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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
ATENÇÃO: Estas questões de Conhecimentos Gerais deve-
rão ser respondidas pelos professores que se inscreveram 
para atuar em Educação Especial no ENSINO REGULAR 

 
01) Ao registrar o Projeto Político Pedagógico em 
sua dimensão administrativa, a escola deve des-
crever, exceto:  
 

A ⇒⇒⇒⇒ as condições de trabalho, inclusive o plano 

de valorização dos profissionais da educação (cur-
sos, seminários, capacitação, dentre outros). 

B ⇒⇒⇒⇒ os aspectos gerais da organização escolar e 

a proposta de Avaliação Institucional. 

C ⇒⇒⇒⇒ a formação acadêmica e profissional do cor-

po docente e diretivo. 

D ⇒⇒⇒⇒ o posicionamento político-pedagógico dos 

docentes e profissionais da educação que, per-
meada pela fundamentação teórica, definirá a car-
ga horária a ser desenvolvida no ano letivo. 

E ⇒⇒⇒⇒ as formas de atendimento aos alunos. 
_________________________________________ 
 
02) Elaborar currículos culturalmente orientados 
demanda uma nova postura por parte da comuni-
dade escolar, de abertura às distintas manifesta-
ções culturais.  
 

 Assim, espera-se que o professor, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ entenda as diferenças como um bem cultural 

e não como deficiências. 

B ⇒⇒⇒⇒ aproveite o panorama das diferenças para 

promover trocas mais ricas nos processos peda-
gógicos. 

C ⇒⇒⇒⇒ veja todos os seus alunos como monocultu-

rais, não produzindo diferenças nas atividades pe-
dagógicas para a aprendizagem. 

D ⇒⇒⇒⇒ saiba ouvir, ver e refletir sobre o entendimen-

to do outro acerca de determinado conhecimento. 

E ⇒⇒⇒⇒ seja um leitor e um pesquisador do contexto e 

das trajetórias de seus estudantes. 
_________________________________________ 
 
03) No interior da escola, um currículo está nota-
damente marcado por relações de hierarquia, po-
der e exclusão quando, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ no conselho de classe se dá mais importân-

cia para algumas disciplinas em detrimento de ou-
tras. 

B ⇒⇒⇒⇒ as funções estão bem definidas e todos de-

sempenham suas atribuições para objetivos co-
muns. 

C ⇒⇒⇒⇒ as turmas são organizadas separando-se os 

alunos que tiveram melhor desempenho no ano 
anterior dos que apresentaram menor desempe-
nho. 

D ⇒⇒⇒⇒ são estabelecidas estratégias para manipular 

e direcionar a participação dos pais na aprovação 
do que se decidiu entre os profissionais. 

E ⇒⇒⇒⇒ os estudantes com necessidades especiais 

são agrupados entre si para melhor realizar as 
atividades pedagógicas em grupo. 
 

_________________________________________ 
 
04) É no diálogo permanente com a comunidade 
escolar que se elencam os objetivos a serem al-
cançados e se explicita o eixo norteador da ação 
pedagógica, tendo em vista a formação do homem 
e da sociedade que queremos.  
 

 Frente ao exposto é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Os pais podem definir os conteúdos a serem 

trabalhados com seus filhos, inclusive podem de-
terminar as metodologias a serem desenvolvidas 
nas disciplinas. 

B ⇒⇒⇒⇒ A participação permite que os profissionais 

possam explicitar a toda comunidade escolar o 
sentido da escola e sua importância social. 

C ⇒⇒⇒⇒ Ouvir e acolher a todos sem perder de vista 

que há diferentes funções para os envolvidos nas 
relações escolares e que esta tem um fim social a 
ser assegurado. 

D ⇒⇒⇒⇒ A participação permite que os estudantes 

possam demonstrar seus limites frente a uma cul-
tura escolarizada que muitas vezes se estrutura de 
forma excludente. 

E ⇒⇒⇒⇒ Pela participação pode-se reconhecer possi-

bilidades e limites inerentes à comunidade escolar 
e assim buscar soluções coletivas para sua supe-
ração. 
 

_________________________________________ 
 
05) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasi-
leira (Lei 9.394 de 20/12/1996) em seu artigo 13 deter-
mina que os docentes incumbir-se-ão de, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade. 

B ⇒⇒⇒⇒ participar da elaboração da proposta pedagó-

gica do estabelecimento de ensino; elaborar e 
cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino. 

C ⇒⇒⇒⇒ zelar pela aprendizagem dos alunos e esta-

belecer estratégias de recuperação para os alunos 
de menor rendimento. 

D ⇒⇒⇒⇒ ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-

lecidos, além de participar integralmente dos pe-
ríodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional. 

E ⇒⇒⇒⇒ escrever os Projetos Políticos Pedagógicos 

das escolas em que trabalham, nos períodos de 
recesso, como atividade inerente a suas funções. 
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06) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasi-
leira (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996) em 
seu artigo 27 determina que os conteúdos da edu-
cação básica observarão, ainda, as seguintes dire-
trizes, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Promoção do desporto educacional e apoio 

às práticas desportivas não formais. 

B ⇒⇒⇒⇒ Difusão de valores fundamentais ao interesse 

social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 
respeito ao bem comum e à ordem democrática. 

C ⇒⇒⇒⇒ Consideração das condições de escolaridade 

dos alunos em cada estabelecimento. 

D ⇒⇒⇒⇒ Orientação para o trabalho. 

E ⇒⇒⇒⇒ Motivação para o desenvolvimento de inte-

resse nas artes, com predominância para o apren-
dizado da música. 
_________________________________________ 
 
07) Na educação sexual, a problemática do modelo 
de sociedade patriarcal a qual estamos vinculados, 
exigirá do professor uma abordagem que permita 
aos estudantes compreenderem: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ como se desenvolveu na sociedade ocidental 

o padrão patriarcal, desnaturalizando sua lógica 
como algo imutável e inevitável para a atualidade. 

B ⇒⇒⇒⇒ os papéis de gênero são aquisições culturais 

e que, por isso, podem e devem ser superadas, 
dando significado à cooperação e à busca pela 
igualdade entre os gêneros. 

C ⇒⇒⇒⇒ os valores da sociedade patriarcal como in-

justos, na medida em que pressupõem a explora-
ção de um sexo pelo outro, negando também opor-
tunidades criativas e realizadoras para ambos. A 
busca por sua superação faz-se no sentido de tor-
nar as relações afetivas e sexuais mais solidárias e 
mais felizes. 

D ⇒⇒⇒⇒ que biologicamente as diferenças inerentes 

aos sexos são o principal fator que resultam nesse 
modelo, o que lhe confere autenticidade e legitimi-
dade. 

E ⇒⇒⇒⇒ que há muitos pontos de vista sobre o modelo 

patriarcal e muitas vezes eles estão atrelados a 
visões interessadas de grupos hegemônicos. 
_________________________________________ 
 
08) O papel da avaliação não deve ser o de classi-
ficar e selecionar os estudantes, mas sim o de au-
xiliar professores e estudantes a compreenderem 
de forma mais organizada seus processos de ensi-
nar e aprender. Para tanto a prática avaliativa não 
pode ser concebida como algo distinto do processo 
de ensino e aprendizagem. 
 

 Ao avaliar o professor deve, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ ser coerente com os princípios de aprendiza-

gem adotados. 

B ⇒⇒⇒⇒ produzir instrumentos que consideram os 

tempos, ritmos e formas de aprendizagem como 
homogêneas. 

C ⇒⇒⇒⇒ produzir instrumentos que contemplem os 

estudantes frente à possibilidade de entendimento 
do conteúdo que está sendo trabalhado. 

D ⇒⇒⇒⇒ produzir seus instrumentos avaliativos a partir 

das interações construídas no interior da sala de 
aula. 

E ⇒⇒⇒⇒ ser coerente com o entendimento da função 

da educação escolar na sociedade. 
_________________________________________ 
 
09) O Memorial é um instrumento de avaliação que 
se constitui como, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ um diário cujo registro prioriza as vivências 

entre pares, explicitando comportamentos, sem 
vínculos com os processos de ensino e aprendiza-
gem. 

B ⇒⇒⇒⇒ uma escrita livre do estudante, estimulada 

pelos professores acerca de suas vivências ao 
longo do ano. 

C ⇒⇒⇒⇒ registros dos avanços, dos receios, dos su-

cessos, dos medos, das conquistas e das reflexões 
sobre todo o processo experienciado. 

D ⇒⇒⇒⇒ exercício da capacidade reflexiva sobre sua 

atuação, empenho e compromisso consigo, com os 
colegas e com os professores. 

E ⇒⇒⇒⇒ possibilidade de desenvolver sua capacidade 

de se expressar por um texto escrito. 
_________________________________________ 
 
10) A Resolução CNE/CEB Nº 4/2010 que define 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica, em seu artigo 46 afirma que a 
avaliação no ambiente educacional compreende 
três dimensões básicas, que são: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ avaliação tradicional, avaliação interna, ava-

liação de redes de Educação Básica. 

B ⇒⇒⇒⇒ avaliação formativa docente, avaliação insti-

tucional interna, avaliação sistêmica. 

C ⇒⇒⇒⇒ avaliação da aprendizagem; avaliação institu-

cional interna e externa; avaliação de redes de 
Educação Básica. 

D ⇒⇒⇒⇒ avaliação da aprendizagem, avaliação institu-

cional interna e externa e avaliação dos órgãos 
diretivos. 

E ⇒⇒⇒⇒ avaliação dos funcionários, avaliação institu-

cional interna e externa e avaliação sistêmica. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
ATENÇÃO: Estas questões de Conhecimentos Gerais deve-
rão ser respondidas pelos professores que se inscreveram 
para atuar em Educação Especial na FUNDAÇÃO CATARI-
NENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. 
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01) A concepção que o educador tem sobre a con-
dição da deficiência influencia significativamente a 
prática pedagógica. Vygotsky, através da perspec-
tiva histórico-cultural, apresentou alguns pressu-
postos em seus estudos sobre o processo de de-
senvolvimento das pessoas com deficiência. 
 

 Nesse sentido, é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A deficiência primária diz respeito a lesões 

orgânicas, cerebrais, malformação orgânica, alte-
rações cromossômicas, referindo-se às caracterís-
ticas físicas que interferem no desenvolvimento 
humano. 

B ⇒⇒⇒⇒ A deficiência secundária diz respeito ao de-

senvolvimento dos indivíduos com base nas opor-
tunidades de interação social e não a partir de  
suas limitações físicas. 

C ⇒⇒⇒⇒ A criança com deficiência apresenta um fun-

cionamento diferente, desse modo, não é uma  
criança menos desenvolvida que seus colegas sem 
deficiência, mas desenvolvida de modo diferente. 

D ⇒⇒⇒⇒ O desenvolvimento de uma criança com defi-

ciência é afetado somente em função de seus 
comprometimentos biológicos. 

E ⇒⇒⇒⇒ As relações sociais ocupam lugar de desta-

que na aprendizagem e no desenvolvimento. 
 
_________________________________________ 
 
02) A Emenda Constitucional nº 59 de 11 de no-
vembro de 2009, altera incisos do artigo 208 da 
Constituição Brasileira. 
 

 De acordo com este enunciado, assinale a al-
ternativa correta que corresponde à alteração do 
inciso I deste artigo constitucional. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Educação Básica opcional dos 4 (quatro) aos 

17 (dezessete) anos de idade, e oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria. 

B ⇒⇒⇒⇒ Ensino Fundamental obrigatório dos 7 (sete) 

aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria. 

C ⇒⇒⇒⇒ Educação Básica obrigatória e gratuita dos    

4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, as-
segurada inclusive sua oferta gratuita para todos 
os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

D ⇒⇒⇒⇒ Educação Básica obrigatória e gratuita dos 8 

(oito) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegura-
da inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria. 

E ⇒⇒⇒⇒ Educação Infantil gratuita dos 2 (dois) aos 6 

(seis) anos de idade, assegurada inclusive sua 
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria. 
 
 

03) Tendo por base o disposto no Decreto 5296, 
de 02 de Dezembro de 2004, que regulamenta a 
Lei 10.048/2000, que dá prioridade de atendimento 
às pessoas que especifica e a Lei 10.098/2000 que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas com defi-
ciência ou com mobilidade reduzida, assinale com 
V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Cabe aos Estados e ao Distrito Federal, 

respectivamente, no âmbito de suas compe-
tências, criar instrumentos para a efetiva 
implantação e o controle do atendimento 
prioritário referido neste Decreto. 

  

(    ) Nos serviços de emergência dos estabele-
cimentos públicos e privados de atendimen-
to à saúde, a prioridade conferida por este 
Decreto fica condicionada à avaliação mé-
dica em face da gravidade dos casos a a-
tender. 

  

(    ) Pessoa com mobilidade reduzida é aquela 
que, não se enquadrando no conceito de 
pessoa portadora de deficiência, tenha, por 
qualquer motivo, dificuldade de movimentar-
se, permanente ou temporariamente, ge-
rando redução efetiva da mobilidade, flexibi-
lidade, coordenação motora e percepção. 

  

(    ) Acessibilidade compreendida como a con-
dição para utilização, com segurança e au-
tonomia, total ou assistida, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e 
dos dispositivos, sistemas e meios de co-
municação e informação, por pessoa porta-
dora de deficiência ou com mobilidade re-
duzida. 

  

(    ) Os órgãos da administração pública direta, 
indireta e fundacional, as empresas presta-
doras de serviços públicos e as instituições 
financeiras deverão dispensar atendimento 
prioritário às pessoas portadoras de defi-
ciência ou com mobilidade reduzida. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  F  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 
_________________________________________ 
 
04) Tendo como base o Decreto nº 7.612, de 17 de 
novembro de 2011, que instituí o Plano Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver 
sem Limite, assinale a alternativa correta que 
completa as lacunas da frase a seguir. 
 

O Plano Viver sem Limite tem a finalidade de 
promover, por meio da integração e articulação de 
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políticas, programas e ações, o exercício pleno e 
equitativo dos direitos das pessoas com ________, 
nos termos da Convenção Internacional ________ 
e seu Protocolo Facultativo, aprovados por meio do 
Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de2008, 
com status de __________ e promulgados pelo 
Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ deficiência  -  sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência  -  Emenda Constitucional 

B ⇒⇒⇒⇒ altas habilidades  -  de Guatemala  -  Lei 

Complementar 

C ⇒⇒⇒⇒ deficiência  -  de Guatemala  -  Emenda 

Constitucional 

D ⇒⇒⇒⇒ deficiência  -  sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência  -  Lei Complementar 
E ⇒⇒⇒⇒ transtornos e altas habilidades  -  sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência  - Emenda 
Constitucional 
_________________________________________ 
 
05) A partir do capítulo sobre “Educação Especial” 
da Proposta Curricular de Santa Catarina – Temas 
Multidisciplinares, assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A expectativa de todo ser humano é de se 

apropriar do conhecimento sistematizado que é 
ensinado no espaço escolar. A impossibilidade de 
acesso e apropriação deste conhecimento não 
restringe a ação e identificação do sujeito no seu 
grupo social. 

B ⇒⇒⇒⇒ A política de integração praticada neste pe-

ríodo entendia que com a garantia do acesso e 
estruturação paralela de serviços de educação 
especial (salas de recursos, classes especiais e 
salas de apoio pedagógico) estaria assegurada a 
integração plena da pessoa com necessidades 
especiais. Integração esta analisada de um ponto 
de vista instrucional, cujo paradigma sustentava-se 
na avaliação e retenção dos alunos da educação 
especial para a promoção da socialização. 

C ⇒⇒⇒⇒ Vygotsky fornece uma base de abordagem 

bastante relevante para a compreensão de que as 
deficiências corporais não afetam as relações so-
ciais destes indivíduos (pessoas com deficiência) e 
sim suas interações diretas com o ambiente físico. 

D ⇒⇒⇒⇒ Os pressupostos filosóficos e metodológicos 

da presente proposta, nos seus diferentes saberes, 
tais como: educação infantil, alfabetização, avalia-
ção, educação e trabalho, tecnologia educacional, 
disciplinas do curso de magistério e todas as de-
mais áreas do conhecimento constituir-se-ão nos 
mecanismos que darão sustentação a uma prática 
pedagógica excludente. 
E ⇒⇒⇒⇒ O movimento de integração foi desencadeado 

de forma mais consistente a partir de 1987, com a 
reformulação do sistema estadual de ensino, que 
garantiu a efetivação da política de integração da 
pessoa com necessidades especiais na rede co-

mum de escolarização, a partir da deflagração da 
matrícula compulsória estabelecida no plano para 
a campanha de matrícula escolar da Secretaria da 
Educação – 1987-1991. 
_________________________________________ 
 
06) Analise as afirmações abaixo tendo como refe-
rência a Convenção da ONU sobre os direitos das 
pessoas com deficiência. 
 

I 

 

Deficiência é um conceito em evolução e que 
a deficiência resulta da interação entre pes-
soas com deficiência e as barreiras atitudinais 
e ambientais que impedem sua plena e efetiva 
participação na sociedade em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas. 

  

II 

 

"Comunicação" abrange as línguas, a visuali-
zação de textos, o braile, a comunicação tátil, 
os caracteres ampliados, os dispositivos de 
multimídia acessível, assim como a linguagem 
simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e 
os meios de voz digitalizada e os modos, 
meios e formatos aumentativos e alternativos 
de comunicação, inclusive a tecnologia da 
informação e comunicação. 

