ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

121 – PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
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.
Português
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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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 números 1 a 4 referem-se ao texto que segue. Leia-o com atenção.
Estar em todas, ser ninguém.
Há um momento em que você se destaca do mundo dos anônimos. É quando tem o nome nas
legendas. Muitos têm nome, no entanto ficam numa posição incômoda, perigosa. É quando o leitor
pergunta: esse quem é? O que é? O que faz?
Se não existe resposta, depois de algum tempo você entra para a catalogação perigosa de quem
está em todas e não é nada. Torna-se uma daquelas pessoas simpáticas, sorridentes, animadas,
divertidas, bem vestidas, que descolam convites para todos os acontecimentos, frequentam, mas não
têm ofício, profissão, carreira, função específica. Frequentam, são colunáveis.
Outro dia, ouvi uma definição que me enregelou:
“Toda corte tem seus bobos, os reis tinham, os poderosos hoje têm”.
Palhaços modernos fazem gracinhas, alegram o ambiente, distraem, sabem servir a uma mulher,
acender um cigarro, dançam todos os ritmos, do bolero ao Techno, estão informados de tudo, navegam
na internet, assinam revistas econômicas, discorrem sobre as tendências atuais, conhecem palavras
recém-criadas. [...]
Uma pessoa realmente famosa tem de tomar cuidado para não se misturar. Deve aceitar os bobos
da corte, mas se puder evitar a convivência, melhor. Eles dirão que são seus amigos.
Todavia, os que participam do jogo possuem um acordo, um gentlemen’s agreement em que a
fraude é aceita e compreendida e como tal elogiam a audácia, admiram a artimanha.
Os que participam dessas manobras sabem separar o que é real do que é sucesso/paranoia da
mídia, síndrome de aparecer.
Nessa vida é que pretendo penetrar, nesse covil, como li um dia.
Para me debater contra as intrigas e também fazê-las. Para armar ciladas para os meus inimigos,
porque dentro dessa profissão há muitos, todos se pegam se enganam [...] montam armadilhas.
É uma batalha que não permite acomodação, passividade, conformismo, conforto, a menos que
você seja autodestruidor e se condene ao fracasso.
Deve-se acordar planejando o dia, dormir programando o “Day after”, porque o tempo inteiro é um
“Day after, and after, after”.
O que mata, o suicídio lento, o envenenar gradual é a vida que levo agora. Quando não sou nada
sendo. Passo o dia a imaginar, a montar estratégias que me permitam ser o que pretendo.
Sofro o que poucos seres humanos sofreram, recolhido a este camarim 101, indigno, ainda que
bastante espaçoso, quase uma suíte, rodeado de livros e cadernos que abrigam o organograma
perfeito para o vir a ser.
Como adoraria ver a imprensa falando mal de mim. As fofocas correndo, as discussões, o tema das
mesas.
[...]
BRANDÃO, Ignácio de Loyola. O anônimo célebre. São Paulo: Global, 2002. Pg.14-6.
Vocabulário: gentlemen’s agrément: acordo de cavalheiros
day after: dia seguinte
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01) Em todas alternativas a palavra destacada

04) A alternativa em que ocorrem palavras que

está corretamente interpretada, de acordo
com o seu sentido no texto, exceto em:

contêm, na sequência, dígrafo e encontro
consonantal é:

(A) “...a fraude é aceita e compreendida e como

(A) sorridentes – palhaço.

tal elogiam a audácia...” (= OUSADIA)
(B) “...assinam revistas econômicas, discorrem
sobre
as
tendências
atuais...”
(= CONVERSAM)
(C) “Há um momento em que você se destaca
do mundo dos anônimos.” (= SOBRESSAI)
(D) “Outro dia, ouvi uma definição que me
enregelou...” (= COMOVEU)

(B) armar– recolhido.

