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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
Questão 01 
A intencionalidade educativa demanda consciência do trabalho escolar, incluindo a compreensão de seus problemas, de suas 
potencialidades e dos desafios que precisarão ser enfrentados, a fim de que sejam pensados e organizados os meios para o 
alcance dos propósitos que serão fixados. Trata-se da adequação, do real e do ideal, sem perder de vista que seu caráter 
utópico – o que ainda não existe – se estabelece em torno do que pode existir e de como deve ser encaminhado para que 
exista o que pode existir. Nesse cenário, a avaliação:  
I. Assume o relevante papel de viabilizar a construção de projetos exequíveis e iminentemente exitosos, porque são pautados 

em uma visão crítica da realidade concreta existente. Para isso, faz-se necessário superar a visão linear, pontual e 
inconclusiva que, em geral, incide sobre a avaliação na perspectiva formativa.  

II. Permite o olhar atento sobre o percurso já trilhado, que serve de norte para a manutenção do que foi produtivo, eliminação 
do que não foi e projeção de novas investidas que, por sua vez, deverão ser reincidentemente analisadas.  

III. Deverá interpretar o passado, visando traçar intervenções que traduzam o anseio de tornar presente o futuro projetado, 
sendo realizada em circunstâncias específicas, comumente ao final de percursos, em acordo com a dinamicidade que deve 
caracterizar o processo ensino e aprendizagem para possibilitar melhorá-lo sempre que necessário.  

IV. E o planejamento se fundem em um movimento dialético que os une em propósitos e em compromisso com a construção 
de uma escola democrática, tanto em respeito ao ensino que ministra quanto à aprendizagem dos saberes que veicula.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas.  
D) III e IV, apenas. 
 

Questão 02 
Qualidade na educação é um conceito complexo que pode se modificar conforme o contexto, os valores, a cultura e a identidade de 
cada local. O assunto está sempre presente nas discussões sobre as políticas públicas da educação no país. Isso ocorre porque uma 
educação de qualidade é fundamental para promover mudanças significativas. Sabemos que sem ela não haverá condições de 
alcançar avanços fundamentais em nosso país. A educação de qualidade perpassa todos os âmbitos da escola, mas certamente é o 
professor o profissional de papel fundamental nesse ambiente, em razão de sua responsabilidade na disseminação, na mediação e 
na transmissão dos conteúdos historicamente construídos pela humanidade. Considerando os fatores relacionados à gestão da sala 
de aula com impacto no sucesso ou no fracasso escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) A interação do professor com seus alunos é fundamental para a aprendizagem, uma vez que ela torna possível estabelecer novas 

ações que influenciem no desenvolvimento, agindo na zona de desenvolvimento potencial. Essa interação possibilita ao aluno a 
apropriação dos instrumentos cognitivos/culturais para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores.  

(     ) Para que as estratégias de aprendizagem modifiquem as estruturas cognitivas, é preciso cuidar tanto do planejamento quanto da 
execução das situações de ensino-aprendizagem.  

(     ) A organização didática docente confere clareza aos conteúdos, mas torna a sala de aula rígida, em alguns momentos impedindo 
o estabelecimento de objetivos e a organização de procedimentos que garantam a aprendizagem, inclusive para os alunos com 
maior risco de fracasso escolar, que devem ter experiência de êxito escolar.  

(     ) O estabelecimento de rotinas dificulta a aprendizagem, pois impede que o aluno ouse e se lance em direção ao desconhecido, 
além disso, a configuração de uma rotina dificulta que o professor escute seus alunos sobre as eventuais dificuldades individuais 
observadas no cotidiano. 

(     ) A tensão entre a prática pedagógica e as necessidades dos alunos é um dos fatores para a ocorrência das dificuldades de 
aprendizagem.  

(     ) Na prática pedagógica e no atendimento das necessidades dos alunos, destaca-se a importância do professor como mediador 
que privilegia mais a forma e menos o conteúdo, estabelecendo vínculos de amizade com seus alunos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, F, V. 
C) F, F, V, V, F, V. 
D) F, F, V, V, V, F. 
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Questão 03 
De acordo com os princípios básicos para a educação infantil expressos no  Referencial Curricular do Estado do Paraná, por 
seu caráter educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem 
submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil como primeira etapa da 
educação básica deve seguir os princípios estabelecidos nas suas diretrizes, definidos no Art. 6º, cujas propostas pedagógicas 
devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Assinale, a seguir, a alternativa cujos conceitos se referem aos 
princípios éticos e políticos, respectivamente. 
A) Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

B) Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiên-
cias emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de dife-
rentes linguagens. 

C) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Participar ativamente, com adultos e outras 
crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

D) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 
escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhe-
cimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais e corporais. 

  

Questão 04 
A educação é contínua construção e reconstrução do real, o movimento intelectual que ela comporta, e do qual importa, não 
pode ser senão uma dupla mão de desintegração das ordens intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas mesmas 
ordens, tendo, por horizonte, uma aventura mental e, por ambição, a comunicação. Em síntese, a conduta do espírito exige 
sempre o vaivém do todo à parte e da parte ao todo. Diante do exposto, e considerando que quando o professor se posiciona 
perante os objetivos de sua ação pedagógica ele apresenta seus limites, determina até onde vão seus conhecimentos sobre 
o assunto que pretende ensinar, assim como é sabedor do que se está trabalhando em cada situação, são considerados tipos 
de objetivos que devem estar presentes em seu planejamento:  
I. Comportamentais: objetivos que possam ser previstos, observados, medidos e comparados sabendo que o conhecimento 

não é algo pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. 
II. Abertos: descrevem um encontro educacional. Um encontro que pode ser uma situação criada para permitir que aflorem 

as características individuais dos alunos, um problema que os alunos devem enfrentar ou ainda uma tarefa a executar. Essa 
descrição não estipula o que os alunos devem aprender no encontro planejado. É um objetivo que apenas anuncia uma 
condição, não sendo o desempenho previsível ou programável.  