  

III 

 

"Desenho universal" significa o projeto de pro-
dutos, ambientes, programas e serviços a 
serem usados, na maior medida possível, por 
todas as pessoas, sendo necessário um proje-
to especializado ou ajustamento. O "desenho 
universal" não deverá excluir as ajudas técni-
cas para grupos específicos de pessoas com 
deficiência, quando necessárias. 

  

IV 

 

Em relação aos direitos econômicos, sociais e 
culturais, todo Estado Parte se compromete a 
tomar medidas, independentemente dos re-
cursos disponíveis e, quando for necessário, 
no contexto da cooperação internacional, a fim 
de lograr progressivamente a plena realização 
destes direitos, sem prejuízo das obrigações 
contidas na presente Convenção que forem 
imediatamente aplicáveis em virtude do direito 
internacional. 

  

V 

 

Na elaboração e implementação de legislação 
e políticas para executar a presente Conven-
ção e em outros processos de tomada de de-
cisão relativos às pessoas com deficiência, os 
Estados Partes deverão estreitamente consul-
tar e ativamente envolver pessoas com defi-
ciência, inclusive crianças com deficiência, por 
intermédio de suas organizações representati-
vas. 

 

 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  V 
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07) De acordo com o Decreto nº 7611/2011, para 
efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, 
será admitida a dupla matrícula dos estudantes da 
educação regular da rede pública que recebem 
atendimento educacional especializado.  
 

 Com base neste enunciado é correto afirmar, 
exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A dupla matrícula implica o cômputo do estu-

dante tanto na educação regular da rede pública, 
quanto no atendimento educacional especializado. 

B ⇒⇒⇒⇒ Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos 

recursos do FUNDEB, o cômputo das matrículas 
efetivadas na educação especial oferecida por  
instituições comunitárias, confessionais ou filantró-
picas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva 
na educação especial, conveniadas com o Poder  
Executivo competente. 

C ⇒⇒⇒⇒ O atendimento educacional especializado aos 

estudantes da rede pública de ensino regular pode-
rá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino 
ou por instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação ex-
clusiva na educação especial, conveniadas com o 
Poder Executivo competente. 

D ⇒⇒⇒⇒ A dupla matrícula implica o cômputo do estu-

dante tanto na educação regular da rede pública, 
quanto no atendimento educacional especializado, 
respeitando-se a faixa escolar obrigatória. 

E ⇒⇒⇒⇒ Serão consideradas para a educação espe-

cial as matrículas na rede regular de ensino, em 
classes comuns ou em classes especiais de esco-
las regulares, e em escolas especiais ou especiali-
zadas. 
 
_________________________________________ 
 
08) A Nota Técnica 62/2011/MEC/SECADI/DPEE 
apresenta orientações aos sistemas de ensino so-
bre o Decreto nº 7.611/2011.  
 

 Sobre o referido Decreto é correto afirmar que 
ele: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ determina um retrocesso à Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educa-
ção Inclusiva (MEC, 2008), pois o direito a um sis-
tema educacional inclusivo em todos os níveis es-
tava assegurado na Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência – ONU/2006, ratifi-
cada no Brasil com status de Emenda Constitucio-
nal pelos Decretos nº. 186/2008 e nº. 6.949/2009. 

B ⇒⇒⇒⇒ não determina retrocesso à Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educa-
ção Inclusiva (MEC, 2008), pois o direito a um sis-
tema educacional inclusivo em todos os níveis está 
assegurado na Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência – ONU/2006, ratificada 
no Brasil com status de Emenda Constitucional 
pelos Decretos nº. 186/2008 e nº. 6.949/2009. 

C ⇒⇒⇒⇒ determina um retrocesso à Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educa-
ção Inclusiva (MEC, 2008), pois o direito a um sis-
tema educacional inclusivo em todos os níveis es-
tava assegurado na Declaração de Salamanca. 

D ⇒⇒⇒⇒ não corrobora as orientações para a constru-

ção de sistemas educacionais inclusivos, que ga-
rantam às pessoas com deficiência o acesso ao 
sistema regular de ensino. 

E ⇒⇒⇒⇒ leva a exclusão do sistema educacional geral 

sob alegação de deficiência. 
_________________________________________ 
 
09) Analise as afirmações a seguir em relação às 
concepções preconizadas na Proposta Curricular 
do Estado de Santa Catarina. 
 

l 

 

A teoria inatista se fundamenta em uma con-
cepção de ser humano inspirado na filosofia 
racionalista e idealista, enfatizando os fatores 
maturacionais e hereditários; essa perspectiva 
entende que o ser humano é um sujeito fe-
chado em si mesmo, nasce com potencialida-
des, com dons e aptidões que serão desen-
volvidos de acordo com o amadurecimento 
biológico. 

  

ll 

 

Na concepção construtivista há uma superva-
lorização do ensino; enquanto técnica a ser 
transmitida deve receber um número de in-
formações necessárias para desempenhar a 
sua futura função social. O conhecimento  
ocorre a partir da experiência sensorial e em 
uma suposta harmonia do social. 

  

lll 

 

A concepção ambientalista de ser humano  
fundamentada-se na filosofia empirista e posi-
tivista. O empirismo pressupõe que o conhe-
cimento ocorre a partir da experiência senso-
rial e dela deriva. No ambientalismo o ser hu-
mano é considerado uma folha em branco, 
que será moldada pelos estímulos do ambien-
te. O ser humano é produto do meio em que 
vive e do condicionamento que recebe. 

  

lV 

 

O construtivismo é uma abordagem que se 
fundamenta no evolucionismo bergsoniano e 
no estruturalismo. O estruturalismo considera 
a realidade como um conjunto de elementos 
relacionados entre si, de tal forma que a modi-
ficação em um dos elementos desencadeia a 
modificação nos outros. Para o construtivis-
mo, o ser humano é determinado principal-
mente pela maturação biológica. 

  

V 

 

Na concepção histórico-cultural considera-se 
a interação entre o biológico e o social, priori-
zando a maturação, entendendo que a apren-
dizagem possibilita o desenvolvimento real, 
compreendendo o sujeito como abstrato e 
universal, inserido em uma sociedade estrutu-
rada harmonicamente. É esta perspectiva que 
o Estado de Santa Catarina adota na sua 
Proposta Curricular. 
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Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 
_________________________________________ 
 
10) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

A concepção histórico-cultural considera todos 
capazes de ______ e compreende que as _______ 
e _________ estabelecidas pelas crianças e pelos 
jovens são fatores de ___________, traz consigo a 
consciência da responsabilidade __________ da 
escola com a aprendizagem de todos, uma vez 
que ela é interlocutora privilegiada nas interações 
sociais dos alunos. De todos os alunos. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ conhecer  -  dinâmicas  -  estímulos  -  orga-

nização social  -  padrão 

B ⇒⇒⇒⇒ ensinar  -  apropriações  -  dinâmicas  -  co-

nhecimento  -  social 

C ⇒⇒⇒⇒ aprender  -  relações  -  interações sociais  -  

apropriação de conhecimento  -  ética  

D ⇒⇒⇒⇒ ensinar – - percepções  -  orientações  -  con-

vívio  -  imagem 

E ⇒⇒⇒⇒ conceituar  -  organizações  -  relações  -  co-

letividade  -  hegemônica 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

ADAPTADOR EM RELEVO 
 
11) As ações do Programa Pedagógico da Política 
de Educação Especial do Estado de Santa Catari-
na estão organizadas para atender as necessida-
des dos alunos da educação especial matriculados 
na rede regular de ensino e nos Centros de Aten-
dimento Educacional Especializados em Educação 
Especial. 
 

 As alternativas a seguir descrevem tipos de  
Atendimento em Classe, exceto a: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Segundo professor quando houver em turma 

aluno com diagnóstico de deficiência mental que 
apresente dependência em atividades de vida prá-
tica; diagnóstico de deficiência múltipla associada 
à deficiência mental, diagnóstico de deficiência 
associado a transtorno psiquiátrico. 

B ⇒⇒⇒⇒ Professor Guia-intérprete quando houver em 

turma aluno com diagnóstico de surdocegueira. 

C ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries iniciais e finais do ensino funda-
mental e ensino médio, e nas modalidades do EJA, 
educação profissional e educação indígena. 

D ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries finais do ensino fundamental e 
ensino médio. 

E ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas nas modalidades do EJA, educação profis-
sional e educação indígena. 
 

_________________________________________ 
 
12) A Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva tem como obje-
tivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos 
alunos com diagnósticos específicos, nas escolas 
regulares, orientando os sistemas de ensino para 
promover respostas às necessidades educacionais 
especiais.  
 

 Constituem público alvo desta política alunos 
com diagnóstico de: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ deficiência, condutas típicas e transtornos 

psiquiátricos. 

B ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento e altas habilidades/superdotação. 

C ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas, dislexia e altas habilida-
des/superdotação. 

D ⇒⇒⇒⇒ deficiência, dislexia, altas habilidades / su-

perdotação e condutas típicas. 

E ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas e altas habilidades / su-
perdotação. 
 

_________________________________________ 
 
13) O professor do Serviço de Atendimento Educa-
cional Especializado - SAEDE/DV, no exercício de 
suas funções, deve observar as atribuições que 
estão definidas no Programa Pedagógico. 
 

 Com base nesta afirmação, marque com V as 
afirmações verdadeiras e com F as falsas: 
 
(    ) Auxiliar e acompanhar tecnicamente o as-

sistente técnico-pedagógico quanto à apli-
cação do teste de acuidade auditiva. 

  

(    ) Transcrever os materiais didáticos específi-
cos, tais como: provas, exercícios, textos e 
avisos. 

  

(    ) Orientar a família quanto ao retorno do alu-
no com baixa visão ao Serviço de Reabilita-
ção Motora do Posto de Saúde. 

  

(    ) Orientar e acompanhar o encaminhamento 
dos livros didáticos para ampliação ou 
transcrição, até 15 de março do corrente 
ano para o CAP/FCEE. 

  

(    ) Elaborar as provas e atividades acadêmicas 
a serem desenvolvidas em sala de aula 
pelos alunos com deficiência visual. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
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A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F -  V  -  F  
_________________________________________ 
 
14) Considerando o capítulo “Recomendações 
para Centros de Apoio Pedagógico – CAPs e Nú-
cleos de Produção Braille” do “Guia Prático para 
Adaptação em Relevo”, editado pela Fundação 
Catarinense de Educação Especial - FCEE, assi-
nale a alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Podem-se utilizar os materiais que estiverem 

disponíveis, tais como cartolina, papelão, entre 
outros. Caso tenha possibilidade, utilizar uma folha 
fina, pois estas são mais fáceis de serem acondi-
cionadas.  

B ⇒⇒⇒⇒ É interessante que utilize texturas pouco dife-

renciadas num mesmo material para que o aluno 
não as confunda no momento da leitura. 

C ⇒⇒⇒⇒ Os materiais elaborados em centros de pro-

dução devem ser revisados por um profissional 
vidente para verificar a disposição das texturas e a 
real identificação e interpretação do material. 
D ⇒⇒⇒⇒ Recomenda-se que a legenda do material em 

relevo seja apresentada depois da figura para    
que o aluno possa se localizar na disposição das 
texturas. 

E ⇒⇒⇒⇒ Deve-se sempre ficar atento quanto ao senti-

do que as texturas estão expostas nas legendas, e 
os sentidos destas na própria figura em relevo, ou 
seja, se você utilizar uma textura com ondulações 
no sentido horizontal, a legenda deve estar igual-
mente exposta com a textura no mesmo sentido. 
_________________________________________ 
 
15) Considerando o desenvolvimento da criança e 
as políticas públicas de inclusão abordados na 
obra “Orientação e Mobilidade: Conhecimentos 
básicos para a inclusão do deficiente visual”, ela-
borado por Edileine Vieira Machado...[et al.] e edi-
tado pelo Ministério da Educação – MEC, é correto 
afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A criança cega muitas vezes chega à escola 

sem um "passado" de experiências como seus 
colegas que enxergam, mas apresenta as rotinas 
da vida cotidiana de acordo com a sua idade, pos-
sui conceitos básicos como esquema corporal, 
lateralidade, orientação espacial e temporal. Con-
tudo, mesmo assim poderá ter baixa estima, o que 
dificultará o seu ajustamento à situação escolar, 
isto é, a sua inclusão de fato.  

B ⇒⇒⇒⇒ No desenvolvimento do ser humano a apren-

dizagem ocupa o papel principal, especialmente 
com relação às funções psicológicas superiores, 

tipicamente humanas, e são sobre essas funções 
que se desenvolvem as principais práticas escola-
res. 

C ⇒⇒⇒⇒ É por meio da visão que a criança estabelece 

suas primeiras relações com o meio e percebe 
formas, tamanho, distância, posição e localização 
de objetos. A falta da visão poderá acarretar à  
criança grandes prejuízos se ela não for mediada 
em seu contato e interação com o mundo. Segun-
do Gregory (1989:92), a visão é o único sentido 
capaz de unificar, estruturar e organizar todas as 
outras percepções em um todo significativo. 

D ⇒⇒⇒⇒ É importante que o professor saiba que, se 

receber um aluno que nasceu cego ou perdeu sua 
visão prematuramente até os 5 primeiros anos de 
vida, ela não conserva imagens visuais úteis para 
a aprendizagem, o que exige reorganização per-
ceptiva, que é tudo aquilo que percebemos pela 
visão e deve ser adquirido pelo tato, audição, olfa-
to, sentido cinestésico e outros. 

E ⇒⇒⇒⇒ A escola é um local importante para a apren-

dizagem intencional uma vez que exige situações 
sociais específicas e instrumentos de mediação, 
mas é importante que os pais recebam orientações 
já na maternidade de como devem mediar a     
aprendizagem, a exploração e a compreensão do 
meio social que seu filho deficiente visual fará par-
te, amenizando assim possíveis limitações em seu 
desenvolvimento. 
 
 

ADAPTADOR EM TINTA 
 
11) As ações do Programa Pedagógico da Política 
de Educação Especial do Estado de Santa Catari-
na estão organizadas para atender as necessida-
des dos alunos da educação especial matriculados 
na rede regular de ensino e nos Centros de Aten-
dimento Educacional Especializados em Educação 
Especial. 
 

 As alternativas a seguir descrevem tipos de  
Atendimento em Classe, exceto a: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries finais do ensino fundamental e 
ensino médio. 

B ⇒⇒⇒⇒ Professor Guia-intérprete quando houver em 

turma aluno com diagnóstico de surdocegueira. 

C ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas nas modalidades do EJA, educação profis-
sional e educação indígena. 

D ⇒⇒⇒⇒ Segundo professor quando houver em turma 

aluno com diagnóstico de deficiência mental que 
apresente dependência em atividades de vida prá-
tica; diagnóstico de deficiência múltipla associada 
à deficiência mental, diagnóstico de deficiência 
associado a transtorno psiquiátrico. 

E ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries iniciais e finais do ensino funda-
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mental e ensino médio, e nas modalidades do EJA, 
educação profissional e educação indígena. 
 
_________________________________________ 
 
12) A Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva tem como obje-
tivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos 
alunos com diagnósticos específicos, nas escolas 
regulares, orientando os sistemas de ensino para 
promover respostas às necessidades educacionais 
especiais.  
 

 Constituem público alvo desta política alunos 
com diagnóstico de: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ deficiência, condutas típicas e transtornos 

psiquiátricos. 

B ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento e altas habilidades/superdotação. 

C ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas, dislexia e altas habilida-
des/superdotação. 

D ⇒⇒⇒⇒ deficiência, dislexia, altas habilidades / su-

perdotação e condutas típicas. 

E ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas e altas habilidades / su-
perdotação. 
 
_________________________________________ 
 
13) Para ser desenvolvida, a atividade de adapta-
ção em tinta deve seguir uma sequência de ações. 
 

 Analise as afirmações a seguir considerando a 
sequência para desenvolver esta atividade. 
 
(    ) Produzir material apropriado como mapas, 

tabelas e gráficos. 
  

(    ) Destacar as palavras nos textos. 
  

(    ) Adaptar alguns sinais gráficos em tinta para 
os sistemas da Grafia Braille. 

  

(    ) Leitura integral dos livros. 
  

(    ) Conceituar, diferenciar, interpretar e des-
crever fotos, ilustrações e imagens de qua-
dros. 

  

(    ) Nomear, interpretar e desmembrar esque-
mas, tabelas e gráficos. 

  

(    ) Avaliação de todas as palavras dos textos. 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 2  -  4  -  1  -  3  -  6  -  7  -  5 

B ⇒⇒⇒⇒ 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7 

C ⇒⇒⇒⇒ 4  -  7  -  2  -  5  -  6  -  3  -  1 

D ⇒⇒⇒⇒ 3  -  6  -  4  -  1  -  7  -  5  -  2 

E ⇒⇒⇒⇒ 5  -  3  -  6  -  7  -  2  -  1  -  4 

 

14) Considerando a adaptação em tinta, é correto 
afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ O Sistema Braille é o processo de escrita em 

relevo mais adotado em todo o mundo e se aplica 
não só à representação dos símbolos literais, mas 
também à dos matemáticos, químicos, fonéticos, 
informáticos, musicais, etc. 

B ⇒⇒⇒⇒ Adaptar um livro didático constitui uma tarefa 

de importância vital para uma boa aprendizagem 
dos alunos com deficiência visual. Neste sentido, a 
adaptação dos livros didáticos segue alguns crité-
rios para sua execução: objetividade, lógica, des-
crição, brevidade, rigorosidade. 

