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QUESTÕES TRANSCRITAS EM BRAILLE 
 
 

ADAPTADOR EM RELEVO 
 
16) As diretrizes definidas para o funcionamento do Serviço de Atendimento Educacional Especializado - 
SAEDE/DV tem o objetivo de oportunizar que os alunos com deficiência visual adquiram independência e 
autonomia.  
 
Nesse sentido é correto afirmar, exceto: 
 

A Sugere-se atendimento separadamente para alunos cegos e com baixa visão para o melhor 
desenvolvimento dos trabalhos do SAEDE/DV, bem como para atender as peculiaridades destes alunos. 
B Os alunos matriculados no Ensino Fundamental poderão receber, no mesmo horário da frequência no 
ensino regular, atendimento em SAEDE/DV. 
C O atendimento para alunos cegos em processo de alfabetização, mesmo matriculados em diferentes 
séries, deverá ser prestado por sessões de, no máximo duas horas diárias, quatro vezes por semana, em 
grupos de no máximo três alunos. 
D Serviço direcionado aos alunos com deficiência visual, caracterizado por um conjunto de procedimentos 
diferenciados voltados à estimulação de sentidos remanescentes mediante a utilização de recursos e 
instrumentos específicos mediadores do processo de apropriação e produção de conhecimentos. 
E No desenvolvimento do trabalho pedagógico com os alunos com deficiência visual matriculados na 
educação infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, é de fundamental importância a utilização de 
formas concretas como elemento facilitador do processo de apropriação de conceitos. 
 
17) Consta no Caderno do Atendimento Educacional Especializado na área de Deficiência Visual – MEC, que 
a confecção de recursos didáticos para alunos cegos deve se basear em alguns critérios muito importantes 
para a eficiência de sua utilização. 
 
Todas as alternativas descrevem esses critérios, exceto a: 
 

A As dimensões e o tamanho devem ser observados. Objetos ou desenhos em relevo pequenos demais não 
ressaltam detalhes de suas partes de componentes ou se perdem com facilidade. O exagero no tamanho 
pode prejudicar a apresentação da totalidade, dificultando a percepção global. 
B Fidelidade da representação que deve ser tão exata quanto possível em relação ao modelo original. Além 
disso, deve ser atraente para a visão e agradável para o tato. 
C A adequação deve ser respeitada, considerando-se a pertinência em relação ao conteúdo e a faixa etária. 
D A estimulação tátil baseia-se na escolha adequada do material, que não precisa ser colorido, pois como 
está voltado ao aluno cego, bem como, não precisa ser agradável ao tato, mas facilitar o entendimento do 
objeto ou da gravura. 
E O relevo deve ser facilmente percebido pelo tato e, sempre que possível, constituir-se de diferentes 
texturas para melhor destacar as partes componentes do todo. Contrastes do tipo liso/áspero, fino/espesso, 
permitem distinções adequadas. 
 
 
 



18) De acordo com a definição de deficiência visual que consta na Política de Educação Especial de SC, 
assinale a alternativa correta. 
 

A Cegueira, baixa visão e visão rebaixada são classificações da deficiência visual. 
B A deficiência visual classifica-se em cegueira em um olho só e cegueira nos dois olhos. 
C Deficiente visual é aquele que apresenta redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e 
após correção óptica. 
D Baixa visão é quando a pessoa tem a visão perfeita em apenas um dos olhos. 
E Deficiente visual é aquele que necessita de óculos para leitura e escrita, independente da acuidade visual. 
 
19) Assinale a alternativa correta que aponta o nome da estrutura ocular que pode ser transplantada, 
permitindo que o indivíduo volte a enxergar. 
 

A Córnea. 
B Mácula. 
C Ponto Cego. 
D Cristalino. 
E Íris. 
 
20) Criado por Louis Braille, em 1825, na França, o sistema Braille é conhecido universalmente como código 
ou meio de leitura e escrita das pessoas cegas. 
 
Nesse sentido, assinale a alternativa correta. 
 