III. Provocativos: consistem em oferecer ao aluno um problema bem determinado, mas com múltiplas possibilidades de 
solução. O indivíduo deve por em ação sua imaginação para resolver o problema. É um objetivo que especifica a condição e 
o critério, mas não o desempenho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 05 
O Referencial Curricular do Estado do Paraná define-se pelos aspectos legal e normativo e apresenta caráter obrigatório para 
a elaboração das propostas pedagógicas das instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental, bem como 
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas redes públicas e privadas, tendo 
em vista os contextos sociais, econômicos e culturais de cada região do Estado. São considerados princípios orientadores do 
Referencial Curricular do Estado do Paraná: 
I. Educação inclusiva que identifique as necessidades dos estudantes para organizar os recursos de acessibilidade e realizar 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante aos espaços escolares e a valorização da 
diversidade, compreendendo o estudante em seu contexto relacional. 

II. Educação como direito subjetivo de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno da cidadania; prática 
fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da 
valorização da experiência social do aluno.  

III. Transição entre as etapas da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes e a ressignificação 
dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo. 

IV. Igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 06 
O Plano Estadual de Educação do Paraná (2015-2025) apresenta, em sua Meta 4, o objetivo de: “universalizar, para a população de 
4 a 17 anos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade/superdotação, o acesso à educação básica 
e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, de classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados”. 

(Plano Estadual de Educação do Paraná (2015-2025). Curitiba: Governo do Estado do Paraná, 2015.) 
 

São consideradas ações que contribuem para a consolidação dos objetivos estabelecidos na Meta 4 do referido Plano, EXCETO: 
A) Realização de estudo de caso e elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos 

e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. 
B) Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendiza-

gem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. 
C) Planejamento para assegurar que as escolas evitem realizar a matrícula de alunos público-alvo da educação especial quando 

não se considerarem preparadas para incluí-los, orientando as famílias de que é necessário que a matrícula seja devidamente 
feita em uma escola especializada. 

D) Elaboração de projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais 
serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso 
ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. 

 

Questão 07 
O Ensino Colaborativo tem sido uma importante ação pedagógica que favorece, tanto os estudantes quanto seus professores, 
nos processos de construção de uma escola democrática e inclusiva. Ao desenvolvê-lo, abre-se um diálogo dentro da escola na 
perspectiva de promoção da acessibilidade e inclusão escolar. De acordo com Capellini e Zerbato (2019), o Ensino Colaborativo 
deve ser desenvolvido considerando as especificidades, os ritmos e os estilos de aprendizado, para favorecer o acesso e a 
aprendizagem dos alunos público-alvo da educação especial e dos demais estudantes. 

(Capellini, V. L. M. F., & Zerbato, A. P. O que é Ensino Colaborativo? São Paulo: Edicon, 2019.) 
 

Nesse contexto, pode-se afirmar que o ensino colaborativo, no campo da educação especial, é o trabalho de: 
A) Parceria entre o professor da sala de aula comum e o professor de educação especial, que compartilham os objetivos e 

dividem as responsabilidades. 
B) Parceria entre o professor de educação especial e os auxiliares de inclusão em sala de aula, que compartilham os objetivos 

e dividem as responsabilidades. 
C) Compartilhamento do professor de educação especial, que realiza o planejamento da inclusão dos estudantes público-alvo 

da educação especial e orienta o professor da sala de aula comum. 
D) Compartilhamento do professor da sala de aula comum, que realiza o planejamento da inclusão dos estudantes público-alvo 

da educação especial e compartilha com os auxiliares de inclusão em sala de aula. 
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Questão 08 
As altas habilidades – também chamada de superdotação – de acordo com Antipoff e Campos (2010), recebem muitas 
interpretações equivocadas, o que pode se configurar como um desafio na inclusão de estudantes que apresentam essa 
característica. Um dos objetivos do Plano Estadual de Educação do Paraná (2015-2025), estabelecido na Meta 4.29, é: “garantir 
a oferta de educação inclusiva, vedada exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, promovendo a articulação pedagógica entre o ensino regular e o 
atendimento educacional especializado”. Considerando as altas habilidades/superdotação, com o objetivo de evitar as 
interpretações equivocadas e promover a inclusão desses estudantes, assinale a afirmativa correta.  
A) Estudantes com altas habilidades podem também ter alguma deficiência; por isso, precisam ter um acompanhamento 

apropriado para serem avaliados e valorizados em suas especificidades. 
B) Estudantes com altas habilidades se tornam adultos muito cedo, de forma acelerada; por isso, precisam ter um acompanha-

mento apropriado para serem avaliados e valorizados em suas especificidades. 
C) Estudantes com Altas Habilidades destacam-se em todas as áreas do currículo escolar; por isso precisam ter um acompanha-

mento apropriado para serem apoiados na aceleração dos anos/séries escolares. 
D) Estudantes com altas habilidades tem todos um QI (Quociente de Inteligência) bastante elevado; por isso, precisam ter um 

acompanhamento apropriado para serem apoiados na aceleração dos anos/séries escolares. 
 