C ⇒⇒⇒⇒ A adaptação em tinta é um processo que se 

baseia na reprodução/conversão de textos de um 
código para outro, sem alterar seu conteúdo origi-
nal, realizando as adaptações necessárias para 
que sejam acessíveis e/ou adequadas por parte de 
quem irá utilizar o material. 

D ⇒⇒⇒⇒ Na sua aplicação à Língua Portuguesa, todos 

os sinais conservam a sua significação original, 
não tendo modificação alguma.  

E ⇒⇒⇒⇒ Na transcrição para Braille é preciso seguir a 

disposição de qualquer texto em tinta, levando em 
conta toda a estrutura do texto em tinta. 
_________________________________________ 
 
15) Em relação às atribuições do professor do Ser-
viço de Atendimento Educacional Especializado, 
analise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

Orientar e subsidiar o professor de sala de 
aula e a turma na qual o aluno está matricula-
do. 

  

ll 

 

Propor intervenções pedagógicas para o pro-
fessor de sala de aula, possibilitando a      
aprendizagem e participação do aluno com 
deficiência visual. 

  

lll 

 

Participar ativamente da vida social do aluno 
nas atividades familiares, religiosas e comuni-
tárias.  

  

lV 

 

Realizar as avaliações dos alunos com defi-
ciência visual nos horários do SAEDE, com 
organização prévia de material adaptado. 

  

V 

 

Informar a equipe técnica e administrativa da 
escola do ensino regular quanto às caracterís-
ticas do Serviço e as peculiaridades dos alu-
nos com deficiência visual. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  IV  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 
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ARTES 
 
11) As ações do Programa Pedagógico da Política 
de Educação Especial do Estado de Santa Catari-
na estão organizadas para atender as necessida-
des dos alunos da educação especial matriculados 
na rede regular de ensino e nos Centros de Aten-
dimento Educacional Especializados em Educação 
Especial. 
 

 As alternativas a seguir descrevem tipos de  
Atendimento em Classe, exceto a: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries iniciais e finais do ensino funda-
mental e ensino médio, e nas modalidades do EJA, 
educação profissional e educação indígena. 

B ⇒⇒⇒⇒ Professor Guia-intérprete quando houver em 

turma aluno com diagnóstico de surdocegueira. 

C ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas nas modalidades do EJA, educação profis-
sional e educação indígena. 

D ⇒⇒⇒⇒ Segundo professor quando houver em turma 

aluno com diagnóstico de deficiência mental que 
apresente dependência em atividades de vida prá-
tica; diagnóstico de deficiência múltipla associada 
à deficiência mental, diagnóstico de deficiência 
associado a transtorno psiquiátrico. 

E ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries finais do ensino fundamental e 
ensino médio. 
_________________________________________ 
 
12) A Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva tem como obje-
tivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos 
alunos com diagnósticos específicos, nas escolas 
regulares, orientando os sistemas de ensino para 
promover respostas às necessidades educacionais 
especiais.  
 

 Constituem público alvo desta política alunos 
com diagnóstico de: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ deficiência, condutas típicas e transtornos 

psiquiátricos. 

B ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento e altas habilidades/superdotação. 

C ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas, dislexia e altas habilida-
des/superdotação. 

D ⇒⇒⇒⇒ deficiência, dislexia, altas habilidades / su-

perdotação e condutas típicas. 

E ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas e altas habilidades / su-
perdotação. 
_________________________________________ 
 
13) Considerando a temática “Tecnologia Assisti-
va” é correto afirmar, exceto: 

A ⇒⇒⇒⇒ As órteses são dispositivos externos usados 

para modificar as características estruturais e fun-
cionais dos sistemas neuromuscular e esquelético, 
por isso são consideradas Tecnologias Assistivas. 

B ⇒⇒⇒⇒ Computadores portáteis, configurados para 

promover as habilidades e atender às necessida-
des dos alunos que os utilizam, particularmente 
podem ser bons aliados na realização autônoma 
de uma variedade de atividades que envolvam 
anotações, cálculos, desenhos, exercícios diver-
sos, comunicação com o professor e com os cole-
gas, dentre outros. Assim, são considerados recur-
sos de Tecnologia Assistiva. 

C ⇒⇒⇒⇒ A área da Tecnologia Assistiva que se desti-

na especificamente à ampliação de habilidades de 
comunicação é denominada de Comunicação Au-
mentativa e Alternativa. 

D ⇒⇒⇒⇒ O computador não pode ser considerado co-

mo um recurso de Tecnologia Assitiva. 

E ⇒⇒⇒⇒ A Tecnologia Assistiva é uma área do conhe-

cimento e de atuação que desenvolve serviços, 
recursos e estratégias que auxiliam na resolução 
de dificuldades funcionais das pessoas com defi-
ciência na realização de suas tarefas. 
_________________________________________ 
 
14) “O século XIX foi de grandes transformações 
sociais, políticas e filosóficas. Sob o impulso da 
nova mentalidade iluminista, também as tendên-
cias artísticas mudaram rapidamente.”    

            (Maria Clara Prette)  
 

 Sobre essa citação é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A busca de novas emoções, de novas formas 

e de novas técnicas é contínua e tem em Paris seu 
centro mais ativo. 

B ⇒⇒⇒⇒ Abandonados definitivamente os conteúdos 

religiosos ou de exaltação dos poderosos, a pintura 
se voltou para as paisagens, os objetos comuns e 
as cenas do cotidiano. 

C ⇒⇒⇒⇒ A vida urbana renasce nas pinturas dos im-

pressionistas. É uma realidade viva e dinâmica 
captada com uma técnica rápida. 

D ⇒⇒⇒⇒ O aparecimento da fotografia, ainda sem co-

res, em nada altera a temática e o modo de conce-
ber a pintura. 

E ⇒⇒⇒⇒ No último vinteno do século revelam-se duas 

personalidades, cuja vida é marcada por eventos 
dramáticos: Gauguin e Van Gogh. 
______________________________________ 
 
15) Sobre os elementos visuais, segundo Fayga 
Ostrower, é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ As linhas tem padrões de velocidade, peso e 

movimento. 

B ⇒⇒⇒⇒ Como as palavras, os elementos visuais têm 

significados preestabelecidos. 
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C ⇒⇒⇒⇒ Cada elemento visual configura o espaço de 

um modo diferente.  

D ⇒⇒⇒⇒ O volume é obtido quando mantemos a bidi-

mensionalidade na imagem. 

E ⇒⇒⇒⇒ Para Fayga são dez os elementos visuais. 

_________________________________________ 
 
16) Os artistas abaixo fazem parte de alguns mo-
vimentos do século XX.  
 

 Correlacione as colunas a seguir, considerando 
a qual movimento o artista pertence. 
 

( 1 ) Raoul Dufy  
  

( 2 ) Gino Severini  
  

( 3 ) Roy Lichtenstein 
  

( 4 ) Edvard Munch 
  

( 5 ) Salvados Dalí 
 

(    ) Expressionismo 
  

(    ) Fovismo 
  

(    ) Pop Art. 
  

(    ) Futurismo 
  

(    ) Surrealismo 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 4  -  1  -  5  -  2  -  3 

B ⇒⇒⇒⇒ 3  -  4  -  1  -  5  -  2 

C ⇒⇒⇒⇒ 4  -  1  -  3  -  2  -  5 

D ⇒⇒⇒⇒ 2  -  5  -  3  -  4  -  1 

E ⇒⇒⇒⇒ 4  -  2  -  3  -  1  -  5 
_________________________________________ 
 
17) Sobre a Arte Gótica, marque com V as afirma-
ções verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Na pintura ainda não apresenta nenhuma 

noção de perspectiva, do uso do claro-
escuro e da tentativa de realismo. 

  

(    ) De modo geral a escultura estava relacio-
nada à arquitetura nos tímpanos dos por-
tais, nos umbrais ou no interior das grandes 
igrejas; os trabalhos de escultura enrique-
cem artisticamente as construções. 

  

(    ) A arte ganhou forma de expressão também 
nos objetos preciosos e nos ricos manuscri-
tos ilustrados. 

  

(    ) Na arquitetura o vitral é uma marca impor-
tante desse período, criando um ambiente 
sereno e multicolorido. 

  

(    ) A Arte Gótica tem um caráter religioso, to-
mando os mosteiros como referência. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  F  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  V  -  F  
_________________________________________ 
 
18) Sobre cores é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A saturação de uma cor é a medida de sua 

pureza. 

B ⇒⇒⇒⇒ As cores primárias de pigmento combinadas 

duas a duas, na mesma proporção, geram magen-
ta, amarelo e ciano. 

C ⇒⇒⇒⇒ As cores complementares são aquelas que 

se encontram diametralmente opostas no círculo 
cromático. 

D ⇒⇒⇒⇒ Cores análogas são as que aparecem lado a 

lado no disco de cores. 

E ⇒⇒⇒⇒ A cor, elemento fundamental em qualquer 

processo de comunicação, merece uma atenção 
especial. 
_________________________________________ 
 
19) Foi na década de 1960 que essa forma de arte 
se popularizou e se espalhou pelo mundo. Há ca-
sos em que essa forma de arte assume o papel de 
ritual ou apresentação pública, apresentando, por-
tanto, ligações com o Happening e a Performance. 
Outras vezes, sua comunicação com o público se 
dá através de documentação, por meio de vídeos 
ou fotografia. 
 

 A frase acima está conceituando: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Arte digital. 

B ⇒⇒⇒⇒ Land art. 

C ⇒⇒⇒⇒ Body art. 

D ⇒⇒⇒⇒ Arte ambiente. 

E ⇒⇒⇒⇒ Assemblagem. 

_________________________________________ 
 
20) Sobre Andy Warhol, um dos mais influentes 
artistas do século XX, marque com V as afirma-
ções verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Em seu trabalho aparecem serigrafias com 

cores vivas.  
  

(    ) Trabalhava o tema escolhido para sua obra 
uma única vez. 

  

(    ) Transformou produtos de consumo de mas-
sa em objetos artísticos.  

  

(    ) Sua produção artística limitou-se às artes 
visuais. 

  

(    ) Expôs como esculturas centenas de répli-
cas de grandes caixas de produtos de su-
permercados, incluindo caixas de Brillo  
Heinz.  

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
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A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 
 
 

E. E. DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
 
11) Com base nos pressupostos da Política de 
Educação Especial de Santa Catarina de que o 
processo de inclusão das pessoas com deficiência, 
condutas típicas e altas habilidades deve ser com-
preendido como compromisso de toda a socieda-
de, assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

Para a consolidação dessa ________ , as ações 
não devem estar centradas somente como 
_______ da SED e da FCEE, mas com o necessá-
rio _______ entre todas as organizações governa-
mentais e não governamentais que atuam na 
______, voltadas à garantia da dignidade da pes-
soa humana como fundamento de uma sociedade 
livre, democrática e justa. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

responsabilidades / área afim  

B ⇒⇒⇒⇒ política / ideias / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 

C ⇒⇒⇒⇒ ideia / atribuições / compartilhamento de  

ideologias / área afim 

D ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

papeis / área principal 

E ⇒⇒⇒⇒ funções / política / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 
_________________________________________ 
 
12) Considerando os pressupostos da Proposta 
Curricular - Disciplinas Curriculares - 1998 a res-
peito de Alfabetização/Letramento, assinale a al-
ternativa correta que completa as lacunas da frase 
a seguir. 
 

 A alfabetização constitui-se numa _________, 
interdiscursiva de _______ linguagens produzidas 
culturalmente. Dentre elas situa-se a ________ 
como um artefato presente em todas as atividades 
das __________.  
 

A ⇒⇒⇒⇒ atividade interativa / apropriação de diferen-

tes / língua / sociedades ágrafas 

B ⇒⇒⇒⇒ atividade individual / apropriação de diferen-

tes / escrita / sociedades ágrafas 

C ⇒⇒⇒⇒ atividade interativa / apropriação de diferen-

tes / escrita / sociedades letradas  

D ⇒⇒⇒⇒ atividade coletiva / apropriação de semelhan-

tes / escrita / sociedades letradas 

E ⇒⇒⇒⇒ atividade individual / apropriação de seme-

lhantes / língua / sociedades letradas 
_________________________________________ 
 
13) De acordo com os documentos nacionais que 
regulamentam o Atendimento Educacional Especi-
alizado - AEE, este serviço tem como objetivos, 
exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Prover condições de acesso, participação e 

aprendizagem no ensino regular e garantir serviços 
de apoio especializados de acordo com as neces-
sidades individuais dos estudantes. 

B ⇒⇒⇒⇒ Prestar apoio técnico e financeiro aos siste-

mas públicos de ensino dos Estados, Municípios e 
Distrito Federal, e a instituições comunitárias, con-
fessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

C ⇒⇒⇒⇒ Garantir a transversalidade das ações da 

educação especial no ensino regular. 

D ⇒⇒⇒⇒ Fomentar o desenvolvimento de recursos 

didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras 
no processo de ensino e aprendizagem. 

E ⇒⇒⇒⇒ Assegurar condições para a continuidade de 

estudos nos demais níveis, etapas e modalidades 
de ensino. 
_________________________________________ 
 
14) Tendo como base o documento “Implementa-
ção e acompanhamento do desenvolvimento da 
educação bilíngue no Estado de Santa Catarina”, 
assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

O pesquisador Stokoe, em 1960, observou que 
os sinais eram ________, com estrutura interior. 
Investigando a formação de sinais, definiu três pa-
râmetros realizados na formação de um sinal: con-
figuração de mãos, localização e ___________. 
Battisson, em 1974, acrescentou um quarto parâ-
metro que se refere à ___________, e, mais tarde, 
outros estudos incluíram traços não manuais como 
expressão facial, movimentos da boca, direção do 
olhar. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ símbolos abstratos / movimento coordenado / 

orientação do corpo 

B ⇒⇒⇒⇒ símbolos concretos / movimento / orientação 

dos dedos 

C ⇒⇒⇒⇒ símbolos concretos e complexos / movimento 

estático / movimento do corpo 

D ⇒⇒⇒⇒ símbolos abstratos e complexos / movimento 

ordenado / movimento do corpo 

E ⇒⇒⇒⇒ símbolos abstratos e complexos / movimento/ 

orientação das palmas das mãos  
_________________________________________ 
 
15) Quanto as responsabilidades do professor de 
LIBRAS, segundo o Programa Pedagógico do Es-
tado de Santa Catarina, conforme explicitado no 
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documento “Orientações para o Professor de Lín-
gua Brasileira de Sinais – LIBRAS”, é correto afir-
mar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Participar de estudos e pesquisas na sua 

área de atuação por meio de projetos já aprovados 
pela Secretaria de Estado da Educação - SED. 

B ⇒⇒⇒⇒ Trabalhar com o ensino da LIBRAS em turma 

bilíngue e SAEDE/DA, podendo também ministrar 
cursos para funcionários da escola e pais dos alu-
nos surdos ou interessados. 

C ⇒⇒⇒⇒ Preencher o relatório de avaliação pedagógi-

ca e o protocolo relativo à triagem para que os  
educandos recebam diagnóstico de surdez. 

D ⇒⇒⇒⇒ Organizar o planejamento de suas atividades. 

E ⇒⇒⇒⇒ Registrar as datas dos atendimentos dos alu-

nos surdos nas turmas bilíngues e SAEDE/DA dos 
cursos ministrados; todos devem ser assinados 
pelo diretor da escola onde foi desenvolvida a ati-
vidade. 
_________________________________________ 
 
16) Tendo como referência o Decreto nº 5.626, de 
22 de dezembro de 2005, assinale a alternativa 
correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ As instituições de educação superior devem 

incluir a Libras como objeto de ensino, pesquisa e 
extensão nos cursos de formação de professores 
para a educação básica, nos cursos de ciências 
humanas e exatas e nos cursos de Tradução e 
Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 

B ⇒⇒⇒⇒ A formação de docentes para o ensino de 

Libras nas séries finais do ensino fundamental, no 
ensino médio e na educação superior deve ser 
realizada em nível superior, em curso de gradua-
ção de licenciatura plena em Letras: Libras ou em 
Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda 
língua ou, na sua impossibilidade, em nível médio. 

C ⇒⇒⇒⇒ A Libras deve ser inserida como disciplina 

curricular obrigatória nos cursos de formação de 
professores para o exercício do magistério, em 
nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudio-
logia, de instituições de ensino públicas e privadas 
do sistema federal de ensino e dos sistemas de 
ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios.  

D ⇒⇒⇒⇒ O ensino da modalidade escrita da Língua 

Portuguesa como segunda língua para pessoas 
surdas deve ser incluído como disciplina curricular 
nos cursos de formação de professores para a 
educação infantil e para os anos iniciais do ensino 
fundamental, de nível médio e superior, bem como 
nos cursos de psicologia e fonoaudiologia. 

E ⇒⇒⇒⇒ A formação do tradutor e intérprete de Libras 

-Língua Portuguesa deve efetivar-se por meio de 
curso superior de Tradução e Interpretação, com 
habilitação em Libras - Língua Portuguesa ou, na 
sua impossibilidade, em nível médio. 

17) Tendo como referência a Política de Educação 
Especial do Estado de Santa Catarina, marque 
com V as afirmações verdadeiras e com F as fal-
sas. 
 
(    ) A educação especial deve ser entendida 

como processo interdisciplinar que visa à 
prevenção, o ensino e a reabilitação da 
pessoa com deficiência, condutas típicas e 
altas habilidades, objetivando sua inclusão 
mediante a utilização de recursos pedagó-
gicos e tecnológicos específicos. 

