PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

992 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – PEB II – EDUCAÇÃO
ESPECIAL
Prova: 992

/

Turma: Manhã

Instruções Gerais
Prezado Candidato:
1. Este Caderno de Provas, conforme Edital contém 30 (trinta) questões objetivas a serem respondidas,
cada uma com quatro alternativas (a, b, c, d). Recebido da fiscalização da sala, você deve conferi-lo,
verificando se está completo, se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. Caso Contrário, deve
solicitar a sua substituição.
2. O Caderno de Provas pode ser usado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.), a fim de
concluir pelas respostas às questões formuladas.
3. O tempo de duração total das provas será de 3 (três) horas, incluída a leitura das instruções e o
preenchimento do cartão de leitura óptica (cartão de respostas).
4. Não será permitido ao candidato que saia da sala em definitivo antes de transcorrida 1 (uma) hora do inicio
da prova.
5. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da
mesma.
6. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações,
agendas eletrônicas, gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer
instrumento receptor/transmissor de mensagens.
7. No CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), você deve
preencher apenas uma alternativa (a, b, c, d) de cada questão, com caneta de ponta grossa azul
ou preta, suficientemente pressionada, conforme instrução contida no cartão.
8. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada ou que
vier com outra assinalação que não prevista no item 7, é nula.
9. Ao final da prova, você deve devolver à fiscalização da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
assinado, sem amassá-lo ou dobrá-lo, porquanto ele é insubstituível.
10. É IMPORTANTE QUE O CANDIDATO ASSINE A LISTA DE DEVOLUÇÃO DO CARTÃO DE
RESPOSTAS.
11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega do Cartão Resposta pelo último
candidato.
12. O Gabarito Preliminar será divulgado no site www.guaratingueta.sp.gov.br a partir do dia 22 de Agosto
de 2011.

Nós da Seletrix agradecemos a confiança e a compreensão de todos.
“Gratidão gera gratidão e lamúria gera lamúria.”
UMA ÓTIMA PROVA!!!!!!

Língua Portuguesa
Instrução: Leia o poema a seguir: Via Láctea e responda a questão 1
Via Láctea
[...]
Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto...
E conversamos toda a noite, enquanto
A via-láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.
Direis agora: "Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?"
E eu vos direi: "Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas".
[...]
1. No poema o poeta compara a Via Láctea a um pálio. Qual é o sentido da palavra pálio no poema?
a) manto
b) luxo
c) ornamento litúrgico
d) espaço cideral
2. Leia as frases a seguir e complete-as:
I.
II.
III.
IV.

Mais de 300 políticos eleitos em 2008 já tiveram os mandatos _______.
O _____ ou recenseamento demográfico é uma pesquisa sobre a população que possibilita a recolha de
várias informações.
Segundo Ipea 2009, mais de um milhão de pessoas chegam a ______ social mais alto no Sul em três anos.
Khadafi se recusa a sair do poder e aumenta _____ na Líbia.

Assinale a opção correta:
a)
b)
c)
d)

cassados, senso, extrato, tenção
caçados, censo, extrato, tensão
caçados, senso, estrato, tenção
cassados, censo, estrato, tensão

3. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal e nominal:
a)
b)
c)
d)

O cantor pediu para que os espectadores fizessem o coro.
O jogador pediu para sair mais cedo.
Saiu para ir à missa, mas não pôde assisti-la por causa da chuva.
Muitos motoristas preferem pagar a multa que usar o cinto de segurança.

4. Marque a opção correta em relação à concordância nominal e verbal.
a)
b)
c)
d)

Já é uma hora é trinta minutos.
Houve trezentos e vinte e seis ocorrências desse tipo no mês passado.
Foram construídas um milhão de casas.
A emissora vai definir a premiação, ou seja, como o público poderá participar da mesma.

5. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego correto de palavras, locuções e expressões:
a)
b)
c)
d)

O assaltante era de menor.
Conseguiu o emprego por causa que tinha boa recomendação.
Talvez o convido para a festa.
Embora o faça, reclama sempre.

Matemática
6. A importância de R$600,00 é aplicada numa instituição financeira à taxa de 6% ao mês (a.m), durante 3 meses.
Qual o montante após esse tempo?
a)
b)
c)
d)

708,00
831,00
808,00
637,00

7. Uma televisão que custava R$2.000,00, teve um lucro de R$100,00. Quantos porcentos foi o lucro sobre o
preço de venda?
a)
b)
c)
d)

3%
5%
7%
10%

8. Uma vendedora ambulante que não possuía conhecimentos de matemática, comprou uma mercadoria por
R$200,00. Acresceu a esse valor, 50% de lucro. Certo dia, uma freguesa pediu um desconto, e a comerciante
deu um desconto de 40% sobre o novo preço, pensando que, assim, teria um lucro de 10%. A comerciante teve
lucro ou prejuízo? Qual foi esse valor?
a)
b)
c)
d)

teve lucro – vendeu por R$ 230,00
teve prejuízo – vendeu por
R$ 200,00
teve lucro – vendeu por R$ 220,00
teve prejuízo – vendeu por
R$ 180,00