02) Leia as afirmações a respeito do texto:
(A) “Estar em todas, ser ninguém” refere-se às

pessoas que, como “bobos da corte”,
frequentam e animam festas importantes,
são fotografadas, mas não têm identidade.
(B) Em “Passo o dia a imaginar, a montar
estratégias que me permitam ser o que
pretendo”, o narrador mostra a sequência de
ações realizadas por ele para chegar à fama.
(C) O narrador vive um conflito, deseja ser
famoso, convivendo com a angústia
causada por esse desejo.
(D) No 5º parágrafo, o narrador usa o termo
“palhaços modernos” para caracterizar as
artistas circenses.
03) Marque a alternativa que, em relação ao

narrador, não é adequada.
(A) Conhece as estratégias envolvidas na busca

pela fama.

(C) pessoa – palavras.
(D) ritmos – melhor.
05) Marque a alternativa incorreta:
(A) A divisão silábica das palavras ritmo,

admiram, indigno é: rit-mo, ad-mi-ram, indig-no.
(B) As palavras ambiente e sorridentes
possuem, respectivamente, 8 e 10 fonemas.
(C) As palavras poderoso e espaçoso sofrem
alteração de timbre da vogal tônica quando
flexionadas no plural. A essa mudança de
som dá-se o nome de metafonia.
(D) De acordo com a nova reforma ortográfica,
as palavras paroxítonas com ditongo aberto
“ei” e “oi” perdem o acento, como é o caso
do vocábulo paranoia.
06) Preencha a coluna II de acordo com a

coluna I, considerando as expressões
sublinhadas, e assinale a opção que indica a
função sintática correta, na sequência de
cima para baixo:
COLUNA I
1. sujeito
2. vocativo
3. objeto direto
4. objeto indireto

(B) Deseja o sucesso a qualquer preço.
(C) O provérbio “Falem mal, mas falem de mim”

ilustra o ponto de vista do narrador de se
manter em evidência a qualquer custo.
(D) Teme ser criticado.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

COLUNA II

) Na avenida principal, os guardas multavam
alguns carros.

) Você não acredita em sua própria
capacidade.

) Viajará para a Estação Espacial, um robô
de última geração.

) Acredito, jovens, que uma participação
crítica é o caminho para um país melhor.
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(A) 3 – 6 - 5 – 1.

(A) “A gentileza é difícil, de ser encontrada mas

(B) 3 – 4 – 1 – 2.

é fácil de ser identificada e acompanha
pessoas generosas e desprendidas; que se
interessam em contribuir para o bem do
outro e da sociedade.”
(B) “A gentileza é difícil de ser encontrada, mas
é fácil de ser identificada, e acompanha
pessoas generosas e desprendidas, que se
interessam em contribuir para o bem do
outro e da sociedade.”
(C) “A gentileza é difícil de ser encontrada; mas
é fácil de ser identificada e acompanha
pessoas generosas e desprendidas que, se
interessam em contribuir, para o bem do
outro e da sociedade.”
(D) “A gentileza, é difícil de ser encontrada mas
é fácil de ser identificada; e acompanha
pessoas generosas e desprendidas que se
interessam, em contribuir, para o bem do
outro e da sociedade.”

(C) 5 – 6 – 1 – 3.
(D) 5 – 4 – 6 – 3.
07) Do

ponto de vista sintático, o termo
destacado em cada alternativa exerce a
função de complemento nominal, exceto
em:

(A) O vaso de porcelana foi comprado na

China.
(B) Os torcedores do time adversário tinham
confiança na vitória.
(C) A descoberta de fraudes no sistema
financeiro prejudicou muitos bancos.
(D) As críticas ao candidato prejudicaram sua
campanha.
08) O pronome pessoal está incorretamente

empregado na opção:

11) Observe as orações abaixo:

(A) Entre mim e ti não há desentendimentos.
(B) Ioga é fundamental para eu me sentir bem.
(C) Ela tinha certeza de que não podia levar a

bolsa consigo.
(D) Algumas divergências aconteceram entre eu
e tu.
09) Dos termos destacados nas frases abaixo, o