A A máquina de escrever em Braille tem oito teclas básicas correspondentes aos pontos da cela Braille. 
B A combinação dos pontos é obtida pela disposição de oito pontos básicos, organizados em duas colunas 
verticais com quatro pontos cada uma. 
C A escrita Braille é realizada por meio de uma reglete e punção e a leitura braille por meio da máquina 
Perkins. 
D A escrita Braille na reglete é realizada da esquerda para a direita da folha, para produzir a escrita em 
relevo de forma não espelhada. 
E O sistema Braille baseia-se na combinação de 63 pontos que representam as letras do alfabeto, os 
números e outros símbolos gráficos. 
 

ADAPTADOR EM TINTA 
 
16) Assinale a alternativa correta sobre algumas enfermidades que causam a baixa visão. 
A Retinopatia da prematuridade, catarata congênita, retinose pigmentar e atrofia óptica. 
B Estrabismo, albinismo, conjuntivite e glaucoma. 
C Glaucoma, olho seco, ambliopia e catarata. 
D Miopia, estrabismo, astigmatismo e hipermetropia. 
E Ceratocone, enxaquecas, hipertensão arterial e vista cansada. 
 
17) Assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. 
 
São necessários, para a pessoa com deficiência visual, alguns conceitos básicos relacionados à............ para 
assim, movimentar-se com segurança e eficiência. O conhecimento corporal, por exemplo, é fundamental, 
devendo-se dar especial atenção a(ao): ............, conceito corporal, ............., planos do corpo e suas partes, 
.......... e direcionalidade. 
 

A conceitos corporais / percepção auditiva / braile / organização tátil 
B conceitos corporais / audição / ajuda da família / raciocínio lógico 
C Braille / lateralidade / audição / organização / tátil. 
D orientação e mobilidade / estímulo / audição / imagem do corpo 
E orientação e mobilidade / esquema corporal / imagem corporal / lateralidade  



 

18) Considerando a avaliação funcional da visão é correto afirmar, exceto: 
 

A O aluno com baixa visão usa ou tem a possibilidade de usar a visão para a realização de atividades 
escolares e outras fora da escola. 
B O tipo e tamanho das letras, a distância do material a ser visualizado, o contraste oferecido e a incidência 
de luz sobre o material devem ser considerados quando o professor prepara os materiais e em atividades 
desenvolvidas no cotidiano da escola. 
C A falta de estimulação contribui para a perda da funcionalidade visual. 
D O professor é um dos principais mediadores quanto ao uso eficiente do resíduo visual do aluno em 
diferentes atividades. 
E A avaliação qualitativa do uso eficiente da visão refere-se ao seu uso funcional no dia a dia e só pode ser 
realizada por profissional da área da saúde. 
 
19) Em relação à baixa visão, é correto afirmar: 
 

A O sujeito com baixa visão poderá ser diagnosticado a qualquer tempo, já que a idade avançada não é 
impeditiva para as oportunidades de desenvolvimento e de providências médicas, educacionais e sociais de 
suporte para a realização de atividades cotidianas. 
B A baixa visão é uma deficiência que requer a utilização de estratégias e de recursos específicos, sendo 
muito importante compreender as implicações pedagógicas dessa condição visual e usar os recursos de 
acessibilidade adequados no sentido de favorecer uma melhor qualidade de ensino na escola.  
C A baixa visão não pode ser causada por enfermidades, traumatismos ou disfunções do sistema visual.  
D Qualquer tipo de perda visual pode ser considerado como baixa visão e pode ser sanado, por exemplo, 
com o uso de óculos convencionais, lentes de contato ou cirurgias oftalmológicas. 
E A função visual é aprendida, mas de forma estática; ela só desenvolve por um período determinado, não 
dependendo das oportunidades de contato com as pessoas e objetos do meio. 
 
20) Assinale a alternativa correta que define o sorobã. 
 

A O sorobã é um instrumento utilizado para trabalhar cálculos e operações estatísticas, que contém cinco 
contas em cada eixo. 
 

B É um instrumento utilizado para trabalhar cálculos e operações matemáticas. É uma espécie de ábaco que 
contém seis contas em cada eixo e borracha compressora para deixar as contas fixas. 
C É um instrumento utilizado para trabalhar cálculos e operações matemáticas. É uma espécie de ábaco que 
contém cinco contas em cada eixo e borracha compressora para deixar as contas fixas. 
D É uma espécie de ábaco que contém seis contas em cada eixo e serve para fazer cálculos. 
E É um instrumento utilizado para trabalhar cálculos e operações geométricas. É uma espécie de ábaco que 
contém seis contas em cada eixo. 
 