Questão 09 
Considerando as atribuições do professor do atendimento educacional especializado, de acordo com as Diretrizes 
Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado (Brasil, 2009), marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as 

necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial. 
(     ) Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do 

ensino regular, bem como em outros ambientes da escola. 
(     ) Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de 

acessibilidade. 
(     ) Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) F, F, V, F. 
C) F, F, F, V. 
D) V, V, V, V. 
 

Questão 10 
A Tecnologia Assistiva, seja mais elaborada ou de baixo custo, tem sido uma importante forma de promoção da acessibilidade 
e inclusão de alunos público-alvo da educação especial nos espaços escolares. Seu uso pode ocorrer tanto em sala de aula 
quanto na sala de recursos multifuncional ou em outros espaços escolares. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, a 
tecnologia assistiva se caracteriza por: 
A) Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de 

adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia. 
B) Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à 
sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 

C) Qualquer dispositivo que impeça entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social 
da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expres-
são, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, dentre outros. 

D) Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso público, ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na rural, 
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Questão 11 
O Atendimento Educacional Especializado (AEE), de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (Brasil, 2008), deve ser realizado mediante a atuação de profissionais que tenham conhecimentos específicos 
nas seguintes áreas, EXCETO: 
A) Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
B) Comunicação alternativa, Sistema Braille e Soroban. 
C) Adequação e produção de materiais didáticos e tecnologia assistiva. 
D) Orientação, terapia de mobilidade e Atividades de Vida Diária (AVDs). 
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Questão 12 
De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), a educação se constitui como direito das pessoas com deficiência, a 
ser assegurado em um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino. De acordo com essa Lei e 
considerando o que cabe ao poder público assegurar para garantir a inclusão escolar, marque V para as afirmativas verdadei-
ras e F para as falsas. 
(     ) Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de 

recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. 
(     ) Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir que a escola possa recusar a matrícula de alunos público-alvo 

da educação especial, desde que recomende a sua matrícula em uma escola especializada que esteja mais bem preparada 
para o atendimento de suas especificidades. 

(     ) Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e pro-
fissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência. 

(     ) Oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda 
língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V. 
B) V, F, V, F. 
C) V, V, F, F. 
D) F, F, V, V. 

 
Questão 13 
Os conceitos de adaptação, diferenciação e adequação curricular para estudantes público-alvo da educação especial não são uma 
novidade no Brasil. De acordo com Pires e Mendes (2019), “as políticas construídas para esse fim, entre os anos de 1990 até os dias 
atuais, são decorrentes de acordos mundiais”. Mais recentemente, entre esses três conceitos, a adequação curricular tem se 
sobressaído nos estudos no sentido de se construir uma escola não segregadora. Diante do exposto, pode-se afirmar que o conceito 
de adequação curricular tem como objetivo prático a promoção do(a): 
A) Acesso curricular para os estudantes na classe especial na qual o aluno público-alvo da educação especial está matriculado, 

para que ele possa acompanhar as aulas com foco em suas especificidades, sem abordar o que os demais alunos estão 
aprendendo. 

B) Acesso ao currículo para os estudantes no ano/série na qual o aluno público-alvo da educação especial está matriculado, 
para que ele possa acompanhar as aulas e desenvolver os mesmos conteúdos e temáticas que os demais alunos da turma, 
resguardadas suas especificidades. 

C) Inclusão para os estudantes público-alvo da educação especial, matriculando-os em turmas específicas para eles, no 
ano/série que melhor se adeque a eles, sendo assim, o Projeto Político-Pedagógico é remodelado no sentido de criar para 
essa turma um currículo único e com base nas suas especificidades. 

D) Inclusão para os estudantes no ano/série na qual o aluno público-alvo da educação especial está matriculado, sendo assim, os 
professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) são responsáveis por criar um currículo único e específico com base 
nas especificidades dos estudantes com deficiência, sem ter que participar do que os demais alunos estão aprendendo. 

 

Questão 14 
A oferta do Atendimento Educacional Especializado na educação infantil, nas instituições de ensino vinculadas ao Sistema 
Estadual de Ensino do Paraná, foi regulamentada por meio da Instrução nº 15/2018 – SEED/SUED, que estabeleceu critérios 
para esses trabalhos no estado. No documento, dentre outras questões, estão os procedimentos a serem adotados para os 
processos de registro, o acompanhamento e a documentação dos estudantes da educação especial. Sobre tais procedimen-
tos, analise as afirmativas a seguir. 
(     ) O estudante deve ter uma pasta individual com documentos necessários para o atendimento da educação especial, como 

relatórios de avaliação psicoeducacional e/ou pedagógica, avaliação clínica (audiometria, avaliação oftalmológica, 
psiquiátrica e/ou neurológica) e parecer semestral. 

(     ) No histórico escolar não deverá constar que o estudante frequentou Sala de Recursos Multifuncionais e/ou Centro de 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Infantil. 