único que está inadequado ao contexto
ocorre em:
(A) O réu foi absolvido da acusação.
(B) O juiz expediu um mandato de busca e

apreensão na casa do suspeito do roubo.
(C) O pedido de transferência do curso foi
deferido pela secretaria da Universidade.
(D) O
Titanic imergiu nas águas frias do
Oceano Atlântico
10) Os períodos abaixo apresentam diferenças

de pontuação. Assinale a letra que
corresponde ao período de pontuação
correta, de acordo com as normas da língua
padrão.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

I. Houve duas guerras mundiais.
II. Come-se muito bem nesse restaurante
italiano.
III. Neste setor da fábrica trabalha-se em três
turnos.
IV. Procuraram você ontem à noite.
O sujeito está indeterminado:
(A) somente em I.
(B) somente em II e IV.
(C) somente em III.
(D) somente em I, III e IV.
12) Leia o poema abaixo, de Cora Coralina:

“Não te deixes destruir…
Ajuntando novas pedras
E construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha
um poema.”
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Os verbos destacados no poema encontram-se:
(A) dois deles no modo indicativo e os outros
dois no modo subjuntivo.
(B) todos no modo imperativo.
(C) todos no modo subjuntivo.
(D) um deles no modo indicativo e os outros três
no modo imperativo.
13) Identificar a sílaba mais forte da palavra é

uma questão de prosódia. Assinale a
alternativa em que está destacada a sílaba
errada, como se fosse a tônica:
(A) Cateter, fortuito.
(B) Gratuito, ibero.
(C) Recorde, filantropo.
(D) Ureter, Nobel
14) Leia o seguinte texto:

“Na hora de fazer a fa___ina, usar apenas a
quantia necessária de detergentes, _________ e
produtos de limpe___a em geral, é outra maneira
de economizar, _________ vamos precisar de
menor quantidade de água para en___aguar.”
O correto e respectivo preenchimento das
lacunas encontra-se na alternativa:
(A) ch, sabãos, s, porque, ch.
(B) ch, sabões, z, por que, x.
(C) x, sabãos, s, por que, ch.
(D) x, sabões, z, porque, x.
15) Assinale a alternativa em que a ortografia

está incorreta:

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) Para

desenvolvimento da escola é
importante que os professores expliquem
aos alunos os objetivos das lições e da
matéria numa linguagem simples e clara. No
contexto do “ensino e aprendizagem” essa
caracterização pode ser corretamente
associada ao seguinte requisito:

(A) Currículo organizado e articulado.
(B) Proteção do tempo de aprendizagem do

aluno.
(C) Práticas efetivas dentro de sala de aula.
(D) Estabelecimento de normas e regulamentos
escolares.
17) No âmbito da Gestão Educacional, para

descrever e analisar o cenário educacional
da Gestão Democrática: Articulação e
Desenvolvimento dos Sistemas ou Redes de
Ensino, um Gestor Municipal de Educação
deve utilizar o seguinte indicador:
(A) Quantidade suficiente de professores.
(B) Critérios para escolha da direção escolar.
(C) Quantidade de profissionais de serviço e

apoio escolar.
(D) Cálculo anual/semestral do número de
remoções e substituições, especialmente de
professores.