  

(    ) Às pessoas em idade escolar com severos 
comprometimentos mentais ou que estejam 
em total falta de interação com o ambiente 
externo que as impeça de qualquer apro-
veitamento não só dos conteúdos minis-
trados na escola, poderão ser atendidas em 
centros de atendimento educacional espe-
cializado em educação especial na área da 
deficiência mental. 

  

(    ) A criança matriculada na educação infantil 
será atendida em SAEDE/DA, disponibiliza-
do preferencialmente na rede regular de 
ensino, objetivando a aquisição da Língua 
Portuguesa como primeira língua.  

  

(    ) Nas séries inicias do ensino fundamental 
(1.a a 4a série) e na Educação de Jovens e 
Adultos – alfabetização e nivelamento, o 
atendimento do educando com surdez será 
realizado em turmas bilíngues, denomina-
das de classes especiais. 

  

(    ) Na região onde não está implantada turma 
bilíngüe ou disponibilizado professor intér-
prete, o atendimento ao aluno com surdez 
será realizado em classes comuns e ele 
deverá fazer a leitura labial do professor. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V 
_________________________________________ 
 
18) Quanto ao Atendimento Educacional Especiali-
zado, na perspectiva do Ministério da Educação – 
MEC, é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Momento do Atendimento Educacional Espe-

cializado é realizado pelo professor e/ou instrutor 
de Libras (preferencialmente surdo), de acordo 
com o estágio de desenvolvimento da Língua de 
Sinais em que o aluno se encontra. O atendimento 
deve ser planejado a partir do diagnóstico do co-
nhecimento que o aluno tem a respeito da Língua 
de Sinais. 
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B ⇒⇒⇒⇒ Momento do Atendimento Educacional Espe-

cializado em Libras na escola comum, em que to-
dos os conhecimentos dos diferentes conteúdos 
curriculares são explicados nessa língua por um 
professor, sendo o mesmo preferencialmente sur-
do. 

C ⇒⇒⇒⇒ Momento do Atendimento Educacional Espe-

cializado para o ensino de Libras na escola co-
mum, no qual os alunos com surdez terão aulas de 
Libras, favorecendo o conhecimento e a aquisição, 
principalmente de termos científicos. 

D ⇒⇒⇒⇒ Momento do Atendimento Educacional Espe-

cializado para o ensino de Libras na escola co-
mum, no qual os alunos com surdez terão aulas de 
Língua Portuguesa, favorecendo o conhecimento e 
a aquisição, principalmente de termos científicos. 

E ⇒⇒⇒⇒ Momento do Atendimento Educacional Espe-

cializado para o ensino da Língua Portuguesa, no 
qual são trabalhadas as especificidades dessa 
língua para pessoas com surdez.  
_________________________________________ 
 
19) Considerando a aquisição da LIBRAS como 
L1, correlacione as colunas a seguir. 
 
( 1 ) Tanto crianças ouvintes quanto crianças 

surdas usam os gestos “dêixes” para indicar 
pessoas e objetos, até aproximadamente 
dois anos de idade. Quando a criança surda 
começa o estágio de um sinal, o conceito 
de apontação passa a ser elemento do sis-
tema linguístico da língua de sinais. 

  

( 2 ) Ocorre a partir de dois anos de idade; as 
crianças surdas conseguem criar combina-
ções de sujeito-verbo, verbo-objeto e poste-
riormente, sujeito-verbo-objeto. 

  

( 3 ) É o estágio onde ocorre a chamada explo-
são de vocabulário. Crianças de até 3 anos 
passam por essa fase. Mas o domínio com-
pleto dos recursos morfológicos da língua 
de sinais é adquirido aos cinco anos de ida-
de. 

  

( 4 ) Do nascimento até por volta de 14 meses, 
os bebês, tanto surdos quanto ouvintes, 
desenvolvem balbucios. Nos bebês surdos 
os balbucios têm duas formas. Uma é o 
balbucio silábico manual, que faz parte do 
sistema fonético. Já a segunda forma é o 
balbucio gesticulação, e não apresenta or-
ganização. 

 
(    ) Estágio pré-linguístico 
  

(    ) Estágio de um sinal 
  

(    ) Estágio das primeiras combinações 
  

(    ) Estágio das múltiplas combinações 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 1  -  2  -  4  -  3 

B ⇒⇒⇒⇒ 3  -  1  -  2  -  4 

C ⇒⇒⇒⇒ 1  -  4  -  2  -  3 

D ⇒⇒⇒⇒ 4  -  1  -  3  -  2 

E ⇒⇒⇒⇒ 4  -  1  -  2  -  3 
_________________________________________ 
 
20) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir, tendo como base a obra 
“Atendimento Educacional Especializado na área 
da Surdez” do Ministério da Educação - MEC 
 

 O trabalho pedagógico com os alunos com sur-
dez nas ________ deve ser desenvolvido em um 
___________, ou seja, em um espaço em que se 
utilize a Língua de Sinais e a Língua Portuguesa. 
Um período adicional de horas diárias de estudo é 
indicado para a execução do ___________. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ escolas comuns / ambiente bilíngue / Atendi-

mento Educacional Especializado  

B ⇒⇒⇒⇒ escolas especiais / ambiente oralizado / re-

forço pedagógico 

C ⇒⇒⇒⇒ escolas comuns / ambiente bilíngue / reforço 

pedagógico 

D ⇒⇒⇒⇒ escolas comuns / ambiente oralizado / Aten-

dimento Educacional Especializado 

E ⇒⇒⇒⇒ classes especiais / ambiente biligue / Atendi-

mento Educacional Especializado 
 
 

E. E. DEFICIÊNCIA MENTAL 
 
11) Com base nos pressupostos da Política de 
Educação Especial de Santa Catarina de que o 
processo de inclusão das pessoas com deficiência, 
condutas típicas e altas habilidades deve ser com-
preendido como compromisso de toda a socieda-
de, assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

Para a consolidação dessa ________ , as ações 
não devem estar centradas somente como 
_______ da SED e da FCEE, mas com o necessá-
rio _______ entre todas as organizações governa-
mentais e não governamentais que atuam na 
______, voltadas à garantia da dignidade da pes-
soa humana como fundamento de uma sociedade 
livre, democrática e justa. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ política / ideias / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 

B ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

responsabilidades / área afim  

C ⇒⇒⇒⇒ ideia / atribuições / compartilhamento de  

ideologias / área afim 

D ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

papeis / área principal 

E ⇒⇒⇒⇒ funções / política / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 



 
16 

12) Considerando os pressupostos da Proposta 
Curricular - Disciplinas Curriculares - 1998 a res-
peito de Alfabetização/Letramento, assinale a al-
ternativa correta que completa as lacunas da frase 
a seguir. 
 

 A alfabetização constitui-se numa _____, inter-
discursiva de ____ linguagens produzidas cultu-
ralmente. Dentre elas situa-se a ____ como um 
artefato presente em todas as atividades das ____.  
 

A ⇒⇒⇒⇒ atividade interativa / apropriação de diferen-

tes / língua / sociedades ágrafas 

B ⇒⇒⇒⇒ atividade individual / apropriação de diferen-

tes / escrita / sociedades ágrafas 

C ⇒⇒⇒⇒ atividade interativa / apropriação de diferen-

tes / escrita / sociedades letradas  

D ⇒⇒⇒⇒ atividade coletiva / apropriação de semelhan-

tes / escrita / sociedades letradas 

E ⇒⇒⇒⇒ atividade individual / apropriação de seme-

lhantes / língua / sociedades letradas 
_________________________________________ 
 
13) De acordo com os documentos nacionais que 
regulamentam o Atendimento Educacional Especi-
alizado - AEE, este serviço tem como objetivos, 
exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Prover condições de acesso, participação e 

aprendizagem no ensino regular e garantir serviços 
de apoio especializados de acordo com as neces-
sidades individuais dos estudantes. 

B ⇒⇒⇒⇒ Fomentar o desenvolvimento de recursos 

didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras 
no processo de ensino e aprendizagem. 

C ⇒⇒⇒⇒ Garantir a transversalidade das ações da 

educação especial no ensino regular. 

D ⇒⇒⇒⇒ Prestar apoio técnico e financeiro aos siste-

mas públicos de ensino dos Estados, Municípios e 
Distrito Federal, e a instituições comunitárias, con-
fessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

E ⇒⇒⇒⇒ Assegurar condições para a continuidade de 

estudos nos demais níveis, etapas e modalidades 
de ensino. 
_________________________________________ 
 
14) Com relação ao principal objetivo do SAEDE/ 
DM, é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Qualificar as funções psicológicas superiores 

do educando para a autorregulação de sua estrutu-
ra cognitiva. 

B ⇒⇒⇒⇒ Oferecer situações diárias para que o próprio 

aluno tenha participação ativa na sua execução e 
faça parte da sua experiência cotidiana. 

C ⇒⇒⇒⇒ Fazer reforço escolar com atividades repetiti-

vas para que o aluno memorize as atividades e as 
realize na sala de aula comum. 

D ⇒⇒⇒⇒ Realizar atendimento psicopedagógico; este 

serviço deve ter o caráter de atendimento clinico. 

E ⇒⇒⇒⇒ Privilegiar o desenvolvimento e a superação 

de seus limites intelectuais. 
_________________________________________ 
 
15) Analise as afirmações em relação às adequa-
ções curriculares específicas da área da deficiên-
cia mental. 
 

l 

 

Os instrumentos de avaliação deverão ser 
adequados de acordo com a necessidade 
específica de aprendizagem do aluno com 
deficiência mental. 

  

ll 

 

Será necessário oferecer oportunidades práti-
cas em relação ao conteúdo para que os alu-
nos com deficiência mental possam trabalhar 
do concreto para a abstração. 

  

lll 

 

Os alunos com deficiência mental podem sen-
tar em qualquer espaço da sala de aula, pois 
isso não é um problema para eles.  

  

lV 

 

As avaliações dos alunos com deficiência 
mental deverão ser realizadas em serviço 
especializado para que a professora tenha 
mais tempo para explicar as questões. 

  

V 

 

Os alunos com deficiência mental deverão 
fazer atividades com os mesmos conteúdos 
trabalhados em sala de aula com adequações 
de métodos e estratégias. 

 
Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  IV  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV  -  V 
_________________________________________ 
 
16) Quando falamos das atribuições do professor 
do SAEDE/DM, previstas no Programa Pedagógico 
da Política de Educação Especial do Estado de 
Santa Catarina, é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Propor intervenções pedagógicas para a pro-

fessora de sala de aula, possibilitando a aprendi-
zagem e participação do aluno com deficiência 
mental. 

B ⇒⇒⇒⇒ Orientar e subsidiar o professor de sala de 

aula quanto às adequações curriculares de meto-
dologia e de avaliação. 

C ⇒⇒⇒⇒ Participar ativamente da vida social do aluno 

nas atividades familiares, religiosas e comunitárias.  

D ⇒⇒⇒⇒ Informar a equipe técnica e administrativa da 

escola do ensino regular quanto às características 
do serviço e as peculiaridades dos alunos com 
deficiência mental. 
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E ⇒⇒⇒⇒ Planejar atividades com o objetivo de desen-

volver as ações e operações mentais que possibili-
tem a elaboração conceitual dos alunos. 
_________________________________________ 
 
17) Considerando o conceito de deficiência mental 
da Associação Americana de Retardo Mental -  
AARM, de 2002, marque com V as afirmações ver-
dadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) É uma incapacidade caracterizada por im-

portantes limitações, está expresso nas 
habilidades adaptativas conceituais, sociais 
e práticas. Esta incapacidade tem início 
antes dos 18 anos. 

  

(    ) É uma incapacidade caracterizada tanto no 
funcionamento intelectual quanto no com-
portamento adaptativo. 

  

(    ) Este conceito tem como intenção ampliar o 
conceito de deficiência mental, ampliando o 
número de pessoas com deficiência mental. 

  

(    ) Este conceito prioriza o processo cognitivo 
e a estrutura de pensamento dos indivíduos 
e não os níveis de deficiência mental, pro-
pondo a partir deste fundamento interven-
ções pedagógicas para organizar e estrutu-
rar a forma como estes indivíduos se rela-
cionam com a aprendizagem e com o pen-
samento. 

  

(    ) Este conceito discute a inserção das dificul-
dades de aprendizagem e fracasso escolar 
como forma de deficiência mental. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  V  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 
_________________________________________ 
 
18) Em relação a estrutura e funcionamento do 
SAEDE/DM é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ O atendimento deverá ser realizado em grupo 

e, quando necessário, de forma individual em cará-
ter temporário. 

B ⇒⇒⇒⇒ O encaminhamento de alunos com deficiên-

cia mental para o serviço somente será realizado 
mediante avaliação diagnóstica e funcional. 

C ⇒⇒⇒⇒ Na educação profissional não vinculada às 

instituições especializadas em educação especial 
serão disponibilizados os SAEDE/DM. 

D ⇒⇒⇒⇒ Será disponibilizado o SAEDE/DM em todas 

as etapas da educação básica. 

E ⇒⇒⇒⇒ Será disponibilizado SAEDE/DM para todos 

os alunos, inclusive aqueles que apresentam indi-

cativos de deficiência mental e dificuldades de  
aprendizagem. 
_________________________________________ 
 
19) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

O atendimento educacional especializado aos 
estudantes da rede ________ de ensino regular 
poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de 
ensino ou por instituições _______, __________ou 
_________, com atuação exclusiva na _________, 
conveniadas com o Poder Executivo competente. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ pública / comunitárias / filantrópicas / confes-

sionais sem fins lucrativos / educação especial 

B ⇒⇒⇒⇒ privada / sociais / caridosas / de cunho priva-

da / assistência social 

C ⇒⇒⇒⇒ pública / privadas / misantrópicas / ligadas a 

religião / saúde 

D ⇒⇒⇒⇒ pública / comunitárias / misantrópicas / con-

fessionais sem fins lucrativos / educação 

E ⇒⇒⇒⇒ privada / de ensino público / filantrópicas / 

caridosas / área da assistência social 
_________________________________________ 
 
20) Tendo como base os princípios da elaboração 
conceitual, assinale a alternativa correta.  
 

A ⇒⇒⇒⇒ Os alunos com diagnóstico de deficiência 

mental deverão estar nas escolas somente para 
socialização com os demais alunos. 

B ⇒⇒⇒⇒ Os alunos com diagnóstico em deficiência 

mental devem participar de diferentes segmentos 
sociais, pois é nas relações sociais que os indiví-
duos produzem, se apropriam e transformam as 
diferentes atividades práticas e simbólicas da so-
ciedade em que vivem e as internalizam como mo-
dos de ação/ elaboração “próprios”.  

C ⇒⇒⇒⇒ Os alunos com diagnóstico de deficiência 

mental devem obrigatoriamente trabalhar com re-
forço das atividades para fixar bem os conteúdos. 

D ⇒⇒⇒⇒ Os alunos com diagnóstico de deficiência 

mental tem uma forma única de pensar e precisam 
estar sendo trabalhados de forma igualitária na 
sala de aula e no AEE. 

E ⇒⇒⇒⇒ Os alunos com diagnóstico de deficiência 

mental precisam ser trabalhados os conceitos es-
pontâneos, pois eles não conseguem se apropriar 
de outros conceitos. 
 
 

E. E. DEFICIÊNCIA VISUAL 
 
11) Com base nos pressupostos da Política de 
Educação Especial de Santa Catarina de que o 
processo de inclusão das pessoas com deficiência, 
condutas típicas e altas habilidades deve ser com-
preendido como compromisso de toda a socieda-
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de, assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

Para a consolidação dessa ________ , as ações 
não devem estar centradas somente como 
_______ da SED e da FCEE, mas com o necessá-
rio _______ entre todas as organizações governa-
mentais e não governamentais que atuam na 
______, voltadas à garantia da dignidade da pes-
soa humana como fundamento de uma sociedade 
livre, democrática e justa. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ política / ideias / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 

B ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

responsabilidades / área afim  

C ⇒⇒⇒⇒ ideia / atribuições / compartilhamento de  

ideologias / área afim 

D ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

papeis / área principal 

E ⇒⇒⇒⇒ funções / política / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 
_________________________________________ 
 
12) O conceito de deficiência visual definida na 
Política de Educação Especial do Estado de Santa 
Catarina aponta para uma redução ou perda total 
da capacidade de ver com o melhor olho após cor-
reção óptica. 
 

 Com base neste enunciado, marque com V as 
afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Todo aluno que usa óculos pode ser aten-

dido no SAEDE/DV. 
  

(    ) Todo o aluno que possui baixa visão neces-
sita de material transcrito em Braille para a 
escrita e leitura. 

  

(    ) Todo aluno que necessita de material trans-
crito em Braille para a escrita e leitura é 
cego. 

  

(    ) Todo educando cego necessita do Braille 
para a escrita e leitura. 

  

(    ) Alguns educandos com baixa visão necessi-
tam do Braille para a escrita e leitura. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  V  

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  F 
_________________________________________ 
 
13) De acordo com os documentos nacionais que 
regulamentam o Atendimento Educacional Especi-
alizado - AEE, este serviço tem como objetivos, 
exceto: 

A ⇒⇒⇒⇒ Assegurar condições para a continuidade de 

estudos nos demais níveis, etapas e modalidades 
de ensino. 

B ⇒⇒⇒⇒ Fomentar o desenvolvimento de recursos 

didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras 
no processo de ensino e aprendizagem. 

C ⇒⇒⇒⇒ Garantir a transversalidade das ações da 

educação especial no ensino regular. 