(     ) Cabe à secretaria da escola que mantém a Sala de Recursos Multifuncional e/ou o Centro de Atendimento Educacional 
Especializado na Educação Infantil a responsabilidade sobre a documentação do estudante. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) F, V, F. 
C) F, F, V. 
D) V, F, F. 
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Questão 15 
As Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado da Educação Básica Especializado (Brasil, 2009) 
estabelecem que a educação especial é uma modalidade de ensino, que realiza o Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) e que disponibiliza recursos, serviços e orientação para o processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do 
ensino regular. Assim, as Diretrizes preveem que o Projeto Pedagógico da escola deve institucionalizar a oferta do AEE e a 
sua organização, EXCETO: 
A) Sala de recursos multifuncionais: contando com espaço físico, mobiliário específico para atendimento, materiais didáticos, 

recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos. 
B) Profissionais para atuação conjunta: professores para o exercício da docência no AEE, Tradutores e Intérpretes de Libras, 

Guias-Intérpretes e profissionais auxiliares de apoio à inclusão escolar. 
C) Redes de apoio no âmbito da atuação profissional: para a formação, o desenvolvimento de pesquisas, o acesso a serviços e 

equipamentos, entre outros recursos que maximizem o trabalho do AEE. 
D) Plano de Desenvolvimento Individual (PDI): a ser preenchido pelos professores do AEE que atuam na Sala de Recursos, com 

apoio de profissionais como Tradutores-Intérpretes de Libras e de profissionais auxiliares de apoio. 
 

Questão 16 
A Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi reconhecida pela Lei nº 10.436/2002 e, posteriormente, regulamentada pelo Decreto 
nº 5.626/2005 que dispôs, dentre várias questões, os usos e o ensino dessa língua nos espaços escolares. Posteriormente, a 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI), de 2015, ratificou o que foi estabelecido no Decreto sobre o uso e a difusão da Libras e da 
Língua Portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação e explicitou qual deve ser a formação de professores para 
os usos e o ensino dessas duas línguas na escola. O Decreto nº 5.626/2005 e a LBI, sobre o ensino de Libras e Língua Portu-
guesa para estudantes surdos, estabelece que: 
A) A Libras e a Língua Portuguesa escrita sejam as línguas ensinadas e utilizadas na mediação e no desenvolvimento de todo o 

processo educativo. 
B) A Libras, a modalidade escrita e a oralidade em Língua Portuguesa sejam centrais na instrução e utilizadas no desenvolvi-

mento de todo o processo educativo. 
C) A Língua Portuguesa, por ser o idioma oficial do país, seja valorizada como a única língua ensinada e utilizada na mediação e 

no desenvolvimento de todo o processo educativo. 
D) A Libras, por ter sido reconhecida por meio da Lei nº 10.436/2002, seja valorizada como a única língua ensinada e utilizada 

na mediação e no desenvolvimento de todo o processo educativo. 
 

Questão 17 
Para atuar na educação especial, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (Brasil, 2008), os professores devem ter como base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para 
o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. De acordo com tal Política, essa formação deve possibilitar a 
sua atuação, para a oferta dos serviços e recursos da educação especial, em diversos espaços, EXCETO: 
A) Atendimento Educacional Especializado. 
B) Classes hospitalares e ambientes domiciliares. 
C) Centros de avaliação e produção de diagnósticos clínicos e laudos. 
D) Salas de recursos e centros de atendimento educacional especializado. 
 

Questão 18 
O desenho universal está previsto nas políticas nacionais como forma de garantir a inclusão na educação e em diversos outros 
espaços sociais, tendo como referência as normas de acessibilidade. A Lei Brasileira de Inclusão (Brasil, 2015) estabelece que 
caberá ao poder público, promover a inclusão de conteúdos referentes ao desenho universal nas Diretrizes Curriculares da 
educação profissional, tecnológica, do ensino superior e na formação das carreiras de Estado. A Cartilha Acessibilidade na 
Web (Brasil, 2013) explicita que “a ideia principal contida no desenho universal é que o mundo projetado deve se adaptar o 
melhor possível a todas as pessoas, ao invés de exigir destas um grande esforço de adaptação”. Considerando os referidos 
documentos, pode-se afirmar que são considerados princípios do desenho universal, EXCETO: 
A) Tolerância ao erro: minimiza riscos e consequências negativas decorrentes de ações acidentais ou involuntárias. 
B) Particularidade de uso: atende a um grupo específico de usuários, voltando a acessibilidade de forma dedicada às suas 

especificidades. 
C) Informação perceptível: fornece, de forma eficaz, a informação necessária, quaisquer que sejam as condições ambien-

tais/físicas existentes ou as capacidades sensoriais do usuário. 
D) Dimensão e espaço para uso e interação: espaço e dimensão adequados para a interação, o manuseio e a utilização 

independentemente da estatura, da mobilidade ou da postura do usuário. 
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Questão 19 
O Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE) é um importante instrumento para o planejamento das intervenções 
pedagógicas a serem desenvolvidas com os alunos atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE). Com base nas 
Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado (Brasil, 2009), a elaboração do PAEE 
deve contemplar, EXCETO: 
A) O cronograma de atendimento dos alunos atendidos pelo AEE. 
B) A definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas. 
C) A identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos atendidos. 
D) As estratégias para substituição do conteúdo não acessível da sala de aula regular. 
 

Questão 20 
De acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado (Brasil, 2009), 

os recursos de tecnologia assistiva estão previstos como forma de ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo 
autonomia, atividade e participação. Nesse sentido, o professor do atendimento educacional especializado tem como 
atribuição ensinar e/ou usar, EXCETO: 
A) Prognóstico de próteses e órteses. 
B) Atividades de orientação e mobilidade. 
C) Comunicação alternativa e aumentativa. 
D) Tecnologias da informação e comunicação. 
 