(A) Ensaboar
(B) Esfarelar
(C) Desaumado
(D) Lobisomem

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
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18) Para

desenvolvimento da escola é
importante que os professores definam com
o diretor e supervisor/orientador pedagógico
a metodologia de ensino a ser seguida na
escola.
No contexto do “ensino e
aprendizagem” essa caracterização pode
ser corretamente associada ao seguinte
requisito:

(A) Avaliação

contínua do rendimento dos
alunos.
(B) Disponibilidade e utilização de recursos
didático-pedagógicos.
(C) Deveres de casa frequentes e consistentes.
(D) Currículo organizado e articulado.
19) É importante que a comunidade escolar

possa fazer cumprir as normas disciplinares
relativas a direitos e deveres de todos os
elementos da comunidade escolar, dentro
dos parâmetros do Regimento Escolar e da
legislação em vigor. No âmbito da gestão
democrática, essa atribuição:
(A) Compete ao Conselho Escolar.
(B) Cabe exclusivamente ao grupo discente.
(C) Constitui

prerrogativa
da
Secretaria
Municipal de Educação.
(D) Compete apenas ao Gestor Escolar.
20) Para

desenvolvimento da escola é
importante que os professores passem
dever de casa sempre que necessário aos
seus alunos. No contexto do “ensino e
aprendizagem” essa caracterização pode
ser corretamente associada ao seguinte
requisito:

(A) Gestão do pessoal docente e não-docente.
(B) Formação e desenvolvimento docente.
(C) Deveres de casa frequentes e consistentes.
(D) Instalações adequadas da escola.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Página 7 de 14

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Considerando

os
marcos
de
desenvolvimento infantil e, guardadas as
proporções, é preocupante uma criança que
sem preensão palmar, não leva objetos à
boca. Este fato constitui um sinal de alarme
no desenvolvimento infantil da seguinte
dimensão:

(A) Na postura e motricidade global de uma

criança aos nove dias.
(B) Na visuomotricidade de uma criança aos
nove meses.
(C) Na audição e linguagem de uma criança de
oito anos.
(D) No comportamento e adaptação social de
uma criança de onze anos.
22) Considerando que brinquedos e produtos

educativos e pedagógicos auxiliam no
desenvolvimento
das
crianças
com
deficiência, observe e analise a imagem e a
descrição a seguir:
IMAGEM I

QUESTÕES DE 21 A 40
E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo de
aprendizagem:
(A) Trabalhar noção de classe, ordem e efetuar
operações.
(B) Desenvolver conteúdos ligados à realidade
da criança.
(C) Auxiliar apenas na compreensão das noções
de fração e aprendizagem de equivalência.
(D) Aprender somente números, unidades,
cores, operações matemáticas simples.
23) No processo de aprendizagem, é possível

notar que algumas crianças têm uma pobre
compreensão e memória dos números. Tal
circunstância sinaliza:
(A) Problemas na escrita.
(B) Problemas nas competências matemáticas.
(C) Problema auditivo e verbal.
(D) Problema social / emocional.
24) Considerando que brinquedos e produtos

educativos e pedagógicos auxiliam no
desenvolvimento
das
crianças
com
deficiência, observe e analise a imagem e a
descrição a seguir:
IMAGEM I

DESCRIÇÃO
VISUFIX COM LOUSA E CX EM MADEIRA
Composição / Material: Madeira Dimensões
do produto: 42x27x17 cm
Dimensões do produto com
embalagem: 44x29x19 cm
Peso aproximado do produto: 7000g
Faixa etária: a partir de 4 anos

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
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IMAGEM II

26) Na prática pedagógica de uma escola, é

importante que a mesma possua uma
proposta pedagógica escrita (em forma de
documento). Tal documento pode sinalizar
qualidade na educação, que pode ser
corretamente associado ao seguinte
indicador:
(A) Planejamento discente.
(B) Variedade das estratégias e dos recursos de

ensino-aprendizagem.
(C) Proposta pedagógica definida e conhecida

DESCRIÇÃO
Bola de ginástica e exercício
composição / material: polivinil
embalagem: cartonado dimensões do
produto: 75x75x75 cm
dimensões do produto com
embalagem: 19x13x25 cm
peso aproximado do produto: 1420g
Faixa etária: sem restrição
E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo de
aprendizagem:
(A) Explorar conceitos de perímetro e área.
(B) Possibilitar
o
desenvolvimento
de
semelhança e congruência e das relações
de Pitágoras e de Tales, entre outros.
(C) Possibilitar a realização de diversos
exercícios, garantindo segurança, diversão e
resultados gratificantes.
(D) Estimular o paladar, a concentração e
promove a inclusão social.
25) Para