REVISOR EM BRAILLE 
 
16) A grafia Braille para a Língua Portuguesa é um documento normatizador e de consulta destinado 
especialmente a professores, transcritores, revisores e outros profissionais, bem como a usuários do Sistema 
Braille. Além de símbolos já consagrados na escrita Braille, a grafia traz algumas alterações, novos símbolos 
e um conjunto de normas para aplicação de toda essa simbologia.  
 
As alterações e a adoção de novos símbolos basearam-se principalmente nos critérios relacionados nas 
alternativas a seguir, exceto na: 
 

A Ajustar a grafia básica à nova realidade da representação Braille. 
B Garantir a qualidade da transcrição de textos para o Sistema Braille, especialmente dos livros didáticos. 
C Cumprir a determinação da União Mundial de cegos (UMC) e da UNESCO quanto à unificação das grafias 
por grupos linguísticos. 
D Adequar a escrita Braille às modificações realizadas nas representações gráficas decorrentes do avanço 
científico tecnológico e do emprego cada vez mais frequente da informática. 
E Evitar a duplicidade de representação de símbolos Braille. 



 
17) Assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. 
 
A......... é uma estrutura .........., em forma de lente, transparente com um poder dióptrico de perto de +14,00 
diop. localizado logo atrás da .........., entre a câmara anterior e a câmara posterior do olho. A sua função 
principal é permitir a visão.......... em todas as distâncias. 
 
A íris / côncava / córnea / invertida 
B retina / biconvexa / íris / nítida  
C retina / convexa / íris / invertida 
D córnea / biconvexa / retina / nítida 
E íris / côncava / retina / nítida 
 
18) Quando tratamos especificamente da revisão de textos em Braille é correto afirmar, exceto: 
 

A A segunda revisão permite assinalar no próprio texto ou em papel à parte as modificações que se devam 
efetuar posteriormente pelo transcritor, ou levantar dúvidas pertinentes sobre o texto verificado. 
B A revisão de textos em Braille deve ser feita por uma pessoa cega, usuária do sistema e que domine 
algumas de suas diversas aplicações. 
C Numa primeira revisão em Braille é realizado um confronto entre o texto copiado com o original em tinta, e 
geralmente é realizado por uma pessoa vidente e uma pessoa cega. 
D Uma segunda revisão em Braille normalmente é feita por uma pessoa cega, de forma solitária. 
E Para realizar uma revisão em Braille adequada, basta que o revisor seja cego. 
 
19) A habilidade de compreender o ambiente é conquistada pelos deficientes visuais desde seu nascimento e 
vai evoluindo no decorrer de sua vida. Por isso, professor, ao iniciar trabalho de orientação e mobilidade, você 
deve saber da necessidade de nova orientação por parte da criança toda vez que houver mudanças no 
espaço. Tal orientação poderá durar instantes ou até semanas, dependendo da complexidade da situação. As 
crianças cegas, durante o processo de orientação, podem sentir dificuldades espaciais com relação aos 
quatro tipos de orientações a partir da consciência de sua localização.  
 
Assinale a alternativa correta que contém os quatro tipos de orientações. 
 

A Pontos fixos; pontos em movimento; pontos sonoros quando está em movimento; pontos sonoros quando 
está parado. 
B Pontos fixos, quando está parado; pontos fixos, quando está em movimento; pontos em movimento, 
quando está parado; pontos em movimento, quando está em movimento; 
C Pontos fixos, quando está parado; pontos fixos, quando está em movimento; pontos olfativos, quando está 
parado; pontos olfativos quando está em movimento; 
D Pontos fixos; pontos em movimento; pontos olfativos; pontos sonoros. 
E Pontos fixos; pontos em movimento; pontos táteis; pontos sonoros. 
 
20) A estenografia Braille é o conjunto de sinais representativos de grupos de letras integrantes de palavras 
não abreviadas.  
 
