca das diretrizes da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) 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. 

(B) O atendimento educacional especializado é 

acompanhado por meio de instrumentos que 

possibilitem monitoramento e avaliação da 

oferta realizada nas escolas da rede pública e nos 

centros de atendimento educacional 

especializados públicos ou conveniados. 

(C) A educação especial é uma modalidade de ensino 

que perpassa estritamente o ensino infantil. 

(D) O acesso à educação tem início na educação 

infantil, na qual se desenvolvem as bases 

necessárias para a construção do conhecimento 

e desenvolvimento global do aluno. Nessa etapa, 

o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de 

comunicação, a riqueza de estímulos nos 

aspectos físicos, emocionais, cognitivos, 

psicomotores e sociais e a convivência com as 

diferenças favorecem as relações interpessoais, 

o respeito e a valorização da criança. 

 

27) De acordo com diretrizes da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, dentre as atividades de atendimento 

educacional especializado são disponibilizados: 

 

I. Programas de enriquecimento curricular. 

II. O ensino de linguagens. 

III. O ensino de códigos específicos de comunicação e 

sinalização e tecnologia assistiva. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 

28) Deficiência permanente é: 

 

(A) Toda perda ou anormalidade de uma 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica que gere incapacidade para o 

desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano. 

(B) Aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 

um período de tempo suficiente para não 

permitir recuperação ou ter probabilidade de 

que se altere, apesar de novos tratamentos. 

(C) Uma redução efetiva e acentuada da 

capacidade de integração social, com 

necessidade de equipamentos, adaptações, 

meios ou recursos especiais para que a pessoa 

portadora de deficiência possa receber ou 

transmitir informações necessárias ao seu 

bem-estar pessoal e ao desempenho de 

função ou atividade a ser exercida. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas.  

 

29) Deficiência mental 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. Utilização dos recursos da comunidade. 

II. Habilidades acadêmicas. 

III. Habilidades sociais. 

IV. Comunicação. 

V. Cuidado pessoal. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 5 

(D) 3 
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30) Deficiência física é: 

 

(A) A cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica. 

(B) A perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e 

um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 

2.000Hz e 3.000Hz. 

(C) Alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, 

tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, 

nanismo, membros com deformidade congênita 

ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e 

as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

31) A participação da família e da comunidade é 

fundamental para a educação especial, através 

de ações, tais como: 

 

1. Envolver pais e membros da família. Pais e 

professores deveriam decidir em conjunto sobre 

as necessidades educacionais de uma criança. 

Crianças se saem melhor quando as famílias se 

envolvem, e isso custa muito pouco. 

2. Envolver a comunidade em atividades relacionadas 

à educação de crianças com deficiência. Isso tem 

mais chances de sucesso do que decisões de 

políticas que venham de cima para baixo. 

3. Desenvolver ligação entre serviços educacionais e 

serviços de reabilitação do sistema público – e 

outros serviços de reabilitação, quando eles 

existirem. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

(A) 4 

(B) 5 

(C) 6 

(D) 2 

32) Sobre a escola especial, assinale a opção 

correta. 
 

(A) A escola especial foi criada para substituir a 

escola comum no atendimento a alunos com 

deficiência, assumindo o compromisso da 

escola comum, sem uma definição clara do 

seu. 

(B) Diante da inclusão, o desafio das escolas 

comum e especial é o de tornar claro o papel 

de cada uma, pois uma educação para todos, 

não nega nenhuma delas. 

(C) O advento da inclusão escolar denunciou 

nitidamente essa impossibilidade, 

provocando muitas dúvidas sobre o papel da 

escola especial e até mesmo sobre a sua 

continuidade. Já com o movimento da 

integração escolar isso não aconteceu de 

forma tão categórica. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas.  

 

33) Em relação ao atendimento educacional 

especializado, observe os itens a seguir. 
 

I. O atendimento educacional especializado deve 

ser oferecido em horários distintos das aulas 

das escolas comuns, com outros objetivos, 

metas e procedimentos educacionais. 

II. É um direito de todos os alunos com deficiência 

que necessitarem dessa complementação e 

precisa ser aceito por seus pais ou 

responsáveis e/ou pelo próprio aluno; 

III. Os professores que atuam no atendimento 

educacional especializado, além da formação 

básica em Pedagogia, devem ter uma 

formação específica para atuar com a 

deficiência a que se propõe a atender. Assim 

como o atendimento educacional 

especializado, os professores não substituem 

as funções do professor responsável pela sala 

de aula das escolas comuns que têm alunos 

com deficiência incluídos. 