desenvolvimento da escola é
importante que as pessoas na escola
conheçam
e
utilizem
todos
os
procedimentos disponíveis para executar
bem o seu trabalho. No contexto da “gestão
de processos” essa caracterização pode ser
corretamente associada ao seguinte
requisito:

por todos.
(D) Incentivo à autonomia e ao trabalho coletivo.
27) Para

desenvolvimento da escola é
importante que a direção escolar tenha
objetivos claros para a aplicação dos
recursos financeiros disponíveis, efetuando
os gastos de acordo com os procedimentos
legais.
No contexto da “gestão de
processos” essa caracterização pode ser
corretamente associada ao seguinte
requisito:

(A) Comunicação frequente entre corpo docente

e pais.
(B) Utilização

e

controle

dos

recursos

financeiros.
(C) Participação da comunidade na gestão da
escola.
(D) Envolvimento dos pais na aprendizagem dos
alunos.
28) No processo de aprendizagem, é possível

notar que algumas crianças não leem com
fluidez. Tal circunstância sinaliza:
(A) Problemas na escrita.
(B) Problema auditivo e verbal.
(C) Problemas nas competências matemáticas.
(D) Problemas de Leitura (visão).

(A) Apoio material da comunidade.
(B) Gestão do pessoal docente e não-docente.
(C) Rotina organizada.
(D) Abordagens pedagógicas atualizadas.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
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29) Considerando que brinquedos e produtos

(B) Trabalhar o reconhecimento das letras e

educativos e pedagógicos auxiliam no
desenvolvimento
das
crianças
com
deficiência, observe e analise a imagem e a
descrição a seguir:

seus sons provenientes da língua
portuguesa.
(C) Desenvolver a formação de silabas, ordem
alfabética e simbologia.
(D) Auxiliar a comunicação, aprender os sinais
que representam certos animais, estimulado
também, a percepção visual e a capacidade
de observação.

IMAGEM I

30) Para

IMAGEM II

desenvolvimento da escola é
importante que os professores se
consideram capazes de ensinar bem. No
contexto
do
“clima
escolar”
essa
caracterização pode ser corretamente
associada ao seguinte requisito:

(A) Confiança dos professores no seu trabalho.
(B) Proteção do tempo de aprendizagem.
(C) Conselho/ Colegiado escolar atuante.
(D) Currículo organizado e articulado.
31) Pode-se

corretamente considerar como
desenvolvimento escolar no requisito
“currículo organizado e articulado” a
seguinte característica pedagógica:

DESCRIÇÃO
LIBRAS - JOGO DE DOMINÓ E CX
ANIMAIS DIVERSOS EM
MADEIRA
Descrição: DOMINÓ ANIMAIS
DIVERSOS LIBRAS EM M.D.F,
CONTÉM 28 PEÇAS
Composição / Material: Madeira
Embalagem: Madeira Dimensões do
produto: 17x10x5 cm
Dimensões do produto com
embalagem: 19x12x7 cm
Peso aproximado do produto: 350g
Faixa etária: a partir de 5 anos
E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo de
aprendizagem:
(A) Trabalhar noção de classe, ordem e efetuar
operações.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

(A) O diretor e os professores tomam decisões

conjuntas relativas ao horário escolar, aos
livros-texto e demais recursos utilizados.
(B) A escola tem objetivos e metas definidos na
Proposta Pedagógica, para cada série ou
ciclo e disciplina, de acordo com os
parâmetros curriculares adotados.
(C) O Currículo Escolar é discutido e definido por
toda a equipe escolar, com validação do
Colegiado ou Conselho.
(D) Os processos críticos da escola são
gerenciados com auxílio de indicadores de
desempenho com vistas à realização de
melhorias.
32) Considerando que brinquedos e produtos

educativos e pedagógicos auxiliam no
desenvolvimento
das
crianças
com
deficiência, observe e analise a imagem e a
descrição a seguir:
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IMAGEM I