Questão 21 
A educação especial no Brasil contou com a força estabelecida por políticas, tratados e outros documentos internacionais, 
dos quais o Estado brasileiro se tornou signatário. Um dos principais documentos internacionais que contribuíram para a 
difusão da defesa da inclusão escolar no país é oriundo da Conferência Mundial de Educação Especial, que reafirmou o 
compromisso para com a educação direcionada a todos, reconhecendo a necessidade e urgência de se estabelecer a 
educação para as crianças, jovens e adultos com deficiência dentro do sistema regular de ensino. Diante do exposto, pode-   
-se afirmar que o documento, oriundo da Conferência Mundial de Educação Especial, que se tornou um grande marco para 
a inclusão escolar no Brasil, foi a Declaração: 
A) De Salamanca (1994); que, por meio da Organização das Nações Unidas, proclamou que toda criança tem direito fundamental 

à educação e devem ser constituídas oportunidades adequadas de aprendizagem. 
B) De Estocolmo (1972); que foi a primeira grande reunião de chefes de estado organizada pelas Nações Unidas e proclamou 

que toda criança com deficiência tem direito fundamental à educação e tomou força de Lei nacionalmente. 
C) Do Congresso de Milão (1880); que foi a primeira grande conferência internacional para discutir a inclusão de pessoas com 

deficiência e que tornou possível a criação do Instituto Benjamin Constant, para alunos com deficiência visual, em 1854, no 
Rio de Janeiro. 

D) Do Protocolo de Montreal (1987); que, por meio da Organização das Nações Unidas, proclamou que inclusão escolar é um 
dever do Estado que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida exercer seus direitos de cidadania e de 
participação social. 

 

Questão 22 
O Braille, criado por Louis Braille nos anos de 1820, é uma importante forma de promover a acessibilidade para alunos com 
deficiência visual, mesmo com a existência, atualmente, de outros recursos digitais como os softwares de leitura de tela. O 
Braille foi oficializado no Brasil, em 1962, por meio da Lei nº 4.169. De acordo com Faria e Botelho (2009), o Braille, dentre 
outras questões, permite e confere aos estudantes com deficiência visual – sejam cegos ou com baixa visão – a oportunidade 
de tomada de consciência da existência da língua escrita e o aprendizado da ortografia. Nesse sentido, o acesso à escrita por 
meio do Braille está previsto na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) e na Lei 
Brasileira de Inclusão (Brasil, 2015). 

(FARIA, I. R.; BOTELHO, A. R. Consciência fonológica e Sistema Braille: reflexões sobre o tratamento da ortografia. In: DÍAZ, F., et al., (orgs.). Educação 
inclusiva, deficiência e contexto social: questões contemporâneas. Salvador: EDUFBA, 2009, p. 117-126.) 

 
Considerando a demanda para que os professores da educação especial conheçam e possam usar o Braille durante a atuação 
profissional, assinale a afirmativa que o descreve corretamente.  
A) É um sistema de fórmulas para a escrita tátil; usado para a codificação e decodificação escrita através da contagem dos oito 

pontos que representam as palavras, os números, a pontuação e, também, o contorno de imagens. 
B) É uma língua, de impressão no formato tátil; caracterizada por uma célula com seis pontos, que representam as letras do 

alfabeto, números e pontuação, podendo ser usado, também, para representar o contorno de imagens. 
C) É um código iconográfico; caracterizado por uma célula com oito pontos em duas linhas verticais, que representam as letras 

do alfabeto, números e pontuação, podendo ser usado, também, para representar o contorno de imagens. 
D) É um sistema de escrita tátil; caracterizado por uma célula de seis pontos dispostos em duas linhas verticais, que representam 

as letras do alfabeto, números e pontuação, podendo ser usado, também, para representar o contorno de imagens. 
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Questão 23 
A surdocegueira foi caracterizada na literatura, por muitos anos, como deficiência múltipla. Contudo, com estudos realizados 
mais recentemente e com as mobilizações da própria comunidade surdocega, das instituições representativas nacionais e 
internacionais e dos pesquisadores da área, ela foi caracterizada como uma “deficiência única”. 

(SOUZA, L. G. C.; ROCHA, T. C. C. Acessibilidade e Interação em Sala de Aula: estudo de caso com uma estudante surdocega no ensino superior. In: Anais 
do VIII Congresso Brasileiro de Educação Especial, 2018, São Carlos: UFSCAR, 2018. v. 3.) 

 

Considerando as especificidades da surdocegueira que precisam ser observadas para os processos de inclusão escolar, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. A surdocegueira é entendida como a diminuição ou ausência da audição e da visão concomitantemente, podendo ser em 

diferentes graus em cada um dos sentidos, que vai desde a ausência parcial até a total. 
II. A pessoa com surdocegueira congênita é caracterizada como aquela que passa a ter essa condição ao longo da sua vida, 

quando já utiliza uma língua, que pode ser oral ou sinalizada. 
III. A surdocegueira adquirida é caracterizada por aquela que nasceu ou que desenvolveu a deficiência antes do desenvolvi-

mento de uma língua. 
IV. Quando uma forma de comunicação é aprendida, com o apoio de um professor ou mediador, o guia-intérprete é o profissio-

nal que passa a assumir os serviços de tradução, interpretação, descrição e guia para a promoção da acessibilidade para as 
pessoas com surdocegueira. 

V. A surdocegueira demanda estratégias diferenciadas para a interação, comunicação e participação em situações cotidianas, 
que passam pela acessibilidade escolar até a interação e comunicação com os próprios familiares. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e V. 
B) I, II e III. 
C) I, IV e V. 
D) I, II, III e V. 
 