Com base no enunciado assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. 
A.......... da estenografia pressupõe o pleno domínio do Sistema .......... e da ortografia da.......... em que ela se 
aplica. 
A regra / Braille / língua 
B prática / Braille / regra 
C regra / Braille Grau 1 / prática 
D prática / Braille Grau 1 / língua  
E síntese / Braille / regra 



 

TRANSCRIÇÃO EM BRAILLE 
 
16) Tendo como referência o Decreto Nº. 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre o atendimento 
educacional especializado e dá outras providências, é correto afirmar, exceto: 
 

A Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam eliminar barreiras 
físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e 
social de estudantes com deficiência. 
B A produção e a distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade e aprendizagem incluem 
materiais didáticos e paradidáticos em Braille, áudio e Língua Brasileira de Sinais LIBRAS, laptops com 
sintetizador de voz, softwares para comunicação alternativa e outras ajudas técnicas que possibilitam o 
acesso ao currículo. 
C As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais 
didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado. 
D A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos Estados, Municípios e 
Distrito Federal, e as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com a 
finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública ou 
privada de ensino regular. 
E O Ministério da Educação realizará o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola por parte 
dos beneficiários do benefício de prestação continuada, em colaboração com o Ministério da Saúde, o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República. 
 
17) O Decreto Nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, instituiu o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência - Plano Viver sem Limite.  
 

Com base nesta referência, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 

(.....) - Deficiência é conceituada como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 
considerado normal para o ser humano. 
(.....) - A vinculação do Município, Estado ou Distrito Federal ao Plano Viver sem Limite ocorrerá por meio de 
termo de adesão obrigatória, com objeto conforme as diretrizes estabelecidas neste Decreto. 
(.....) - A adesão obrigatória do ente federado ao Plano Viver sem Limite implica a responsabilidade de 
priorizar medidas visando à promoção do exercício pleno dos direitos das pessoas com deficiência, a partir 
dos eixos de atuação previstos neste Decreto. 
(.....) - Para a execução do Plano Viver sem Limite poderão ser firmados convênios, acordos de cooperação, 
ajustes ou instrumentos congêneres, com órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, com consórcios públicos ou com entidades privadas 
(.....) - Poderão ser constituídos, no âmbito da gestão do Plano Viver sem Limite, grupos de trabalho temáticos 
destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre temas específicos. 
 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A F - V - V - V - F 
B F - F - F - V - V  
C V - F - V - F - V 
D F - V - F - V - F 
E V - F - F - F - V 
 
18) Tendo como referência a descrição dos recursos ópticos e não-ópticos conforme apresentado na obra 
Atendimento Educacional na área da Deficiência Visual” editado pelo Ministério da Educação – MEC, 
correlacione as colunas a seguir. 
 

(1) - Ampliação de fontes, de sinais e símbolos gráficos em livros, apostilas, textos avulsos, jogos, agendas, 
entre outros. 
(2) - Diminui a incidência de claridade sobre o papel. 
(3) - Ajudam a diminuir o reflexo da luz em sala de aula ou em ambientes externos. 
(4) - Usado para leitura no quadro negro, restringem muito o campo visual. 



 

(.....) - Chapéus e bonés. 
(.....) - Acetato amarelo. 
(.....) - Recursos ópticos para longe. 
(.....) - Tipos ampliados. 
 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A 1 - 2 - 4 - 3 
B 3 - 4 - 2 - 1 
C 2 - 3 - 1 - 4 
D 4 - 1 - 3 - 2 
E 3 - 2 - 4 - 1 
 
19) Assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir, tendo como base a Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva do Ministério da Educação. 
 

Do nascimento aos três anos, o ......... se expressa por meio de serviços de estimulação precoce, que objetiva 
otimizar o processo de desenvolvimento e   aprendizagem em interface com os serviços de saúde e 
assistência social. Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento educacional 
especializado é organizado para.......... o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória dos 
sistemas de ensino. Deve ser realizado no .......... ao da classe comum, na própria escola ou centro 
especializado que realize esse serviço educacional.  
 