IMAGEM II

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

DESCRIÇÃO
Discriminação AUDITIVA E TREINO
ARTICULATÓRIO E CX EM MADEIRA
Descrição: COMPOSTO POR 10 QUEBRACABEÇAS.
Composição / Material: Madeira
Embalagem: Madeira Dimensões do
produto: 14x29x38 cm
Dimensões do produto com
embalagem: 40x31x16 cm
Peso aproximado do produto: 6400g
Faixa etária: A partir de 4 anos
E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo de
aprendizagem:
(A) Desenvolver vocábulos para discriminação
auditiva e treino articulatório.
(B) Estimular a compreensão de coordenadas,
noção de localização e formas geométricas.
(C) Auxiliar na aprendizagem do sistema
numeral decimal e nas operações
matemáticas, ajudando as crianças no
raciocínio lógico.
(D) Auxiliar a criança na associação do numeral
com a quantidade correspondente.
33) Na prática pedagógica de uma escola, é

IMAGEM III

importante que haja cumprimento do
planejamento dos professores e que este
seja acompanhado pela direção da escola.
Tal fato pode sinalizar qualidade na
educação, que pode ser corretamente
associado ao seguinte indicador:
(A) Planejamento.
(B) Mecanismos de avaliação dos alunos.
(C) Participação dos alunos na avaliação de sua

aprendizagem.
(D) Acesso, compreensão e uso dos indicadores
oficiais de avaliação da escola e das redes
de ensino.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
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34) Considerando que brinquedos e produtos

35) Considerando que brinquedos e produtos

educativos e pedagógicos auxiliam no
desenvolvimento
das
crianças
com
deficiência, observe e analise a imagem e a
descrição a seguir:

educativos e pedagógicos auxiliam no
desenvolvimento
das
crianças
com
deficiência, observe e analise a imagem e a
descrição a seguir:

IMAGEM I

DESCRIÇÃO
BRAILLE - ÁBACO FECHADO EM MADEIRA
- 5 COLUNAS
Descrição: ÁBACO FECHADO 5 COLUNAS
BRAILLE EM M.D.F, CONTÉM 51 PEÇAS.
Composição / Material: Madeira Dimensões
do
produto: 23x15x11
cm
Dimensões
do
produto
com
embalagem: 25x17x13
cm
Peso aproximado do produto: 500g
Faixa etária: a partir de 5 anos
E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo de
aprendizagem:
(A) Estimular a alfabetização, a escrita e a
leitura.
(B) Trabalhar especificamente a atenção do
vocabulário, ensinar o som inicial e
memorização de letra e figura.
(C) Desenvolver
apenas
conceitos
e
classificação de sílabas.
(D) Permitir a contagem de quantidade até
dezena de milhar, e também, de números
decimais.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

IMAGEM I

DESCRIÇÃO
ALINHAVO EM MADEIRA – MENINO
Composição / Material: Madeira Dimensões
do produto com embalagem: 28x17x2 cm Peso aproximado do produto: 350g
Faixa etária: A partir de 3 anos
E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo de
aprendizagem:
(A) Auxiliar o aprendizado das operações
matemáticas de adição e subtração.
(B) Auxiliar no aprendizado da leitura de horas
em braille.
(C) Desenvolver lógicas, imprescindíveis para a
formação de conceitos em matemática.
(D) Auxiliar na agilidade e coordenação motora,
podendo ser usado também, como molde
para desenhos, estimulando a criatividade.
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36) Com relação à aquisição dos marcos de

desenvolvimento da postura e motricidade
global de uma criança aos nove meses,
constitui um sinal de alarme (risco) no
desenvolvimento infantil:
(A) A criança não se levanta sem apoio.
(B) A criança não reage aos sons.
(C) A criança vocaliza monotonamente ou perde

a vocalização.
(D) A criança não distingue familiares.
37) Considerando que brinquedos e produtos

educativos e pedagógicos auxiliam no
desenvolvimento
das
crianças
com
deficiência, observe e analise a imagem e a
descrição a seguir:
IMAGEM I