Questão 24 
A avaliação, por muitos anos, foi caracterizada como um dos principais desafios em relação aos trabalhos com estudantes 
com deficiência, principalmente quanto aos critérios a serem adotados em relação aos alunos com deficiência intelectual. A 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Brasil, 1996) prevê a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 
provas finais. Com enfoque na avaliação, diversos estudos foram elaborados nos últimos anos para desenvolver estratégias 
e instrumentos para apoiar os professores nos processos de avaliação e planejamento pedagógico para os alunos, público-    
-alvo da educação especial. Nesse contexto, são considerados instrumentos do campo da educação especial para o apoio aos 
professores da sala de aula regular nos processos avaliativos desses estudantes, EXCETO:  
A) Avaliação Diagnóstica (AD). 
B) Plano de Ensino Individualizado (PEI). 
C) Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). 
D) Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE). 
 

Questão 25 
O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade), criado 1999, constitui-se como um importante meio 
para a busca e afirmação dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil, incluindo os processos de escolarização, de 
acessibilidade e de participação social. Considerando a sua caracterização e suas atribuições, pode-se afirmar que o Conade 
é um órgão: 
A) Superior de deliberação colegiada, criado para acompanhar e avaliar o desenvolvimento de uma política nacional para 

inclusão da pessoa com deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, 
cultura, turismo, desporto, lazer e política urbana dirigidos a esse grupo social. 

B) Que fiscaliza e assegura a avaliação, análise, desenvolvimento e distribuição de recursos de tecnologia assistiva e desenvolve 
cursos jurídicos que orientam as pessoas com deficiência sobre as políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, 
assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer e política urbana dirigidos a esse grupo social. 

C) Superior de deliberação colegiada, criado para desenvolver produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, 
estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 

D) Que fiscaliza e assegura a utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na rural, por pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
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Questão 26 
As características do Transtorno do Espectro Autista (TEA), segundo Rocha e Pacheco (2018), não são uniformes entre os 
diferentes sujeitos, que apresentam particularidades muito específicas e, ao mesmo tempo, diversificadas. Assim, cada criança 
se expressa de forma específica, com uma ou mais características do conjunto do espectro, o que se desdobra em contínuos 
desafios aos professores e toda a equipe escolar. Desse modo, se faz importante que os professores e demais profissionais da 
educação conheçam as principais características do TEA para que se possa planejar, adequadamente, os processos de inclusão. 
(ROCHA, T. C. C.; PACHECO, L. C. A. O Atendimento Educacional Especializado e os desafios do trabalho com crianças com TEA. In: Adriana Araújo Pereira 

Borges; Maria Luísa Magalhães Nogueira. (Org.). O aluno com autismo na escola. 1ed. Campinas: Mercado de Letras, 2018, v. 01, p. 269-290.) 
 

São consideradas especificidades que compõem as características do TEA, EXCETO: 
A) Interesses restritos e estereotipias. 
B) Desafios de socialização e na linguagem. 
C) Particularidades sensoriais e alucinações. 
D) Especificidades de habilidades motoras e de comportamento. 
 

Questão 27 
O processo de desenvolvimento da comunicação das pessoas surdocegas, de acordo com Almeida (2008), pode ser forte-
mente influenciado pelo período no qual ocorreu a surdocegueira, ou seja: a surdocegueira congênita ou a surdocegueira 
adquirida. Em cada um desses modos pode-se ter diferentes percepções do mundo e, portanto, demanda diferentes 
abordagens. Nesse sentido, é importante que professores e profissionais do campo da educação especial conheçam as 
diferentes formas de comunicação catalogadas e disponíveis para serem adotadas pelas pessoas surdocegas. Considerando 
o desenvolvimento da linguagem e da comunicação das pessoas surdocegas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Braille; Braille tátil; e, escrita na palma da mão. 
B) Comunicação social háptica; Tadoma; e, fala ampliada. 
C) Comunicação alternativa; Braille sinalizado; e, escrita nas costas. 
D) Libras no campo visual reduzido; Libras tátil; e, alfabeto datilológico tátil. 
 

Questão 28 
A educação especial no Brasil é oriunda de um longo processo histórico e, ao resgatá-lo, podemos compreender o porquê de 
determinadas abordagens e também a sua estruturação. Os processos de escolarização das pessoas com deficiência no país 
tiveram início com a criação de duas instituições; são elas: 
A) Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant (IBC), e Instituto Pestalozzi de Minas Gerais (IPMG). 
B) Instituto dos Surdos-Mudos, atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES), e Instituto Pestalozzi de Minas Gerais 

(IPMG). 
C) Instituto dos Surdos-Mudos, atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES), e Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). 
D) Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant (IBC), e Instituto dos Surdos-Mudos, atual Instituto 

Nacional da Educação dos Surdos (INES). 
 

Questão 29 
De acordo com a instrução nº 15/2018 – SEED/SUED do Estado do Paraná, a oferta do Atendimento Educacional Especializado 
por meio da Sala de Recursos Multifuncionais e/ou do Centro de Atendimento Educacional Especializado na Educação Infantil 
deverá, obrigatoriamente, estar autorizada, com os atos regulatórios em vigência e contemplada no Projeto Político-Pedagógico 
e Regimento Escolar da Instituição de Ensino. Sobre a atuação dos professores da educação especial que devem compor esse 
atendimento, analise as afirmavas a seguir. 
I. Os estudantes serão atendidos por meio de cronograma de forma individual ou em grupos, possibilitando a oferta de 

suporte necessário às suas especificidades consonantes à área específica, favorecendo, assim, seu acesso ao conhecimento. 
II. A oferta do Atendimento Educacional Especializado na Educação Infantil terá uma carga horária destinada ao atendimento 

dos estudantes em sala de recursos multifuncionais e uma carga horária destinada ao trabalho colaborativo, com profissio-
nais do ensino comum, familiares e especialistas; elaboração de materiais; formação continuada; e, planejamento. 