 

É certo o que se afirma em: 
 

(A) I 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I e III 
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34) A respeito da deficiência mental, assinale a opção 

ERRADA. 

 

(A) Em suma, a deficiência mental não se esgota na 

sua condição orgânica e/ou intelectual e nem 

pode ser definida por um único saber. Ela é uma 

interrogação e objeto de investigação para todas 

as áreas do conhecimento. 

(B) A deficiência mental constitui um impasse para o 

ensino na escola comum e para a definição do seu 

atendimento especializado, pela complexidade 

do seu conceito e pela grande quantidade e 

variedades de abordagens do mesmo. 

(C) O diagnóstico na deficiência mental se esclarece 

apenas por uma causa orgânica. 

(D) Tanto as teorias psicológicas 

desenvolvimentistas, como as de caráter 

sociológico, antropológico têm posições 

assumidas diante da condição mental das 

pessoas, mas ainda assim, não se consegue 

fechar um conceito único que dê conta dessa 

intrincada condição. 

 

35) São portadores de necessidades especiais 

aqueles com deficiências: 

I. Motoras 

II. Mentais.  

III. Visuais. 

IV. Auditivas. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) II e IV 

(B) I, II e III 

(C) I, II, III e IV 

(D) III e IV 

 

36) Todo educador comprometido com a filosofia da 

inclusão: 

 

I. Fornece informações sobre recursos externos à 

escola e intermédia a conexão com pessoas e 

entidades que possam ajudar o aluno na 

comunidade. 

II. Defende o princípio de que todas as pessoas devem 

ser incluídas em escolas comuns da comunidade. 

III. Acredita que todos os educandos conseguem 

desenvolver habilidades básicas. 

IV. Utiliza as experiências de vida do próprio aluno 
como fator motivador da -aprendizagem dele. 

 
A quantidade de itens corretos é: 
 
(A) 3 
(B) 4 
(C) 2 
(D) 1 
 

37) Ocorre envolvimento da família nas práticas 
inclusivas da escola quando, dentre outros: 

 
1. Os pais recebem ou têm acesso a treinamento 

relevante. 
2. A escola respeita a cultura e a etnicidade das 

famílias e reconhece o impacto desses 
aspectos sobre as práticas educativas. 

3. As prioridades da família são utilizadas como 
uma base para o preenchimento do Plano 
Individualizado de Educação (PIE) do seu 
filho, base esta que será completada com 
partes do conteúdo curricular. 

4. Os pais recebem todas as informações 
relevantes (os direitos dos pais, práticas 
educativas atuais, planejamento centrado na 
pessoa, notícias da escola, 

5. Existe, entre a escola e a família, um sistema de 
comunicação (telefonemas, cadernos, etc.) 
com o qual ambas as partes concordam.  

 
A soma dos números corretos é: 
 
(A) 10 
(B) 12 
(C) 15 
(D) 13 
 
38) A avaliação da deficiência, quando necessária, 

será biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar e 
considerará: 

 

I. Os fatores socioambientais, psicológicos e 
pessoais. 

II. Os impedimentos nas funções e nas estruturas 
do corpo. 

III. A limitação no desempenho de atividades. 
IV. A restrição de participação. 
 
É certo o que se diz em: 
 
(A) I, II e III 
(B) III e IV 
(C) I, II, III e IV 
(D) II, III e IV 
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39) Barreiras tecnológicas são: 
 

(A) Aquelas que dificultam ou impedem o acesso da 

pessoa com deficiência às tecnologias. 

(B) As atitudes ou comportamentos que impeçam ou 

prejudiquem a participação social da pessoa com 

deficiência em igualdade de condições e 

oportunidades com as demais pessoas. 

(C) Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que dificulte ou impossibilite a 

expressão ou o recebimento de mensagens e de 

informações por intermédio de sistemas de 

comunicação e de tecnologia da informação. 

(D) As existentes nos sistemas e meios de 

transportes. 

 

40) A pessoa com deficiência tem direito a receber 

atendimento prioritário, sobretudo com a 

finalidade de: 
 

I. Recebimento de restituição de imposto de renda. 

II. Tramitação processual e procedimentos judiciais e 

administrativos em que for parte ou interessada, 

em todos os atos e diligências. 

III. Disponibilização de recursos, tanto humanos 

quanto tecnológicos, que garantam atendimento 

em igualdade de condições com as demais 

pessoas. 
 

É certo o que se indica em: 
 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

 

 