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

DESCRIÇÃO
LIBRAS - NUMERAL E QUANTIDADE E
CX EM MADEIRA
Descrição: NUMERAL E QUANTIDADE
COM LIBRAS EM M.D.F, CONTÉM
30 PEÇAS
Composição / Material: Madeira
Embalagem: Madeira Dimensões do
produto: 22x18x4 cm
Dimensões do produto com
embalagem: 24x20x6 cm
Peso aproximado do produto: 750g
Faixa etária: a partir de 5 anos
E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo de
aprendizagem:
(A) Auxiliar no aprendizado da leitura de horas
em braille.
(B) Auxiliar na alfabetização da criança.
(C) Auxiliar no aprendizado da correspondência
entre algarismo hindu arábico e algarismo
em libras.
(D) Ajudar a criança a se familiarizar com a
linguagem e com a comunicação,
oportunizando e encorajando a leitura, a
escrita e/ou a fala.
38) Pode-se

IMAGEM II

corretamente considerar como
desenvolvimento escolar no requisito
“proteção do tempo de aprendizagem” a
seguinte característica pedagógica:

(A) Os professores dispõem de um plano de

aula pronto quando os alunos entram na sala
de aula.
(B) A escola tem autonomia para decidir sobre
horários escolares, metodologias adotadas,
equipamentos e materiais necessários.
(C) A escola dispõe de critérios e instrumentos
para determinar a eficácia escolar.
(D) A escola estabelece metas de excelência.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
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39) Considerando que brinquedos e produtos

(B) Possibilitar a percepção e interpretação por

educativos e pedagógicos auxiliam no
desenvolvimento
das
crianças
com
deficiência, observe e analise a imagem e a
descrição a seguir:

meio da exploração sensorial e trabalha
coordenação motora fina bem como
manuseio de forma uni e bi manual
(C) Auxiliar especificamente o trabalho com
números e quantidade.
(D) Desenvolver apenas os conceitos de formas,
medidas, posições e tamanhos.

IMAGEM I

40) Leia com atenção as afirmativas a seguir:

Afirmativa I

IMAGEM II

A “aprendizagem” no contexto da Pedagogia
Liberal Tradicional é receptiva e mecânica,
sem se considerar as características próprias
de cada idade.
Afirmativa II

DESCRIÇÃO
INCLUSÃO - JOGO DA MEMÓRIA
BAIXO RELEVO E CX EM
MADEIRA
Composição / Material: Madeira
Embalagem: Madeira Dimensões
do produto: 23x13x4 cm
Dimensões do produto com
embalagem: 25x15x6 cm
Peso aproximado do
produto: 500g
Faixa etária: À partir de 5 anos .

Nas concepções da Pedagogia Liberal
Tradicional, os “conteúdos” são tratados
como conhecimento e valores sociais
acumulados através dos tempos e
repassados aos alunos como verdades
absolutas.
Considerando as afirmativas acima e firmados na
abordagem da Pedagogia Liberal Tradicional, é
correto afirmar que:
(A) As afirmativas I e II são falsas.
(B) As afirmativas I e II são verdadeiras.
(C) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
(D) Somente a afirmativa II é verdadeira.

E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo de
aprendizagem:
(A) Ajudar somente no desenvolvimento do
cálculo, na classificação, no reconhecimento
das formas, no sequenciamento, no
raciocínio lógico.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
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