III. Os materiais pedagógicos que compõem a Sala de Recursos Multifuncionais e/ou Centro de Atendimento Educacional 
Especializado na Educação Infantil devem ser compostos por materiais didáticos de acessibilidade; recursos pedagógicos 
específicos adaptados; brinquedos; equipamentos tecnológicos; e, mobiliários adequados à faixa etária atendida. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 30 
As diferenças nos processos de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa por estudantes surdos são importantes aspectos 
a serem considerados para o planejamento didático dos professores. A Lei Brasileira de Inclusão demanda que a diferencia-
ção na adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação considerem a singularidade linguística 
a ser observada na escrita da Língua Portuguesa por estudantes surdos. Considerando tais singularidades linguísticas, em 
relação ao ensino de Língua Portuguesa para surdos usuários da Libras, pode-se afirmar que: 
A) O não uso da prosódia na comunicação em Libras e as diferenças na flexão verbal das duas línguas precisam ser considerados 

no ensino de Língua Portuguesa para surdos. 
B) O pouco uso de preposições na comunicação em Libras e as diferenças na flexão verbal das duas línguas precisam ser 

considerados no ensino de Língua Portuguesa para surdos. 
C) O não uso da prosódia na comunicação em Libras e as diferenças nos significados dos léxicos nas duas línguas precisam ser 

considerados no ensino de Língua Portuguesa para surdos. 
D) O pouco uso de verbos no infinitivo na comunicação em Libras e as diferenças nos significados dos léxicos nas duas línguas 

precisam ser considerados no ensino de Língua Portuguesa para surdos. 

 
Questão 31 
Considerando a legislação nacional sobre os usos do Braille, analise as afirmativas a seguir. 
I. A edição de qualquer texto em Braille pode ser realizada independentemente de autorização de quem detenha os direitos 

autorais (autores ou editoras), no que se refere à produção de obras sem fins lucrativos, se a sua finalidade for a distribuição 
gratuita para pessoas cegas. 

II. É permitida a reprodução, sem fins lucrativos, de obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes 
visuais por meio do Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para os destinatários com deficiência visual. 

III. A Lei Brasileira de Inclusão prevê, no capítulo referente à Educação, que deve ser realizada a oferta e ensino do Braille e o 
uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua 
autonomia e participação. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 32 
A Lei Brasileira de Inclusão (LBI), de 2015, ratificou o que foi estabelecido no Decreto sobre o uso e a difusão da Libras para 
o acesso das pessoas surdas à educação e explicitou qual deve ser a formação de professores para os usos e ensino dessas 
duas línguas na escola. E, antes disso, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 

2008) já versava que o atendimento educacional especializado deve ser realizado mediante a atuação de profissionais com 
conhecimentos específicos no ensino dessa língua. Considerando esse contexto, observe o sinal da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) apresentado na imagem a seguir e a sua representação em Escrita de Sinais (SignWriting). 
 

 
 (CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A. C. L. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira - Novo Deit Libras. 1. 

ed. São Paulo: Edusp, 2013.) 
 

Qual sinal da Libras está apresentado na imagem? 
A) Pensativo. 
B) Estudioso. 
C) Inteligente. 
D) Idealizador. 
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Questão 33 
O Braille constitui-se como importante meio para a comunicação, a expressão, a profissionalização, a independência e a 
inclusão de pessoas com deficiência visual. De acordo com as Normas Técnicas para a Produção de Textos em Braille (Brasil, 

2018), a produção de textos didáticos de qualidade em Braille requer cuidados especiais e, para isso, são recomendadas 
algumas etapas de produção. Considerando tais Normas Técnicas, assinale, a seguir, os procedimentos apropriados para a 
produção de textos didáticos em Braille. 
A) I. Adaptação II. Leitura III. Revisão e formatação IV. Impressão e encadernação. 
B) I. Tradução II. Diagramação/formatação III. Revisão IV. Impressão, encadernação e acabamento. 
C) I. Tradução II. Diagramação/formatação III. Revisão e acabamento IV. Impressão e encadernação. 
D) I. Adaptação II. Diagramação/formatação e transcrição III. Revisão IV. Impressão, encadernação e acabamento. 
 

Questão 34 
A compreensão sobre a deficiência intelectual, segundo Milian et al. (2013), vem deixando um passado remoto mais atrelado 
ao senso comum e assumindo uma compreensão científica comprometida com avaliações mais cuidadosas e sistemas de 
atendimentos mais eficazes. Nesse sentido, Veltrone e Mendes (2011) explicam que a compressão da deficiência intelectual 
por parte dos educadores se faz importante para o planejamento de abordagens apropriadas na promoção da inclusão desses 
alunos. Com fundamentação em bases nacionais e internacionais, a deficiência intelectual vem sendo entendida como o 
funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, com manifestação antes dos 18 anos de idade e que seja 
associado a inabilidades em pelo menos duas áreas. Nesse contexto, são consideradas inabilidades que podem ser associadas 
à deficiência intelectual, EXCETO: 
A) Comunicação; habilidades sociais; e, lazer. 
B) Cuidado pessoal; trabalho; e, habilidades acadêmicas. 
C) Utilização dos recursos da comunidade; saúde; e, segurança. 
D) Habilidades comunicacionais; sociabilidade; e, acuidade de audição. 
 