9. Pietra aplicou o seu dinheiro a juros simples de 1,2% a.m. Em 75 dias lhe rendeu R$3.500,00, qual foi o valor
aplicado por ela inicialmente?
a)
b)
c)
d)

R$ 86.348,57
R$116.666,67
R$ 212.347,35
R$ 215.000,00

10. Expressões numéricas. Resolva: 74+{10-[5-(6-4)+1]}=
a)
b)
c)
d)

68
76
80
82

Conhecimentos Pedagógicos Básicos e Legislação
11. Segundo Libâneo: “A didática se caracteriza como mediação entre as bases teórico-científicas da educação
escolar e a prática docente”. Escolha a alternativa que explica a mediação afirmada pelo autor:
a)
b)
c)
d)

Didática é a mediação escolar entre objetivos e conteúdos de ensino.
Didática compreende os conhecimentos que cada época valoriza para a educação.
Didática é um receituário de como o professor deve dar suas aulas.
Didática compreende a teoria da educação que auxilia o professor em sua prática pedagógica.
Didática. José Carlos Libâneo

12. “Quase tudo que aprendi, amanhã já esqueci... Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi. Decoreba: Esse é
o método de ensino. Eles me tratam como ameba e assim eu não raciocino” (letra da música Estudo Errado de
Gabriel Pensador). No tocante ao processo de ensino aprendizagem, a letra dessa música nos remete a
abordagem:
a)
b)
c)
d)

Comportamentalista
Cognitivista
Tradicional
Humanista

13. De acordo com a LDB/96, ao professor compete, exceto:
a)
b)
c)
d)

Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidos na legislação de ensino.
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento escolar.
Elaborar a proposta pedagógica da escola.

14. De acordo com o ECA, submeter criança ou adolescente sob sua guarda, autoridade ou vigilância comete:
a)
b)
c)
d)

Ato infracional – suspensão de seis meses
Crime – detenção de seis meses a dois anos.
Infração administrativa - suspensão de quatro meses, podendo ser prorrogados a mais quatro meses.
Lesão corporal

15. De acordo, com Libâneo, o modo de fazer do docente determina a linha e a qualidade do ensino, traçam-se
aqui, pelo autor, os principais objetivos da atuação docente:
I.
II.
III.

Assegurar ao aluno domínio duradouro e seguro dos conhecimentos.
Criar condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades visando à autonomia na aprendizagem
e independência de pensamento dos alunos.
Orientar as tarefas do ensino para a formação da personalidade.
Didática. José Carlos Libâneo

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente I está correta.
I e II estão corretas.
II e III estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.

16. De acordo com a Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aplicar
respectivamente em educação, nunca menos que:
a)
b)
c)
d)

18%, 25%, 25% e 25%
25%, 25%, 18% e 25%
12%, 20%, 25% e 20%
18%, 25%, 20% e 25%

17. Marque (F) quando a alternativa estiver incorreta e (V) quando estiver correta:
I.
II.
III.
IV.

( ) A educação básica é de oferta obrigatória para o poder público e matrícula facultativa para a população.
( ) O padrão mínimo é estabelecido pela CF 88.
( ) No Brasil os sistemas de ensino funcionam com autonomia didática, administrativa e pedagógica.
( ) Educação Especial é um dos níveis da Educação Básica.
Assinale a alternativa correta

a)
b)
c)
d)

V, F, V, F
F, V, V, F
F, F, V, F
V, F, V, V

18. Em relação à Educação Especial e nos termos da LDB/96, é incorreto afirmar que os sistemas de ensino
assegurarão aos educandos com necessidades especiais:
a) professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns.
b) atendimento exclusivamente em escolas da rede pública de ensino.
c) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas
necessidades.
d) Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível de
ensino regular.
19. Assinale (I) quando a alternativa estiver incorreta e (C) quando estiver correta:
I.
II.
III.
IV.
V.

( ) A LDB/ 96 cria o padrão mínimo.
( ) A freqüência mínima exigida ao aluno é de 70%
( ) A educação deverá ser ministrada de maneira vinculada ao mundo do trabalho.
( ) Cabe aos Estados a definição dos conteúdos mínimos para formação básica.
( ) Os cursos supletivos referentes ao Ensino Fundamental só poderão ser cursados por alunos maiores de
dezoito anos.
Assinale a alternativa correta

a)
b)
c)
d)

C, I, C, I, I
I, C, I, C, I
I, I, C, C, I
C, I, I, I, I

20. De acordo com o ECA, assinale a alternativa que contém apenas medidas socioeducativas:
a)
b)
c)
d)

prestação de serviços à comunidade, reparação de danos e inclusão em tratamento a alcoólatra.
prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e semiliberdade.
advertência, reparação de danos e colocação em abrigo.
semiliberdade, internação e colocação em família substituta.