D ⇒⇒⇒⇒ Prover condições de acesso, participação e 

aprendizagem no ensino regular e garantir serviços 
de apoio especializados de acordo com as neces-
sidades individuais dos estudantes. 

E ⇒⇒⇒⇒ Prestar apoio técnico e financeiro aos siste-

mas públicos de ensino dos Estados, Municípios e 
Distrito Federal, e a instituições comunitárias, con-
fessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 
_________________________________________ 
 
14) Analise as afirmações a seguir com base no 
Sistema Braille. 
 

l 

 

O Sistema Braille é conhecido mundialmente 
como código ou meio de leitura e escrita das 
pessoas cegas. 

  

ll 

 

O sistema Braille está baseado na combina-
ção de 63 pontos que representam as letras 
do alfabeto, os números e outros símbolos 
gráficos. 

  

lll 

 

A combinação dos pontos é obtida pela dis-
posição de oito pontos básicos, organizados 
em duas colunas verticais com quatro pontos 
à direita e quatro pontos à esquerda. 

  

lV 

 

A escrita Braille é realizada por meio de uma 
reglete e punção, ou de uma máquina de es-
crever Braille. 

 

 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  II -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ II  -  III 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV  
_________________________________________ 
 
15) A orientação e mobilidade tem o objetivo de 
proporcionar à pessoa com deficiência visual auto-
nomia na locomoção, autoconfiança, aumento da 
autoestima e independência, possibilitando a sua 
inclusão nos espaços sociais.  
 

 Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 No trabalho de orientação e mobilidade são uti-
lizados os _________, tais como: tato, ________, 
audição, percepção vestibular,______, pontos de 
referência, pistas no decorrer do trajeto, _______ , 
cão guia, mapa braille, etc. 
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A ⇒⇒⇒⇒ sentidos específicos / olfato / visão central / 

bengala longa 

B ⇒⇒⇒⇒ sentidos remanescentes / olfato / visão per-

ceptiva / muleta 

C ⇒⇒⇒⇒ sentidos remanescentes / olfato / visão resi-

dual / bengala longa  

D ⇒⇒⇒⇒ sentidos restantes / olfato / visão cinestesi-  

ca / bengala 

E ⇒⇒⇒⇒ sentidos gerais / olfato / visão tátil / bengala 

longa 
 
 

DA / DM / DV MISTO 
 
11) Com base nos pressupostos da Política de 
Educação Especial de Santa Catarina de que o 
processo de inclusão das pessoas com deficiência, 
condutas típicas e altas habilidades deve ser com-
preendido como compromisso de toda a socieda-
de, assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

Para a consolidação dessa ________ , as ações 
não devem estar centradas somente como 
_______ da SED e da FCEE, mas com o necessá-
rio _______ entre todas as organizações governa-
mentais e não governamentais que atuam na 
______, voltadas à garantia da dignidade da pes-
soa humana como fundamento de uma sociedade 
livre, democrática e justa. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ política / ideias / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 

B ⇒⇒⇒⇒ ideia / atribuições / compartilhamento de  

ideologias / área afim 

C ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

responsabilidades / área afim  

D ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

papeis / área principal 

E ⇒⇒⇒⇒ funções / política / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 
_________________________________________ 
 
12) Considerando os pressupostos da Proposta 
Curricular - Disciplinas Curriculares - 1998 a res-
peito de Alfabetização/Letramento, assinale a al-
ternativa correta que completa as lacunas da frase 
a seguir. 
 

 A alfabetização constitui-se numa ______, in-
terdiscursiva de ________ linguagens produzidas 
culturalmente. Dentre elas situa-se a ________ 
como um artefato presente em todas as atividades 
das ________.  
 

A ⇒⇒⇒⇒ atividade interativa / apropriação de diferen-

tes / língua / sociedades ágrafas 

B ⇒⇒⇒⇒ atividade individual / apropriação de diferen-

tes / escrita / sociedades ágrafas 

C ⇒⇒⇒⇒ atividade individual / apropriação de seme-

lhantes / língua / sociedades letradas 

D ⇒⇒⇒⇒ atividade coletiva / apropriação de semelhan-

tes / escrita / sociedades letradas 

E ⇒⇒⇒⇒ atividade interativa / apropriação de diferen-

tes / escrita / sociedades letradas  
_________________________________________ 
 
13) O Decreto 7611/2011 dispõe sobre a Educação 
Especial; o atendimento educacional especializado 
estabelece que o estado tem deveres com a edu-
cação das pessoas público alvo da educação es-
pecial, definindo diretrizes para este fim. 
 

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

(    ) Garantia de ensino fundamental gratuito e 
compulsório, asseguradas adaptações ra-
zoáveis de acordo com as necessidades 
individuais. 

  

(    ) Apoio técnico e financeiro pelo Poder Públi-
co às instituições privadas sem fins lucrati-
vos, especializadas e com atuação exclusi-
va em educação especial. 

  

(    ) Adoção de medidas de apoio individualiza-
das e efetivas, em ambientes que maximi-
zem o desenvolvimento acadêmico e social, 
de acordo com a meta de inclusão plena. 

  

(    ) Oferta de apoio necessário no âmbito do 
sistema educacional geral, com vistas a 
facilitar sua efetiva educação. 

  

(    ) Garantia de um sistema educacional inclu-
sivo em alguns níveis, sem discriminação e 
com base na igualdade de oportunidades. 

 

 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  V  -  F  

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V 

_________________________________________ 
 
14) De acordo com os documentos nacionais que 
regulamentam o Atendimento Educacional Especi-
alizado - AEE, este serviço tem como objetivos, 
exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Assegurar condições para a continuidade de 

estudos nos demais níveis, etapas e modalidades 
de ensino. 

B ⇒⇒⇒⇒ Prover condições de acesso, participação e 

aprendizagem no ensino regular e garantir serviços 
de apoio especializados de acordo com as neces-
sidades individuais dos estudantes. 

C ⇒⇒⇒⇒ Garantir a transversalidade das ações da 

educação especial no ensino regular. 
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D ⇒⇒⇒⇒ Prestar apoio técnico e financeiro aos siste-

mas públicos de ensino dos Estados, Municípios e 
Distrito Federal, e a instituições comunitárias, con-
fessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

E ⇒⇒⇒⇒ Fomentar o desenvolvimento de recursos 

didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras 
no processo de ensino e aprendizagem. 
_________________________________________ 
 
15) Considerando as diretrizes estabelecidas para 
o funcionamento do Serviço de Atendimento Edu-
cacional Especializado - SAEDE/DV no Programa 
Pedagógico da Política de Educação Especial de 
Santa Catarina, analise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

O encaminhamento de alunos com baixa vi-
são ou cegueira ao SAEDE/DV será realizado 
mediante avaliações do Serviço de Reabilita-
ção Visual – SRV da FCEE, que considerará 
o grau de deficiência visual, a idade e o de-
senvolvimento global do educando. 

  

ll 

 

Para os alunos com cegueira, independente 
da etapa da Educação Básica que estiver 
frequentando, o atendimento no SAEDE/DV 
deverá somente ser prestado em duas ses-
sões semanais de, no máximo, duas horas 
diárias. 

  

lll 

 

Para o educando com baixa-visão, o atendi-
mento no SAEDE deverá ser realizado exclu-
sivamente de forma individualizada. 

  

lV 

 

O SAEDE/DV é um serviço direcionado aos 
alunos com deficiência visual, caracterizado 
por um conjunto de procedimentos diferencia-
dos voltados à estimulação de sentidos rema-
nescentes mediante a utilização de recursos e 
instrumentos específicos mediadores do pro-
cesso de apropriação e produção de conhe-
cimentos. 

  

V 

 

O objetivo do SAEDE/DV é desenvolver a 
independência e a autonomia do aluno com 
deficiência visual no processo educacional. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ III  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  IV  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ II  -  IV  -  V 
_________________________________________ 
 
16) Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Resolução Nº 4, de 13 de Julho de 2010 que defi-
ne Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica e concebe a Educação Especial 
como modalidade transversal a todos os níveis, 
etapas e modalidades de ensino. É parte integran-
te da educação regular, devendo ser prevista no 
projeto político-pedagógico da unidade escolar. 

Neste sentido, ela estabelece que os sistemas 
de ensino: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ devem matricular os estudantes com defici-

ência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação nas classes co-
muns do ensino regular e no Atendimento Educa-
cional Especializado (AEE), complementar ou su-
plementar à escolarização, ofertado em salas de 
recursos multifuncionais ou em centros de AEE da 
rede pública ou de instituições comunitárias, con-
fessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

B ⇒⇒⇒⇒ podem matricular os estudantes com defici-

ência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação nas classes co-
muns do ensino regular e no Atendimento Educa-
cional Especializado (AEE), complementar à esco-
larização, ofertado em salas de recursos multifun-
cionais ou em centros de AEE da rede pública ou 
de instituições comunitárias, confessionais ou filan-
trópicas sem fins lucrativos. 

C ⇒⇒⇒⇒ devem matricular os estudantes com defici-

ência, e altas habilidades/superdotação nas clas-
ses comuns do ensino regular e no Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), suplementar à 
escolarização, ofertado em salas de recursos multi-
funcionais ou em centros de AEE. 

D ⇒⇒⇒⇒ podem matricular os estudantes com defici-

ência e transtornos globais do desenvolvimento 
nas classes comuns do ensino regular e no Aten-
dimento Educacional Especializado (AEE), com-
plementar ou suplementar à escolarização, oferta-
do em instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos. 

E ⇒⇒⇒⇒ devem matricular os estudantes com defici-

ência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação nas instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos e no Atendimento Educacional Es-
pecializado (AEE). 
_________________________________________ 
 
17) Quanto as diretrizes do Serviço de Atendimen-
to Educacional Especializado SAEDE/DM definidas 
no programa Pedagógico é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ São elegíveis para o SAEDE/DM os alunos 

com diagnóstico de deficiência mental frequentan-
do níveis e modalidades do ensino regular. 

B ⇒⇒⇒⇒ Na educação profissional não vinculada às 

congêneres será disponibilizado SAEDE/DM ex-
clusivamente em período oposto à frequência do 
aluno. 

C ⇒⇒⇒⇒ Para os alunos que frequentam o Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Modalidades da  
Educação Básica, deverão ser trabalhadas ques-
tões relacionadas à autonomia, às diferentes for-
mas de linguagens, à concentração, atenção, me-
mória, organização, análise e síntese, classifica-
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ção, comparação, orientação espacial e temporal, 
resolução de problemas, textualidade. 

D ⇒⇒⇒⇒ O serviço direcionado ao aluno com diagnós-

tico de deficiência mental tem por objetivo qualifi-
car a estrutura do pensamento do educando para o 
desenvolvimento dos processos mentais superio-
res, através de metodologias, estratégias e recur-
sos pedagógicos que possibilitem a apropriação de 
conhecimento científico. 

E ⇒⇒⇒⇒ Para frequentar o SAEDE/DM o aluno deverá 

ter um diagnóstico emitido apenas por um profis-
sional da área de Fonoaudiologia e/ou Psicopeda-
gogia. 
_________________________________________ 
 
18) As adequações curriculares devem ser organi-
zadas, quando necessárias, como forma de garan-
tir para ao alunos com deficiência o acesso ao co-
nhecimento. Neste sentido, no processo pedagógi-
co de alunos com deficiência visual, são previstas 
algumas adequações. 
 

 Nesse sentido, analise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

Os instrumentos de avaliação deverão ser 
adequados de acordo com a necessidade 
específica do aluno com deficiência visual, 
podendo ser utilizada a escrita ampliada, a 
escrita Braille ou linguagem oral. 

  

ll 
 

O aluno com deficiência visual deverá realizar 
somente provas orais. 

  

lll 

 

Na educação infantil e séries iniciais do Ensi-
no Fundamental, é muito importante a utiliza-
ção de formas concretas como elemento faci-
litador do processo de apropriação de concei-
tos. 

  

lV 

 

É prevista a adição de 50% do tempo dispo-
nível para execução de provas em Braille ou 
escrita ampliada. 

  

V 

 

O aluno com deficiência visual sempre neces-
sitará de escrita ampliada para facilitar sua 
participação no processo pedagógico. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 
_________________________________________ 
 
19) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

No processo de avaliação da ________ do edu-
cando ______ nas diversas áreas de conhecimen-
to, é importante considerar mais a _______ do que 
a coesão na ___________, uma vez que a produ-

ção escrita do educando surdo reflete o estágio de 
_______ em que este se encontra. 

 

A ⇒⇒⇒⇒ produção / surdo / organização / estruturação 

do discurso / interlíngua 

B ⇒⇒⇒⇒ produção visual / surdo / coerência / estrutu-

ração do trabalho / interlíngua 

C ⇒⇒⇒⇒ produção escrita / surdo / coerência / estrutu-

ração do discurso / linguística 

D ⇒⇒⇒⇒ produção escrita / surdo / coerência / estrutu-

ração do discurso / interlíngua  

E ⇒⇒⇒⇒ produção oral / surdo / coerência / estrutura-

ção do discurso / linguística 
 

_________________________________________ 
 
20) Considerando as atribuições do professor do 
Serviço de Atendimento Educacional Especializado 
– SAEDE/DA, assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Adaptar e criar materiais e recursos pedagó-

gicos se for do seu interesse. 

B ⇒⇒⇒⇒ Realizar a triagem de alunos com suspeita de 

deficiências e ou Transtornos Funcionais Específi-
cos para encaminhamento à avaliação diagnóstica. 

C ⇒⇒⇒⇒ Exercer o seu trabalho de forma a promover 

exclusivamente a aprendizagem da LIBRAS. 

D ⇒⇒⇒⇒ Aprofundar estudos relativos à estrutura e 

processos de aquisição da língua portuguesa, prin-
cipalmente na modalidade escrita, para subsidiar 
cientificamente as atividades de sua competência, 
realizando seu trabalho a partir de uma postura de 
professor pesquisador. 

E ⇒⇒⇒⇒ Orientar a família quanto à aplicação do teste 

de acuidade visual. 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
11) As ações do Programa Pedagógico da Política 
de Educação Especial do Estado de Santa Catari-
na estão organizadas para atender as necessida-
des dos alunos da educação especial matriculados 
na rede regular de ensino e nos Centros de Aten-
dimento Educacional Especializados em Educação 
Especial. 
 

 As alternativas a seguir descrevem tipos de  
Atendimento em Classe, exceto a: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries finais do ensino fundamental e 
ensino médio. 

B ⇒⇒⇒⇒ Segundo professor quando houver em turma 

aluno com diagnóstico de deficiência mental que 
apresente dependência em atividades de vida prá-
tica; diagnóstico de deficiência múltipla associada 
à deficiência mental, diagnóstico de deficiência 
associado a transtorno psiquiátrico. 
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C ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas nas modalidades do EJA, educação profis-
sional e educação indígena. 

D ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries iniciais e finais do ensino funda-
mental e ensino médio, e nas modalidades do EJA, 
educação profissional e educação indígena. 

E ⇒⇒⇒⇒ Professor Guia-intérprete quando houver em 

turma aluno com diagnóstico de surdocegueira. 
_________________________________________ 
 
12) A Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva tem como obje-
tivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos 
alunos com diagnósticos específicos, nas escolas 
regulares, orientando os sistemas de ensino para 
promover respostas às necessidades educacionais 
especiais.  
 

 Constituem público alvo desta política alunos 
com diagnóstico de: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ deficiência, condutas típicas e transtornos 

psiquiátricos. 

B ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento e altas habilidades/superdotação. 

C ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas, dislexia e altas habilida-
des/superdotação. 

D ⇒⇒⇒⇒ deficiência, dislexia, altas habilidades / su-

perdotação e condutas típicas. 

E ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas e altas habilidades / su-
perdotação. 
 

_________________________________________ 
 
13) Considerando a temática “Tecnologia Assisti-
va” é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ As órteses são dispositivos externos usados 

para modificar as características estruturais e fun-
cionais dos sistemas neuromuscular e esquelético, 
por isso são consideradas Tecnologias Assistivas. 

B ⇒⇒⇒⇒ O computador não pode ser considerado co-

mo um recurso de Tecnologia Assitiva. 

C ⇒⇒⇒⇒ A área da Tecnologia Assistiva que se desti-

na especificamente à ampliação de habilidades de 
comunicação é denominada de Comunicação Au-
mentativa e Alternativa. 

D ⇒⇒⇒⇒ Computadores portáteis, configurados para 

promover as habilidades e atender às necessida-
des dos alunos que os utilizam, particularmente 
podem ser bons aliados na realização autônoma 
de uma variedade de atividades que envolvam 
anotações, cálculos, desenhos, exercícios diver-
sos, comunicação com o professor e com os cole-
gas, dentre outros. Assim, são considerados recur-
sos de Tecnologia Assistiva. 

E ⇒⇒⇒⇒ A Tecnologia Assistiva é uma área do conhe-

cimento e de atuação que desenvolve serviços, 
recursos e estratégias que auxiliam na resolução 
de dificuldades funcionais das pessoas com defi-
ciência na realização de suas tarefas. 
 

_________________________________________ 
 
14) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 Já em 1999, Guedes defendia: “que a proposta 
aos professores de educação física é a de incorpo-
rarem nova postura frente à estrutura educacional, 
procurando adotar em suas aulas, não mais uma 
visão de exclusividade à prática de atividades es-
portivas e recreativas, mas, fundamentalmente, 
alcançarem metas voltadas à educação para o/a 
___________, mediante seleção, organização e 
desenvolvimento de experiências que possam pro-
piciar aos educandos não apenas situações que os 
tornem crianças e jovens ativos __________, mas, 
sobretudo, que os conduzam a optarem por um 
_______ de vida saudável ao longo de toda a vida” 
(p.10 e 11). Isso é realidade nos dias de hoje? 
 