Questão 35 
A Comunicação Alternativa e Aumentativa está prevista nas Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o 
Atendimento Educacional Especializado (Brasil, 2009) como parte do campo de Tecnologia Assistiva. Diante do exposto, pode-
-se afirmar, em relação aos usos dessa forma de comunicação, que se trata de um campo da ciência que, EXCETO: 
A) Utiliza recursos como pranchas de comunicação construídas com simbologia gráfica. 
B) Utiliza Tecnologia Assistiva, de baixo e de alto custo, associada à Língua Brasileira de Sinais. 
C) Se dedica às pessoas que estão permanentemente ou temporariamente impossibilitadas de falar. 
D) Desenvolve formas para que os seus usuários possam expressar suas questões, desejos, sentimentos e entendimentos. 
 

Questão 36 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) versa que seja realizado um planejamento com foco na equidade, que exige um 
claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos que não tiveram acesso à educação 
na idade própria, inclusive de pessoas com deficiência. São consideradas abordagens previstas na legislação para a promoção 
da inclusão de pessoas que não tiveram ou não têm acesso à educação, EXCETO: 
A) Diferenciação curricular. 
B) Educação ao longo da vida. 
C) Educação em tempo integral. 
D) Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
 

Questão 37 
Considerando o disposto na legislação e nas políticas públicas de educação nacionais, quando a equipe de professores e 
outros profissionais não se sente suficientemente preparada para o atendimento de alunos, público-alvo da educação 
especial, em relação à sua matrícula, assinale, a seguir, a conduta adequada por parte da escola. 
A) Recusar a matrícula de alunos público-alvo da educação especial, caso não esteja suficientemente preparada para incluí-lo. 
B) A escola não tem o direito de recusar a matrícula de alunos, público-alvo da educação especial, encaminhando a sua matrícula 

a uma escola especializada. 
C) A escola tem o direito de recusar a matrícula de alunos, público-alvo da educação especial, desde que recomende a sua 

matrícula em uma escola especializada. 
D) A escola tem o direito de recusar a matrícula de alunos, público-alvo da educação especial, mas não tem a obrigatoriedade 

de incluí-lo, caso ainda não esteja preparada. 
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Questão 38 
Além de textos ampliados, audiodescrição, linha Braille e modelos táteis, são considerados recursos pertinentes para o uso 
no Atendimento Educacional Especializado aos estudantes com deficiência visual (cegos ou com baixa visão): 
A) Soroban; softwares leitores de tela; e, reglete. 
B) Soroban; softwares tradutores de Libras; e, reglete. 
C) Método Denver; softwares leitores de tela; e, fala ampliada. 
D) Comunicação alternativa; softwares leitores de tela; e, fala ampliada. 
 

Questão 39 
Diversas concepções e metodologias foram desenvolvidas, historicamente, em relação à educação de surdos. Essas 
abordagens, também conhecidas como “filosofias educacionais”, mudaram ao longo dos anos devido às pesquisas científicas, 
experiências educacionais e ao movimento da comunidade surda brasileira em busca de direitos. Assinale, a seguir, a 
abordagem prevista, atualmente, na Lei Brasileira de Inclusão para a educação de estudantes surdos. 
A) Oralismo. 
B) Sinalização. 
C) Bilinguismo. 
D) Comunicação total. 
 

Questão 40 
Em relação ao processo de construção e apropriação de conceitos básicos da matemática por estudantes cegos, há recursos 
e tecnologias assistivas que contribuem para o trabalho a ser desenvolvido no Atendimento Educacional Especializado. 
Considerando esse contexto, assinale, a seguir, o recurso que contribui para o ensino do conceito de números para estudan-
tes cegos? 
A) Soroban. 
B) Fala ampliada. 
C) Texto ampliado. 
D) Método Denver. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: smartphones, notebooks, tocadores de músicas e streamings (digitais ou 
analógicos), tablets, gravadores multimídia, máquinas de calcular, câmeras fotográficas, controles de alarme de carro, 
smartwatch ou qualquer outro modelo de relógio, pulseiras magnéticas ou qualquer outro equipamento eletrônico que 
possa interferir no processo, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 
Caso o candidato seja surpreendido portando os citados aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, o fato será 
lavrado no Termo de Ocorrência e ele será ELIMINADO automaticamente do Processo Seletivo Interno. Não será permitida 
a utilização, pelo candidato, durante a realização da prova escrita, de óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo Interno, no dia da realização das provas escritas 
objetivas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. A prova objetiva constará de 5 (cinco) questões sobre fundamentos da educação e 35 (trinta e cinco) questões específicas 
da disciplina ou área escolhida. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde a área/disciplina a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as áreas/disciplinas. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. Ao término da prova, o candidato deverá aguardar o 
recolhimento de seu material pelo Fiscal de Aplicação, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala 
de provas somente após a autorização. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o caderno de 
provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Interno.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os resultados provisórios (prova objetiva) do Processo Seletivo Interno serão disponibilizados no portal institucional da SEED, 
na página do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, bem como na página do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), conforme anexo I do Edital. 

- O candidato que desejar interpor recurso disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação dos 
resultados, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo Interno no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, acessado 
mediante o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 

Seletivo Interno. 