Conhecimentos Específicos
21. Atualmente a legislação brasileira, assume uma posição, no que diz respeito ao atendimento de pessoas
especiais. Com isso, portanto, a Educação tem hoje um grande desafio:
a) garantir acesso aos conteúdos especializados a pessoas com deficiência.
b) cada professor deverá partilhar a responsabilidade do ensino ministrado a crianças com necessidades
especiais.
c) garantir acesso educacional básico, inclusive àqueles com necessidades educacionais especiais, tais como, os
superdotação, os com condutas típicas de síndromes/quadros psicológicos etc.
d) os alunos com deficiência grave ou múltipla será oferecido ensino especializado em classes de no máximo dez
alunos.
22. O conceito de acessibilidade está relacionado:
a)
b)
c)
d)

tanto ao acesso ao meio físico quanto ao direito à informação e à comunicação.
ao meio computacional, aos equipamentos e programas.
somente ao acesso à internet.
somente às barreiras arquitetônicas.

23. Identifique alguma(s) sugestão (ões) de acesso ao currículo para alunos com necessidades especiais
específicas: deficiência mental.
I.
II.
III.
IV.

ambientes de aula que favoreçam a aprendizagem, tais como: atelier, cantinhos, oficinas etc.
utilização de pranchas ou presilhas para não deslizar o papel, suporte para lápis, presilha de braço, cobertura
de teclado etc.
desenvolvimento de habilidades adaptativas: sociais, de comunicação, cuidado pessoal e autonomia.
adaptação dos elementos materiais: edifício escolar (rampa deslizante, elevador, banheiro, pátio de recreio,
barras de apoio, alargamento de portas etc.).

Estão de acordo com as adaptações:
a)
b)
c)
d)

Somente I e III estão corretas
Somente II está correta
Somente I, II e IV estão corretas
Todas as alternativas estão corretas

24. Identifique e Relacione as tecnologias assistivas em ambiente computacional referidas na coluna 1 com seus
respectivos usuários apresentados na coluna 2, numerando os parênteses.
1. Simulador de teclado
2. Leitor de tela
3. Software com apoio a LIBRAS
(Língua Brasileira de Sinais)

( ) Pessoas com deficiência física
( ) Pessoas surdas
( ) Pessoas cegas

A numeração correta, de cima para baixo, é
a)
b)
c)
d)

1, 2, 3
2, 3, 1
3, 1, 2
1, 3, 2

25. O direito à educação das pessoas que apresentam necessidades educacionais especiais requer alguns
cuidados e fundamentação nos seguintes princípios, exceto:
a)
b)
c)
d)

a preservação a dignidade humana
a busca de identidade
ter a sua deficiência preservada
ao exercício de cidadania

26. A diversidade existente na comunidade escolar contempla uma ampla dimensão de características. Portanto,
podemos considerar crianças com necessidades educacionais, exceto:
a)
b)
c)
d)

crianças de 0 a 3 anos em processo de alfabetização.
crianças trabalhadoras ou que vivem nas ruas.
crianças de populações distantes ou nômades.
crianças de minorias lingüísticas, étnicas ou culturais.

27. A expressão necessidades educacionais especiais pode ser utilizada para referir-se a crianças e jovens cujas
necessidades decorrem de sua elevada capacidade ou de suas dificuldades para aprender. Este termo está
associado, portanto a
a)
b)
c)
d)

deficiência física e mental
grupos desfavorecidos ou marginalizados
dificuldades de aprendizagem
Todas as alternativas anteriores

28. O projeto pedagógico da escola deve orientar a operacionalização do currículo, como um recurso para
promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, considerando-se os seguintes aspectos:
I.
II.
III.
IV.

a atitude favorável da escola para diversificar e flexibilizar o processo de ensino-aprendizagem, de modo a
atender às diferenças individuais dos alunos.
a identificação das necessidades educacionais especiais para justificar a priorização de recursos e meios
favoráveis à sua educação.
a adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas, com uma concepção uniforme e
homogeneizadora de currículo.
a possibilidade de incluir professores especializados, serviços de apoio e outros, não convencionais, para
favorecer o processo educacional.

Marque a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente I e III estão corretas.
Somente II e IV estão corretas.
Somente I, II e IV estão corretas.
Todas as alternativas anteriores.

29. Para que alunos com necessidades educacionais especiais possam participar integralmente de um ambiente
rico de oportunidades educacionais com resultados favoráveis, alguns aspectos precisam ser considerados,
destacando-se entre eles, exceto:
a)
b)
c)
d)

a preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores.
a preservação da identidade do aluno com necessidades especiais graves.
o apoio adequado e recursos especializados, quando forem necessários.
as adaptações curriculares e de acesso ao currículo.

30. Identifique alguma(s) sugestão (ões) de acesso ao currículo para alunos com necessidades especiais
específicas: alunos com deficiência auditiva.
I.
II.
III.
IV.

materiais e equipamentos específicos: prótese auditiva, treinadores de fala, tablado, softwares educativos
específicos etc.
textos escritos complementados com elementos que favoreçam a sua compreensão: linguagem gestual, língua
de sinais e outros.
sistema alternativo de comunicação adaptado às possibilidades do aluno: leitura orofacial, linguagem gestual e
de sinais.
salas-ambiente para treinamento auditivo, de fala, rítmico.

Estão de acordo com as adaptações:
a)
b)
c)
d)

Somente I e II estão corretas
Somente III está correta
Somente I, II e IV estão corretas
Todas as alternativas estão corretas