A ⇒⇒⇒⇒ movimento / no esporte / momento 

B ⇒⇒⇒⇒ saúde / no esporte / momento 

C ⇒⇒⇒⇒ movimento / fisicamente / momento 

D ⇒⇒⇒⇒ saúde / no esporte / estilo 

E ⇒⇒⇒⇒ saúde / fisicamente / estilo  
 

_________________________________________ 
 
15) Acerca da Lateralidade, assinale a alternativa 
correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A lateralidade refere-se ao esquema do es-

paço interno do indivíduo que o capacita a utilizar 
um lado do corpo com melhor desembaraço que o 
outro. 

B ⇒⇒⇒⇒ A estrutura espacial não interfere na laterali-

dade do aluno. 

C ⇒⇒⇒⇒ Somente os fatores sociais podem interferir 

no desenvolvimento normal da lateralidade. 

D ⇒⇒⇒⇒ O lado esquerdo e o direito do corpo humano 

são homogêneos. 

E ⇒⇒⇒⇒ A lateralidade gestual acompanha o indivíduo 

por todas as fases da vida. 
_________________________________________ 
 
16) Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997) afirmam que o aluno deve ser capaz de “par-
ticipar de atividades corporais, estabelecendo rela-
ções equilibradas e construtivas com os outros, 
reconhecendo e respeitando características físicas 
e de desempenho de si próprio e dos outros, sem 
discriminar por características pessoais, físicas, 
sexuais ou sociais.” 
 

 Nesse sentido, analise as afirmações a seguir. 
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l 

 

A pluralidade de ações pedagógicas possibili-
tadas pela Educação Física pressupõe que o 
que torna os alunos diferentes é justamente a 
capacidade de se expressarem de forma dife-
rente. 

  

ll 

 

A atitude dos alunos diante da inclusão esco-
lar é algo que se construirá na convivência e 
dependerá muito da atitude que o professor 
adotar para mediar o processo. 

  

lll 

 

Garantidas as condições de segurança, o 
professor pode fazer adaptações, criar situa-
ções de modo a possibilitar a participação dos 
alunos especiais. 

  

lV 

 

Cabe ao professor diagnosticar o tipo de ne-
cessidade especial que o aluno tem, pois  
existem diferentes tipos e graus de limitações 
que requerem procedimentos específicos. 

  

V 

 

As ações motoras desenvolvidas na aula de 
Educação Física favorecem a inclusão, po-
rém, particularmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento das capacidades afetivas, 
de integração e inserção social o processo é 
deficitário. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

 
_________________________________________ 
 
17) Com relação aos tipos de jogos, marque com V 
as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Os Jogos Sensoriais são jogos destinados 

aos estímulos dos sentidos humanos, os 
sistemas sensoriais do tato, da audição e 
da visão são estimulados através desta prá-
tica. 

  

(    ) Os Jogos de Representação são os jogos 
que promovem o desenvolvimento da capa-
cidade de expressão através da linguagem 
corporal. 

  

(    ) Os Jogos Cooperativos devem ser disputa-
dos como uma forma de lazer, sem que os 
participantes enfoquem a competição ou a 
vitória como ponto essencial.  

  

(    ) Os Jogos Populares são aqueles conheci-
dos como jogos de rua; sua origem está na 
cultura popular. Desta forma, sua utilização 
enquanto conteúdo de ensino é desfavore-
cida.  

  

(    ) Os Jogos Pré-Desportivos descaracterizam 
os esportes coletivos e aumentam o distan-
ciamento do aprendizado concreto do jogo. 

 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  V 
_________________________________________ 
 
18) Segundo alguns conceitos de corporeidade e 
movimento, correlacione as colunas a seguir. 
 

( 1 ) Equilíbrio Estático 
  

( 2 ) Equilíbrio dinâmico 
  

( 3 ) Força 
  

( 4 ) Flexibilidade 
  

( 5 ) Agilidade 
 

(    ) É a capacidade física que permite deslocar 
um objeto, o corpo de um parceiro ou o pró-
prio corpo através da contração dos múscu-
los. 

  

(    ) É a qualidade física que permite mudar a 
direção do corpo no menor tempo possível. 

  

(    ) É a capacidade física que permite executar 
movimentos com grande amplitude. 

  

(    )  Quando o corpo mantém-se imóvel (para-
do), durante algum tempo. 

  

(    ) Quando o corpo está em movimento com 
uma situação estável. 

 

 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 3  -  5  -  4  -  1  -  2 

B ⇒⇒⇒⇒ 4  -  5  -  2  -  3  -  1 

C ⇒⇒⇒⇒ 2  -  4  -  3  -  1  -  5 

D ⇒⇒⇒⇒ 5  -  3  -  1  -  4  -  2 

E ⇒⇒⇒⇒ 1  -  4  -  3  -  5  -  2 
_________________________________________ 
 
19) Considerando os conceitos da corporeida-
de/movimento é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Ritmo é a ordenação constante e periódica 

de um ato motor. 

B ⇒⇒⇒⇒ O esquema corporal é a representação relati-

vamente global, científica e diferenciada que a  
criança tem de seu próprio corpo. 

C ⇒⇒⇒⇒ A estrutura espacial é a tomada de consciên-

cia da situação de seu próprio corpo em um meio 
ambiente, isto é, do lugar e da orientação que pode 
ter em relação às pessoas e coisas. 

D ⇒⇒⇒⇒ Organização espaço-temporal é a capacida-

de de orientar-se adequadamente no espaço e no 
tempo. Para isso, é preciso ter a noção de perto, 
longe, em cima, embaixo, dentro, fora, ao lado de, 
antes, depois. 
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E ⇒⇒⇒⇒ Um movimento de coordenação motora fina 

envolve movimentos de partes do corpo no de-
sempenho de movimentos precisos. Já a coorde-
nação motora grossa é encontrada em poucas 
atividades esportivas. 
_________________________________________ 
 
20) A Educação Física adaptada faz a reflexão de 
sua contribuição no processo de ensino-apren-
dizagem dos alunos.  
 

 Assim, assinale a alternativa correta que com-
pleta as lacunas da frase a seguir. 
 

As atividades físicas e desportivas constituem- 
se em meios ________ para conseguir superar as 
deficiências dos indivíduos, ________ o processo 
de sua integração, pois, entre outras coisas, 
______ permite sair do seu eixo familiar e relacio-
nar-se com outras pessoas. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ idôneos / dificultando / lhe 

B ⇒⇒⇒⇒ questionáveis / dificultando / não 

C ⇒⇒⇒⇒ idôneos / facilitando / lhe  

D ⇒⇒⇒⇒ questionáveis / facilitando / não 

E ⇒⇒⇒⇒ questionáveis / facilitando / lhe 

 
 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 
11) As ações do Programa Pedagógico da Política 
de Educação Especial do Estado de Santa Catari-
na estão organizadas para atender as necessida-
des dos alunos da educação especial matriculados 
na rede regular de ensino e nos Centros de Aten-
dimento Educacional Especializados em Educação 
Especial. 
 

 As alternativas a seguir descrevem tipos de  
Atendimento em Classe, exceto a: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Segundo professor quando houver em turma 

aluno com diagnóstico de deficiência mental que 
apresente dependência em atividades de vida prá-
tica; diagnóstico de deficiência múltipla associada 
à deficiência mental, diagnóstico de deficiência 
associado a transtorno psiquiátrico. 

B ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries iniciais e finais do ensino funda-
mental e ensino médio, e nas modalidades do EJA, 
educação profissional e educação indígena. 

C ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas nas modalidades do EJA, educação profis-
sional e educação indígena. 

D ⇒⇒⇒⇒ Professor Guia-intérprete quando houver em 

turma aluno com diagnóstico de surdocegueira. 

E ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries finais do ensino fundamental e 
ensino médio. 

12) A Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva tem como obje-
tivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos 
alunos com diagnósticos específicos, nas escolas 
regulares, orientando os sistemas de ensino para 
promover respostas às necessidades educacionais 
especiais.  
 

 Constituem público alvo desta política alunos 
com diagnóstico de: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ deficiência, condutas típicas e transtornos 

psiquiátricos. 

B ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento e altas habilidades/superdotação. 

C ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas, dislexia e altas habilida-
des/superdotação. 

D ⇒⇒⇒⇒ deficiência, dislexia, altas habilidades / su-

perdotação e condutas típicas. 

E ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas e altas habilidades / su-
perdotação. 
_________________________________________ 
 
13) Considerando a temática “Tecnologia Assisti-
va” é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ As órteses são dispositivos externos usados 

para modificar as características estruturais e fun-
cionais dos sistemas neuromuscular e esquelético, 
por isso são consideradas Tecnologias Assistivas. 

B ⇒⇒⇒⇒ Computadores portáteis, configurados para 

promover as habilidades e atender às necessida-
des dos alunos que os utilizam, particularmente 
podem ser bons aliados na realização autônoma 
de uma variedade de atividades que envolvam 
anotações, cálculos, desenhos, exercícios diver-
sos, comunicação com o professor e com os cole-
gas, dentre outros. Assim, são considerados recur-
sos de Tecnologia Assistiva. 

C ⇒⇒⇒⇒ A área da Tecnologia Assistiva que se desti-

na especificamente à ampliação de habilidades de 
comunicação é denominada de Comunicação Au-
mentativa e Alternativa. 

D ⇒⇒⇒⇒ O computador não pode ser considerado co-

mo um recurso de Tecnologia Assitiva. 

E ⇒⇒⇒⇒ A Tecnologia Assistiva é uma área do conhe-

cimento e de atuação que desenvolve serviços, 
recursos e estratégias que auxiliam na resolução 
de dificuldades funcionais das pessoas com defi-
ciência na realização de suas tarefas. 
_________________________________________ 
 
14) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 ‘’Também conhecida como Web, a _________ é 
um sistema de servidores na Internet que utilizam 
como protocolo principal o ________, mas pode 
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trabalhar com outros protocolos para realizar servi-
ços diferentes.” 
 

A ⇒⇒⇒⇒ World Wide Web / HTTP  

B ⇒⇒⇒⇒ ARPANet / ICMP 

C ⇒⇒⇒⇒ W3C / TCP  

D ⇒⇒⇒⇒ Intranet / HTML  

E ⇒⇒⇒⇒ Extranet / TCP/IP  
_________________________________________ 
 
15) Sobre equipamentos de redes e camadas do 
modelo ISO/OSI na qual estes atuam, correlacione 
as colunas a seguir. 
 

( 1 ) Camada física 
  

( 2 ) Camada de enlace 
  

( 3 ) Camada de rede 
 

(    ) Bridges 
  

(    ) Routers 
  

(    ) Switches 
  

(    ) Hubs 
  

(    ) Repeaters 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 3  -  2  -  3  -  2  -  1 

B ⇒⇒⇒⇒ 2  -  3  -  2  -  1  -  1 

C ⇒⇒⇒⇒ 1  -  2  -  3  -  2  -  2 

D ⇒⇒⇒⇒ 1  -  3  -  3  -  2  -  1 

E ⇒⇒⇒⇒ 2  -  2  -  2  -  1  -  1 

_________________________________________ 
 
16) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 Uma vantagem dos processadores ________ é 
que, por conta da utilização de instruções mais 
__________, permitem a criação de programas 
__________. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ RISC / complexas / menores 

B ⇒⇒⇒⇒ RISC / simples / maiores 

C ⇒⇒⇒⇒ CISC / simples / menores  

D ⇒⇒⇒⇒ RISC / complexas / maiores  

E ⇒⇒⇒⇒ CISC / complexas / menores  
_________________________________________ 
 
17) As instruções do processador de um computa-
dor são realizadas de acordo com os ciclos de má-
quina, que são busca, decodificação, execução e 
armazenamento.  
 

 Sobre o processo no qual o processador execu-
ta a primeira fase da primeira instrução (busca) e 
quando passa para a segunda fase (decodificação) 
já inicia a execução da próxima instrução (busca), 
sendo possível executar múltiplas instruções, cada 

uma em uma fase do ciclo de máquina, assinale a 
alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Desvio condicional 

B ⇒⇒⇒⇒ Multiprocessamento 

C ⇒⇒⇒⇒ Execução especulativa 

D ⇒⇒⇒⇒ Previsão de desvio 

E ⇒⇒⇒⇒ Pipelining  
_________________________________________ 
 
18) Sobre o sistema operacional Linux, assinale a 
alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Se um disco SATA com duas partições for 

conectado ao computador, por padrão, suas parti-
ções serão reconhecidas como sda e sdb. 

B ⇒⇒⇒⇒ A memória virtual é composta pela memória 

RAM mais uma área da memória secundária, que 
deve ser uma partição em disco exclusiva para 
esta atividade, com o dobro do tamanho da memó-
ria RAM. 

C ⇒⇒⇒⇒ Algumas distribuições estão preparadas para 

serem executadas a partir de um CD, processo 
conhecido como LiveCD, de modo que não é ne-
cessária a instalação do sistema no computador. 

D ⇒⇒⇒⇒ Com o Bash o usuário pode efetuar coman-

dos para criação, cópia e remoção de arquivos e 
diretórios, sendo que estes últimos só podem ser 
excluídos se estiverem vazios. 

E ⇒⇒⇒⇒ Permissões de escrita, leitura e execução 

podem ser alteradas e personalizadas em arquivos 
e diretórios, porém, arquivos binários para serem 
executados devem ter terminação .exe. 
_________________________________________ 
 
19) Considerando o editor de textos Writer do pa-
cote OpenOffice, marque com V as afirmações 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Retrato e Paisagem referem-se à orienta-

ção de páginas do documento. 
  

(    ) A inserção do número de páginas no roda-
pé está condicionada à inserção de um ín-
dice ou sumário no documento. 

  

(    ) Um modelo é utilizado como base para criar 
outros documentos. 

  

(    ) O mouse pode ser utilizado para definir os 
recuos e margens para o parágrafo atual do 
documento. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  F 
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20) Considerando o sistema operacional Windows 
7, é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A Restauração do Sistema permite que sejam 

desfeitas alterações do sistema, retornando a um 
estado anterior, sem afetar arquivos pessoais dos 
usuários. 

B ⇒⇒⇒⇒ Quando um dispositivo é conectado em uma 

porta USB o sistema procura por um driver de dis-
positivo e, caso encontre, o dispositivo estará pron-
to para uso.  

C ⇒⇒⇒⇒ A quantidade de memória principal utilizada e 

o uso do processador podem ser monitorados por 
gráficos na guia Desempenho no Gerenciador de 
Tarefas. 

D ⇒⇒⇒⇒ Cascata e Lado a Lado são opções que o 

sistema disponibiliza ao usuário para visualização 
e organização das janelas abertas na Área de Tra-
balho. 

E ⇒⇒⇒⇒ Uma conta de administrador, diferente de 

uma conta padrão, fornece controle completo so-
bre o computador e por isso seu uso é considerado 
mais seguro. 
 
 

MAGISTÉRIO / LIBRAS 
 
11) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir, tendo como referência a 
Política Nacional de Educação Especial na Pers-
pectiva da Educação Inclusiva, deflagrada pelo 
Ministério da Educação – MEC. 
 

 Na perspectiva da educação inclusiva, a educa-
ção especial passa a integrar a ___________, 
promovendo o atendimento às necessidades edu-
cacionais especiais de alunos, público alvo da e-
ducação especial. Nestes casos e outros, que im-
plicam em _____________, a educação especial 
atua de forma articulada com o ____________, 
orientando para o atendimento às necessidades 
educacionais especiais desses alunos.  
 

A ⇒⇒⇒⇒ grade curricular da escola regular / fracasso 

escolar / processo de reabilitação 

B ⇒⇒⇒⇒ proposta pedagógica da escola regular / 

transtornos funcionais específicos / ensino comum  

C ⇒⇒⇒⇒ proposta pedagógica da instituição especiali-

zada / defasagens acadêmicas / o ensino comum 

D ⇒⇒⇒⇒ proposta pedagógica da escola comum / eva-

são dos alunos da educação especial / Ministério 
Público 

E ⇒⇒⇒⇒ proposta pedagógica da escola comum / re-

tenção dos alunos da educação especial / Poder 
Judiciário 
_________________________________________ 
 
12) Analise as afirmações abaixo tendo como refe-
rência a escolarização do aluno com deficiência 

visual, conforme preconiza a Política de Educação 
Especial do Estado de Santa Catarina. 
 

l 

 

É prevista a adição de 50% do tempo 
disponível para execução de provas em 
Braille ou escrita ampliada, em função da 
exaustão da sensibilidade tátil e visual. 

  

ll 

 

Haverá avaliação formal dos alunos com 
deficiência visual no Serviço de Atendimento 
Educacional Especializado. 

  

lll 

 

Na área de transcrição em Braille existem 
conteúdos que não possuem simbologia 
capaz de exprimir seu significado. Para tanto, 
é necessário que o professor de sala de aula 
observe a nota “peça ajuda ao professor” que 
acompanha o material transcrito. Estas notas 
são recomendações padronizadas pela Co-
missão Brasileira do Braille. 

  

IV 

 

Os instrumentos de avaliação deverão ser 
adequados de acordo com a necessidade 
específica do deficiente visual (escrita amplia-
da, Braille ou oral). 