A atendimento educacional especializado / apoiar / turno inverso  
B processo de reabilitação / apoiar / turno inverso 
C atendimento educacional especializado / apoiar / mesmo turno 
D processo de reabilitação / suplementar / turno inverso 
E atendimento educacional especializado / suplementar / turno inverso 
 
20) Tendo como referência a obra “Atendimento Educacional na área da Deficiência Visual” editado pelo 
Ministério da Educação – MEC, assinale a alternativa correta. 
 

A A funcionalidade ou eficiência da visão é definida em termos da qualidade e do aproveitamento do 
potencial visual de acordo com as condições de estimulação e de ativação das funções cognitivas. 
B O campo visual é a amplitude, a convergência e a divergência do ângulo da visão em que os objetos são 
focalizados. 
C A definição de baixa visão (ambliopia, visão subnormal ou visão residual) é complexa devido à variedade e 
à intensidade de comprometimentos das funções visuais. Essas funções englobam desde a simples 
percepção de luz até a redução da acuidade e do campo visual que interferem ou limitam a execução de 
tarefas e o desempenho geral. 
D A acuidade visual é a menor distância de um ponto ao outro em uma linha reta por meio da qual um objeto 
é visto. Pode ser obtida através da utilização de escalas a partir de um padrão anormal da visão.  
E Uma pessoa com baixa visão apresenta grande oscilação de sua condição visual, independentemente de 
seu estado emocional, das circunstâncias e da posição em que se encontra, mas é dependente das 
condições de iluminação natural ou artificial. 
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL DEFICIÊNCIA VISUAL (SED e FCEE) 
 
16) A implantação do Serviço de Atendimento Educacional Especializado - SAEDE está direcionada para o 
atendimento das necessidades específicas do aluno com deficiência.  
 

Com relação às atribuições do professor do SAEDE/DV é correto afirmar:  
A Acompanhar o aluno com deficiência visual em todas as atividades desenvolvidas na escola. 
B Aplicar as provas bimestrais para os educandos com deficiência visual.  
C Transcrever todos os livros didáticos a serem utilizados pelo aluno com deficiência visual. 
D Transcrever os materiais didáticos específicos: provas, textos, avisos, exercícios, etc. 
E Acompanhar o aluno com deficiência visual em todas as consultas oftalmológicas. 



17) Quando descrevemos o sistema visual humano é correto afirmar, exceto: 
 

A A íris é a membrana branca do olho. Ela controla a quantidade de luz que entra no olho. 
B A retina é uma camada fotossensível localizada no revestimento interno do globo ocular. 
C Íris, humor vítreo, cristalino e retina são estruturas do globo ocular. 
D A opacificação do cristalino é denominada de catarata. 
E O cristalino pode ser substituído por uma lente artificial. 
 
18) Assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. 
 
Na avaliação funcional da visão considera-se a.........., o.......... e o uso eficiente do.......... da visão. 
 

A acuidade visual / recurso óptico / resíduo 
B correção óptica / campo visual / potencial 
C acuidade visual / recurso óptico / potencial 
D acuidade visual / campo visual / potencial 
E correção óptica / campo visual / resíduo 
 
19) Recursos ópticos são equipamentos ou instrumentos que ajudam a pessoa com baixa visão a melhorar 
sua visão residual, geralmente pelo aumento da imagem. 
 
Com base no enunciado, é correto afirmar: 
 

A O Circuito Fechado de Televisão - CCTV é um recurso óptico. 
B O livro ampliado ou transcrito em Braille são exemplos de recursos ópticos. 
C O telescópio é um recurso óptico para longe. 
D O telescópio é um recurso óptico para perto. 
E Óculos bifocais, lentes esferoprismáticas e lentes monofocais esféricas são recursos ópticos para longe. 
 
20) Assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. 
 
O .......... é um instrumento utilizado para trabalhar operações ..........; é uma espécie de......... que contém 
_______contas em cada eixo e borracha compressora para deixar as contas fixas. 
 

A sorobã / concretas / ábaco / sete 
B sorobã / matemáticas / ábaco / cinco  
C ábaco / concretas / sorobã / sete 
D sorobã / matemáticas/ ábaco / nove 
E ábaco / concretas / sorobã / cinco 
 