  

V 
 

Na área da deficiência visual não existem 
ajudas técnicas específicas.  

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

E ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  V 

 
_________________________________________ 
 
13) Na obra “Pensamento e Linguagem” Vygotsky 
aborda a questão da relação entre pensamento e 
linguagem.  
 

 Tendo esta obra como referência, assinale a 
alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A fala tem um componente interno denomi-

nado fonético e um componente externo denomi-
nado semântico. 

B ⇒⇒⇒⇒ A fala egocêntrica pode ser compreendida 

como um estágio entre a fala social e a fala interior 
e, assim, se constitui como uma etapa que antece-
de a fala social. 

C ⇒⇒⇒⇒ O desenvolvimento promove modificações na 

estrutura do pensamento, exceção feita às pes-
soas com surdez que não desenvolvem a lingua-
gem. 
D ⇒⇒⇒⇒ No início do desenvolvimento infantil a lin-

guagem pode ser considerada como pré-intelectual 
e o pensamento pré-verbal. 

E ⇒⇒⇒⇒ A palavra não tem relação com o pensamento 

porque é na verdade a unidade da linguagem. 
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14) Considere o Decreto Nº. 5.626, de 22 de de-
zembro de 2005, que regulamenta a Lei Nº. 
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e o art. 18 
da Lei Nº. 10.098 de 19 de dezembro de 2000.  
 

 Com esta referência, marque com V as afirma-
ções verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Para os fins deste Decreto, considera-se 

pessoa surda aquela que, por ter perda au-
ditiva, compreende e interage com o mundo 
por meio de experiências visuais, manifes-
tando sua cultura principalmente pelo uso 
da Língua Brasileira de Sinais - Libras. 

  

(    ) O exame de proficiência em Libras, referido 
neste Decreto, deve avaliar a fluência no 
uso, o conhecimento e a competência para 
o ensino dessa Língua, bem como o conhe-
cimento gramatical da Língua Portuguesa. 

  

(    ) O processo de inclusão da Libras como 
disciplina curricular deve iniciar-se nos cur-
sos de Educação Especial, Fonoaudiologia, 
Pedagogia e Letras, ampliando-se progres-
sivamente para as demais licenciaturas. 

  

(    ) As instituições federais de ensino devem 
garantir, obrigatoriamente, às pessoas sur-
das acesso à comunicação, à informação e 
à educação nos processos seletivos, nas 
atividades e nos conteúdos curriculares 
desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 
modalidades de educação, desde a educa-
ção infantil até a superior. 

  

(    ) Garantir o atendimento às necessidades 
educacionais especiais de alunos surdos, 
desde a educação infantil, nas salas de aula 
e, também, em salas de recursos, em turno 
contrário ao da escolarização e, conside-
rando a extensão do território nacional, em 
classes ou escolas especiais. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  V  -  F 

 
_________________________________________ 
 
15) Quanto as atribuições do professor do Serviço 
de Atendimento Educacional Especializado, se-
gundo o Programa Pedagógico do Estado de San-
ta Catarina, é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Propor intervenções pedagógicas em sala de 

aula que possibilitem a efetiva participação dos 
educandos no ensino regular. 

B ⇒⇒⇒⇒ Substituir o professor regente quando este 

estiver impossibilitado de ministrar aulas nas tur-
mas comuns do ensino regular. 

C ⇒⇒⇒⇒ Orientar e subsidiar o professor de sala de 

aula (ensino regular) e a turma na qual o aluno 
está matriculado. 

D ⇒⇒⇒⇒ Informar a equipe técnica e administrativa da 

escola do ensino regular quanto as características 
do serviço e as peculiaridades dos educandos  
atendidos. 

E ⇒⇒⇒⇒ Orientar o professor da classe regular quanto 

às adaptações curriculares no contexto da metodo-
logia, avaliação e temporalidade. 
_________________________________________ 
 
16) Considerando os serviços de educação espe-
cial estabelecidos na Política de Educação espe-
cial do Estado de Santa Catarina, correlacione as 
colunas a seguir. 
 
( 1 ) Serviço com caráter terapêutico e reabilita-

tório será exercido por profissionais das 
áreas da psicologia, fisioterapia, pedagogia, 
fonoaudiologia e terapia ocupacional. 

  

( 2 ) Serviço voltado ao desenvolvimento neuro-
psicomotor de crianças com idade entre 
zero e três anos e onze meses de idade. 

  

( 3 ) Serviço de caráter pedagógico, prestado 
por profissional da educação especial, vol-
tado ao atendimento das especificidades 
dos alunos, público alvo da educação espe-
cial, matriculados na rede regular de ensino. 

  

( 4 ) Serviço instituído somente quando não 
houver no município congênere que atenda 
o educando com diagnóstico de deficiência 
mental associada ou não a outros transtor-
nos ou com deficiência múltipla. 

 
(    ) Serviço de Atendimento Alternativo 
  

(    ) Serviço de Atendimento Educacional Espe-
cializado 

  

(    ) Serviço de Estimulação Essencial 
  

(    ) Serviço de Atendimento Especializado 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A ⇒⇒⇒⇒ 1  -  4  -  2  -  3 

B ⇒⇒⇒⇒ 3  -  1  -  2  -  4 

C ⇒⇒⇒⇒ 4  -  3  -  2  -  1 

D ⇒⇒⇒⇒ 4  -  1  -  3  -  2 

E ⇒⇒⇒⇒ 1  -  2  -  4  -  3 
_________________________________________ 
 
17) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir, tendo como base a Polí-
tica Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva do Ministério da Educação - 
MEC 
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 O atendimento educacional especializado tem 
como função identificar, elaborar e organizar 
__________ que eliminem as barreiras para a ple-
na participação dos alunos, considerando suas 
necessidades específicas. As atividades desenvol-
vidas no atendimento educacional especializado 
diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula 
comum, não sendo _________ Esse atendimento 
__________ a formação dos alunos com vistas à 
autonomia e independência na escola e fora dela. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ propostas curriculares / acadêmicas / dificulta 

B ⇒⇒⇒⇒ conteúdos escolares e extra-escolares / com-

plementar à escolarização / reforça 

C ⇒⇒⇒⇒ conteúdos acadêmicos / reforço / amplia 

D ⇒⇒⇒⇒ recursos pedagógicos e de acessibilidade / 

substitutivas à escolarização / complementa e/ou 
suplementa  

E ⇒⇒⇒⇒ conteúdos curriculares / reforço / complemen-

ta e/ou suplementa 
_________________________________________ 
 
18) Na obra “Mediação Pedagógica em sala de 
aula” Roseli A. Cação Fontana, ao abordar o pro-
cesso de elaboração conceitual, faz referência a 
Vygotsky, que expressa:  
 

... a criança pequena dá seu primeiro passo na 
formação de conceitos quando agrupa alguns obje-
tos numa agregação desorganizada, ou amontoa-
do. Nesta fase inicial do seu desenvolvimento, o 
significado das palavras denota, para a criança, 
nada mais que um conglomerado vago. 
 

 Este estágio é denominado de: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ sincretismo. 

B ⇒⇒⇒⇒ complexos. 

C ⇒⇒⇒⇒ conceito potencial. 

D ⇒⇒⇒⇒ pseudo-conceito. 

E ⇒⇒⇒⇒ conceito genuíno. 
_________________________________________ 
 
19) A Política de Educação Especial na Perspecti-
va da Educação Inclusiva deflagrada pelo Ministé-
rio da Educação – MEC, ao definir o público alvo 
da educação especial, o faz incluindo os alunos 
com transtornos globais do desenvolvimento (tam-
bém denominado de transtornos invasivos do de-
senvolvimento) neste público.  
 

 Quanto a este alunado é correto afirmar, exce-
to: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Estes alunos apresentam alterações qualitati-

vas na comunicação. 

B ⇒⇒⇒⇒ Estes alunos apresentam alterações qualitati-

vas das interações sociais recíprocas. 

C ⇒⇒⇒⇒ Estes alunos apresentam um repertório de 

interesses e atividades restrito, estereotipado e 
repetitivo. 

D ⇒⇒⇒⇒ Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, 

síndromes do espectro do autismo e psicose infan-
til. 

E ⇒⇒⇒⇒ Este transtorno é considerado uma deficiên-

cia.  
 
_________________________________________ 
 
20) Tendo como referência a definição de deficiên-
cia física expressa na Política de Educação Espe-
cial do Estado de Santa Catarina, marque com V 
as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) As pessoas ostomizadas estão incluídas 

nesta categoria. 
  

(    ) As pessoas com nanismo estão incluídas 
nesta categoria. 

  

(    ) As pessoas com deformidade, mesmo que 
estas deformações não produzam dificulda-
des para o desempenho de funções, estão 
incluídas nesta categoria. 

  

(    ) As pessoas com deformidades estéticas 
estão incluídas nesta categoria. 

  

(    ) As pessoas com amputações ou com au-
sência de membros estão incluídas nesta 
categoria. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 
A ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  F  -  V 

 
 

PROFESSOR BILINGUE/LIBRAS 
 
11) Com base nos pressupostos da Política de 
Educação Especial de Santa Catarina de que o 
processo de inclusão das pessoas com deficiência, 
condutas típicas e altas habilidades deve ser com-
preendido como compromisso de toda a socieda-
de, assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

Para a consolidação dessa ________ , as ações 
não devem estar centradas somente como 
__________ da SED e da FCEE, mas com o ne-
cessário __________ entre todas as organizações 
governamentais e não governamentais que atuam 
na ___________, voltadas à garantia da dignidade 
da pessoa humana como fundamento de uma so-
ciedade livre, democrática e justa. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ política / ideias / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 

B ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

responsabilidades / área afim  
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C ⇒⇒⇒⇒ ideia / atribuições / compartilhamento de  

ideologias / área afim 

D ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

papeis / área principal 

E ⇒⇒⇒⇒ funções / política / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 
 
_________________________________________ 
 
12) Considerando os pressupostos da Proposta 
Curricular - Disciplinas Curriculares - 1998 a res-
peito de Alfabetização/Letramento, assinale a al-
ternativa correta que completa as lacunas da frase 
a seguir. 
 

 A alfabetização constitui-se numa _________, 
interdiscursiva de _______ linguagens produzidas 
culturalmente. Dentre elas situa-se a ________ 
como um artefato presente em todas as atividades 
das __________.  
 

A ⇒⇒⇒⇒ atividade interativa / apropriação de diferen-

tes / língua / sociedades ágrafas 

B ⇒⇒⇒⇒ atividade individual / apropriação de diferen-

tes / escrita / sociedades ágrafas 

C ⇒⇒⇒⇒ atividade interativa / apropriação de diferen-

tes / escrita / sociedades letradas  

D ⇒⇒⇒⇒ atividade coletiva / apropriação de semelhan-

tes / escrita / sociedades letradas 

E ⇒⇒⇒⇒ atividade individual / apropriação de seme-

lhantes / língua / sociedades letradas 
 
_________________________________________ 
 
13) Em relação ao bilinguismo é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ As leis na área da surdez pressionaram a 

comunidade surda a adequar os seus encaminha-
mentos, revendo conceitos linguísticos e sociais. 
Importante lembrar que a LIBRAS e a oralização 
devem ser usadas diariamente para garantir sua 
fluência nas duas línguas. 

B ⇒⇒⇒⇒ O Decreto nº 5.626/2005 não reconhece a 

educação bilíngue como proposta nacional. 

C ⇒⇒⇒⇒ O bilinguismo para pessoas com surdez é 

para facilitar a sua inclusão na sociedade e para 
aprender a oralização do português, abrindo a 
possibilidade para ter o acesso as duas línguas. 

D ⇒⇒⇒⇒ São considerados objetivos do bilinguismo: 

facilitar a aquisição de conceitos pelo aluno surdo; 
facilitar a assimilação de conteúdo do currículo 
básico; respeito à língua natural dos surdos e bus-
car uma educação que se preocupa com os indiví-
duos e não somente com os sistemas que preci-
sam ser aprovados. 

E ⇒⇒⇒⇒ O Estado de Santa Catarina não aderiu aos 

princípios do bilinguismo para a educação de sur-
dos por acreditar que a oralidade da língua portu-
guesa é a forma mais inclusiva para estes sujeitos. 

14) De acordo com o Programa Pedagógico da 
Política de Educação Especial do Estado de Santa 
Catarina, assinale a alternativa correta que define 
um  professor bilíngue. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Professor ouvinte, regente de turmas bilín-

gues Libras/Português para atuar somente na edu-
cação infantil, com fluência comprovada através de 
exame de proficiência em ambas as línguas. 

B ⇒⇒⇒⇒ Professor surdo regente de turmas bilíngues 

Libras/Português para atuar nas séries iniciais do 
ensino fundamental e educação de jovens e adul-
tos. 

C ⇒⇒⇒⇒ Professor ouvinte ou surdo regente de turmas 

bilíngues Libras/Português responsável pelo pro-
cesso ensino-aprendizagem dos educandos matri-
culados na educação infantil, séries iniciais do en-
sino fundamental, educação de jovens e adultos – 
alfabetização, nivelamento e módulo, com fluência 
comprovada através de exame de proficiência em 
ambas as línguas. 

D ⇒⇒⇒⇒ Professor regente de turmas bilíngues Li-

bras/Português para atuar somente nas séries ini-
ciais do ensino fundamental. 

E ⇒⇒⇒⇒ Professor ouvinte ou surdo regente de turmas 

bilíngues Libras/Português para atuar na educação 
infantil, séries iniciais do ensino fundamental, edu-
cação de jovens e adultos, sem comprovação de 
fluência na Libras. 
_________________________________________ 
 
15) Analise as afirmações a seguir em relação às 
atribuições do professor bilíngue. 
 

l 

 

Conduzir o processo de elaboração dos con-
ceitos científicos que compõe os conteúdos 
curriculares das diversas disciplinas, por meio 
da Libras e da Língua Portuguesa na modali-
dade escrita. 

  

ll 
 

Estabelecer comunicação necessária à par-
ticipação efetiva do aluno. 

  

lll 

 

Construir conceitos em sala de aula e possi-
bilitar ampliação das competências linguís-
ticas da pessoa com surdez em Libras e em 
Língua Portuguesa. 

  

IV 

 

O professor deve planejar suas atividades a 
partir dos diversos aspectos que envolvam a 
aprendizagem do aluno, propondo aulas 
expositivas, com o mínimo de estímulo visual. 

  

V 

 

O professor precisa ter uma noção da Língua 
de Sinais para ser considerado bilíngue; o que 
é relevante é o conhecimento da língua por-
tuguesa. 

 

 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  IV  -  V 
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D ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  

_________________________________________ 
 
16) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 Considera-se pessoa _______ aquela que, por 
ter perda _______, compreende e interage com o 
mundo por meio de experiências _______, mani-
festando sua cultura principalmente pelo uso da 
_____________. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ deficiente auditivo / de audição / táteis / Li-

bras 

B ⇒⇒⇒⇒ surda / auditiva / visuais / Língua Brasileira de 

Sinais - Libras 

C ⇒⇒⇒⇒ surda / visual / auditivas / Braille 

D ⇒⇒⇒⇒ deficiente auditivo / particular / gestuais / cul-

tura 

E ⇒⇒⇒⇒ surda / cognitiva / práticas / oralidade 

 
_________________________________________ 
 
17) De acordo com o Decreto nº 5.626/2005 é cor-
reto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Para complementar o currículo da base na- 

cional comum, o ensino de Libras e o ensino da 
modalidade escrita da Língua Portuguesa como 
segunda língua para alunos surdos, devem ser 
ministrados em uma perspectiva dialógica, funcio-
nal e instrumental. 

B ⇒⇒⇒⇒ O ensino da modalidade escrita da Língua 

Portuguesa como segunda língua para pessoas 
surdas deve ser incluído como disciplina curricular 
nos cursos de formação de professores para a 
educação infantil e para os anos iniciais do ensino 
fundamental, de nível médio e superior, bem como 
nos cursos de licenciatura em Letras com habilita-
ção em Língua Portuguesa. 

C ⇒⇒⇒⇒ O ensino da modalidade escrita da Língua 

Portuguesa é facultativo para pessoas surdas, não 
devendo ser incluído como disciplina curricular nos 
cursos de formação de professores. 

D ⇒⇒⇒⇒ O professor da educação básica, bilíngue, 

aprovado em exame de proficiência em tradução e 
interpretação de Libras - Língua Portuguesa, pode 
exercer a função de tradutor e intérprete de Libras 
- Língua Portuguesa, cuja função é distinta da fun-
ção de professor docente. 

E ⇒⇒⇒⇒ A modalidade oral da Língua Portuguesa na 

educação básica deve ser ofertada aos alunos 
surdos ou com deficiência auditiva, preferencial-
mente em turno distinto ao da escolarização, por 
meio de ações integradas entre as áreas da saúde 
e da educação, resguardado o direito de opção da 
família ou do próprio aluno por essa modalidade.  
 

18) Analise as afirmações abaixo e marque com V 
as verdadeiras e F as falsas. 
 
(    ) A formação de docentes para o ensino de 

Libras na educação infantil e nos anos inici-
ais do ensino fundamental deve ser realiza-
da em curso de Pedagogia ou curso normal 
superior, em que Libras e Língua Portugue-
sa escrita tenham constituído línguas de 
instrução, viabilizando a formação bilíngue. 

  

(    ) Admite-se como formação mínima de do-
centes para o ensino de Libras na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino funda-
mental a formação ofertada em nível médio 
na modalidade normal, sem conhecimento 
de Libras.  

  

(    ) A formação de docentes para o ensino de 
Libras nas séries finais do ensino funda-
mental, no ensino médio e na educação 
superior deve ser realizada em nível superi-
or, em curso de graduação de licenciatura 
plena em Letras: Libras ou em Letras: Li-
bras/Língua Portuguesa como segunda lín-
gua. 

  

(    ) A formação do instrutor de Libras pode ser 
realizada também por organizações da so-
ciedade civil representativa da comunidade 
surda, desde que o certificado seja convali-
dado por pelo menos uma das instituições.  

  

(    ) A formação do instrutor de Libras não pode 
ser realizada por organizações da socieda-
de civil, o certificado destas instituições não 
tem registro autorizado.  

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  F 
_________________________________________ 
 
19) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 A abordagem educacional por meio do _______ 
visa capacitar a pessoa com __________ para 
utilização de _________ línguas no cotidiano esco-
lar e na vida social, quais sejam: ____________ e 
a ___________. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ tadoma / surdocega / dua /, leitura labial tátil / 

Libras 

B ⇒⇒⇒⇒ trilinguismo / deficiência auditiva / três / orali-

dade / português 

C ⇒⇒⇒⇒ Língua Portuguesa / surdez / duas / oralida-

de / língua portuguesa 
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D ⇒⇒⇒⇒ bilinguismo / surdocegueira / duas / tadoma / 

língua portuguesa 

E ⇒⇒⇒⇒ bilinguismo / surdez / duas / a língua de sinais 

/ língua da comunidade ouvinte  
 
_________________________________________ 
 
20) Sobre as principais diferenças entre a LIBRAS 
e a Língua Portuguesa, marque com V as afirma-
ções verdadeiras e F para as falsas. 
 
(    ) A língua de sinais é visual-espacial e a lín-

gua portuguesa é oral-auditiva. 
  

(    ) A língua portuguesa utiliza a estrutura tópi-
co-comentário, enquanto a língua de sinais 
evita este tipo de construção. 

  

(    ) A língua de sinais é baseada nas experiên-
cias visuais das comunidades surdas medi-
ante as interações culturais surdas, enquan-
to a língua portuguesa constitui-se baseada 
nos sons. 

  

(    ) A língua portuguesa utiliza a estrutura de 
foco através de repetições sistemáticas, 
enquanto que na língua de sinais isso não é 
comum. 

  

(    ) A língua de sinais apresenta uma sintaxe 
espacial incluindo os chamados classifica-
dores. A língua portuguesa usa uma sintaxe 
linear utilizando a descrição para captar o 
uso de classificadores. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V  

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  V  -  F 

 
 

SEGUNDO PROFESSOR BILINGUE/LIBRAS 
 
11) Com base nos pressupostos da Política de 
Educação Especial de Santa Catarina de que o 
processo de inclusão das pessoas com deficiência, 
condutas típicas e altas habilidades deve ser com-
preendido como compromisso de toda a socieda-
de, assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

Para a consolidação dessa ________ , as ações 
não devem estar centradas somente como 
_______ da SED e da FCEE, mas com o necessá-
rio _______ entre todas as organizações governa-
mentais e não governamentais que atuam na 
______, voltadas à garantia da dignidade da pes-
soa humana como fundamento de uma sociedade 
livre, democrática e justa. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ política / ideias / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 

B ⇒⇒⇒⇒ funções / política / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 

C ⇒⇒⇒⇒ ideia / atribuições / compartilhamento de  

ideologias / área afim 

D ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

papeis / área principal 

E ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

responsabilidades / área afim  
 

_________________________________________ 
 
12) Considerando os pressupostos da Proposta 
Curricular - Disciplinas Curriculares - 1998 a res-
peito de Alfabetização/Letramento, assinale a al-
ternativa correta que completa as lacunas da frase 
a seguir. 
 

 A alfabetização constitui-se numa _________, 
interdiscursiva de _______ linguagens produzidas 
culturalmente. Dentre elas situa-se a ________ 
como um artefato presente em todas as atividades 
das __________.  
 

A ⇒⇒⇒⇒ atividade interativa / apropriação de diferen-

tes / escrita / sociedades letradas  

B ⇒⇒⇒⇒ atividade individual / apropriação de diferen-

tes / escrita / sociedades ágrafas 

C ⇒⇒⇒⇒ atividade interativa / apropriação de diferen-

tes / língua / sociedades ágrafas 

D ⇒⇒⇒⇒ atividade coletiva / apropriação de semelhan-

tes / escrita / sociedades letradas 

E ⇒⇒⇒⇒ atividade individual / apropriação de seme-

lhantes / língua / sociedades letradas 
 

_________________________________________ 
 
13) Em relação ao bilinguismo é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ As leis na área da surdez pressionaram a 

comunidade surda a adequar os seus encaminha-
mentos, revendo conceitos linguísticos e sociais. 
Importante lembrar que a LIBRAS e a oralização 
devem ser usadas diariamente para garantir sua 
fluência nas duas línguas. 

B ⇒⇒⇒⇒ O Decreto nº 5.626/2005 não reconhece a 

educação bilíngue como proposta nacional. 

C ⇒⇒⇒⇒ O bilinguismo para pessoas com surdez é 

para facilitar a sua inclusão na sociedade e para 
aprender a oralização do português, abrindo a 
possibilidade para ter o acesso as duas línguas. 

D ⇒⇒⇒⇒ São considerados objetivos do bilinguismo: 

facilitar a aquisição de conceitos pelo aluno surdo; 
facilitar a assimilação de conteúdo do currículo 
básico; respeito à língua natural dos surdos e bus-
car uma educação que se preocupa com os indiví-
duos e não somente com os sistemas que preci-
sam ser aprovados. 
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E ⇒⇒⇒⇒ O Estado de Santa Catarina não aderiu aos 

princípios do bilinguismo para a educação de sur-
dos por acreditar que a oralidade da língua portu-
guesa é a forma mais inclusiva para estes sujeitos. 
_________________________________________ 
 
14) Analise as afirmações a seguir em relação às 
atribuições do professor bilíngue. 
 

l 

 

Conduzir o processo de elaboração dos con-
ceitos científicos que compõe os conteúdos 
curriculares das diversas disciplinas, por meio 
da Libras e da Língua Portuguesa na modali-
dade escrita. 

  

ll 
 

Estabelecer comunicação necessária à par-
ticipação efetiva do aluno. 

  

lll 

 

Construir conceitos em sala de aula e possi-
bilitar ampliação das competências linguís-
ticas da pessoa com surdez em Libras e em 
Língua Portuguesa. 

  

IV 

 

O professor deve planejar suas atividades a 
partir dos diversos aspectos que envolvam a 
aprendizagem do aluno, propondo aulas 
expositivas, com o mínimo de estímulo visual. 

  

V 

 

O professor precisa ter uma noção da Língua 
de Sinais para ser considerado bilíngue; o que 
é relevante é o conhecimento da língua por-
tuguesa. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  IV  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 
_________________________________________ 
 
15) De acordo com o Programa Pedagógico da 
Política de Educação Especial do Estado de Santa 
Catarina, assinale a alternativa correta que define 
um  professor bilíngue. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Professor ouvinte, regente de turmas bilín-

gues Libras/Português para atuar somente na edu-
cação infantil, com fluência comprovada através de 
exame de proficiência em ambas as línguas. 

B ⇒⇒⇒⇒ Professor ouvinte ou surdo regente de turmas 

bilíngues Libras/Português responsável pelo pro-
cesso ensino-aprendizagem dos educandos matri-
culados na educação infantil, séries iniciais do en-
sino fundamental, educação de jovens e adultos – 
alfabetização, nivelamento e módulo, com fluência 
comprovada através de exame de proficiência em 
ambas as línguas. 

C ⇒⇒⇒⇒ Professor regente de turmas bilíngues Li-

bras/Português para atuar somente nas séries ini-
ciais do ensino fundamental. 

D ⇒⇒⇒⇒ Professor surdo regente de turmas bilíngues 

Libras/Português para atuar nas séries iniciais do 
ensino fundamental e educação de jovens e adul-
tos.  

E ⇒⇒⇒⇒ Professor ouvinte ou surdo regente de turmas 

bilíngues Libras/Português para atuar na educação 
infantil, séries iniciais do ensino fundamental, edu-
cação de jovens e adultos, sem comprovação de 
fluência na Libras. 
_________________________________________ 
 
16) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 Considera-se pessoa _______ aquela que, por 
ter perda _______, compreende e interage com o 
mundo por meio de experiências _______, mani-
festando sua cultura principalmente pelo uso da 
_____________. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ deficiente auditivo / de audição / táteis / Li-

bras 

B ⇒⇒⇒⇒ surda / cognitiva / práticas / oralidade 

C ⇒⇒⇒⇒ surda / visual / auditivas / Braille 

D ⇒⇒⇒⇒ deficiente auditivo / particular / gestuais / cul-

tura 

E ⇒⇒⇒⇒ surda / auditiva / visuais / Língua Brasileira de 

Sinais - Libras  
_________________________________________ 
 
17) De acordo com o Decreto nº 5.626/2005 é cor-
reto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Para complementar o currículo da base na- 

cional comum, o ensino de Libras e o ensino da 
modalidade escrita da Língua Portuguesa como 
segunda língua para alunos surdos, devem ser 
ministrados em uma perspectiva dialógica, funcio-
nal e instrumental. 

B ⇒⇒⇒⇒ O ensino da modalidade escrita da Língua 

Portuguesa como segunda língua para pessoas 
surdas deve ser incluído como disciplina curricular 
nos cursos de formação de professores para a 
educação infantil e para os anos iniciais do ensino 
fundamental, de nível médio e superior, bem como 
nos cursos de licenciatura em Letras com habilita-
ção em Língua Portuguesa. 

C ⇒⇒⇒⇒ O ensino da modalidade escrita da Língua 

Portuguesa é facultativo para pessoas surdas, não 
devendo ser incluído como disciplina curricular nos 
cursos de formação de professores. 

D ⇒⇒⇒⇒ O professor da educação básica, bilíngue, 

aprovado em exame de proficiência em tradução e 
interpretação de Libras - Língua Portuguesa, pode 
exercer a função de tradutor e intérprete de Libras 
- Língua Portuguesa, cuja função é distinta da fun-
ção de professor docente. 

E ⇒⇒⇒⇒ A modalidade oral da Língua Portuguesa na 

educação básica deve ser ofertada aos alunos 
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surdos ou com deficiência auditiva, preferencial-
mente em turno distinto ao da escolarização, por 
meio de ações integradas entre as áreas da saúde 
e da educação, resguardado o direito de opção da 
família ou do próprio aluno por essa modalidade.  
_________________________________________ 
 
18) Analise as afirmações abaixo e marque com V 
as verdadeiras e F as falsas. 
 

(    ) A formação de docentes para o ensino de 
Libras na educação infantil e nos anos inici-
ais do ensino fundamental deve ser realiza-
da em curso de Pedagogia ou curso normal 
superior, em que Libras e Língua Portugue-
sa escrita tenham constituído línguas de 
instrução, viabilizando a formação bilíngue. 

  

(    ) Admite-se como formação mínima de do-
centes para o ensino de Libras na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino funda-
mental a formação ofertada em nível médio 
na modalidade normal, sem conhecimento 
de Libras.  

  

(    ) A formação de docentes para o ensino de 
Libras nas séries finais do ensino funda-
mental, no ensino médio e na educação 
superior deve ser realizada em nível superi-
or, em curso de graduação de licenciatura 
plena em Letras: Libras ou em Letras: Li-
bras/Língua Portuguesa como segunda lín-
gua. 

  

(    ) A formação do instrutor de Libras pode ser 
realizada também por organizações da so-
ciedade civil representativa da comunidade 
surda, desde que o certificado seja convali-
dado por pelo menos uma das instituições.  

  

(    ) A formação do instrutor de Libras não pode 
ser realizada por organizações da socieda-
de civil, o certificado destas instituições não 
tem registro autorizado.  

 

 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  F 
_________________________________________ 
 
19) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 A abordagem educacional por meio do _______ 
visa capacitar a pessoa com __________ para 
utilização de _________ línguas no cotidiano esco-
lar e na vida social, quais sejam: ____________ e 
a ___________. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ tadoma / surdocega / dua /, leitura labial tátil / 

Libras 

B ⇒⇒⇒⇒ trilinguismo / deficiência auditiva / três / orali-

dade / português 

C ⇒⇒⇒⇒ bilinguismo / surdez / duas / a língua de si-

nais / língua da comunidade ouvinte  

D ⇒⇒⇒⇒ bilinguismo / surdocegueira / duas / tadoma / 

língua portuguesa 

E ⇒⇒⇒⇒ Língua Portuguesa / surdez / duas / oralida-

de / língua portuguesa 
_________________________________________ 
 
20) Sobre as principais diferenças entre a LIBRAS 
e a Língua Portuguesa, marque com V as afirma-
ções verdadeiras e F para as falsas. 
 
(    ) A língua de sinais é visual-espacial e a lín-

gua portuguesa é oral-auditiva. 
  

(    ) A língua portuguesa utiliza a estrutura tópi-
co-comentário, enquanto a língua de sinais 
evita este tipo de construção. 

  

(    ) A língua de sinais é baseada nas experiên-
cias visuais das comunidades surdas medi-
ante as interações culturais surdas, enquan-
to a língua portuguesa constitui-se baseada 
nos sons. 

  

(    ) A língua portuguesa utiliza a estrutura de 
foco através de repetições sistemáticas, 
enquanto que na língua de sinais isso não é 
comum. 

  

(    ) A língua de sinais apresenta uma sintaxe 
espacial incluindo os chamados classifica-
dores. A língua portuguesa usa uma sintaxe 
linear utilizando a descrição para captar o 
uso de classificadores. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V  

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  V  -  F 

 
 

PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS 
 
11) Com base nos pressupostos da Política de 
Educação Especial de Santa Catarina de que o 
processo de inclusão das pessoas com deficiência, 
condutas típicas e altas habilidades deve ser com-
preendido como compromisso de toda a socieda-
de, assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

Para a consolidação dessa ________ , as ações 
não devem estar centradas somente como 
_______ da SED e da FCEE, mas com o necessá-
rio _______ entre todas as organizações governa-
mentais e não governamentais que atuam na 
______, voltadas à garantia da dignidade da pes-
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soa humana como fundamento de uma sociedade 
livre, democrática e justa. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

responsabilidades / área afim  

B ⇒⇒⇒⇒ funções / política / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 

C ⇒⇒⇒⇒ ideia / atribuições / compartilhamento de  

ideologias / área afim 

D ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

papeis / área principal 

E ⇒⇒⇒⇒ política / ideias / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 
_________________________________________ 
 
12) A Lei 12319/2010 que regulamenta a profissão 
de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS define atribuições para este pro-
fissional no exercício de suas competências. 
 

 Com base nesta afirmação, marque com V as 
afirmações verdadeiras e com F as falsas: 
 

(    ) Efetuar comunicação entre surdos e ouvin-
tes, surdos e surdos, surdos e surdos-
cegos, surdos-cegos e ouvintes somente 
por meio da Libras para a língua oral. 

  

(    ) Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - 
Língua Portuguesa, as atividades didático-
pedagógicas e culturais desenvolvidas nas 
instituições de ensino nos níveis fundamen-
tal, médio e superior, de forma a viabilizar o 
acesso aos conteúdos curriculares. 

  

(    ) Atuar, se for de seu interesse, no apoio à 
acessibilidade aos serviços e às atividades-
fim das instituições de ensino e repartições 
públicas. 

  

(    ) Prestar seus serviços em depoimentos em 
juízo, em órgãos administrativos ou polici-
ais. 

 

 A sequencia correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V 
_________________________________________ 
 
13) A Lei nº 10.436/02 significou passo importante 
no processo de inclusão escolar das pessoas com 
surdez, pois reconhece a Língua Brasileira de Si-
nais – LIBRAS como meio legal de comunicação e 
expressão. 
 

 Nesse sentido, assinale a alternativa correta.  
 

A ⇒⇒⇒⇒ Esta lei determina que sejam garantidas for-

mas institucionalizadas de apoiar seu uso e difu-

são, bem como a inclusão da disciplina de LIBRAS 
como parte integrante do currículo nos cursos de 
formação de professores e de fonoaudiologia. 

B ⇒⇒⇒⇒ Esta lei determina que sejam instituídas as 

associações de pessoas com surdez e nestas exis-
tirá a plena liberdade de uso da LIBRAS. 

C ⇒⇒⇒⇒ Esta lei determina que para ocorrer proces-

sos de ensino da LIBRAS para as pessoas com 
surdez é preciso ter pleno domínio da Língua Por-
tuguesa. 

D ⇒⇒⇒⇒ Esta lei determina que a LIBRAS seja parte 

integrante somente do currículo das series iniciais 
do Ensino Fundamental. 

E ⇒⇒⇒⇒ Esta lei determina que a LIBRAS seja parte 

integrante somente do currículo do Ensino Médio. 
_________________________________________ 
 
14) Correlacione as colunas a seguir. 
 

( 1 ) Língua alvo 
  

( 2 ) Língua fonte 
  

( 3 ) Linguística 
  

( 4 ) Línguas de sinais 
 

(    ) Língua na qual será feita a tradução ou in-
terpretação. 

  

(    ) É a ciência da linguagem humana. 
  

(    ) É a língua que o intérprete ouve ou vê para, 
a partir dela, fazer a tradução e interpreta-
ção para a outra língua (a língua alvo). 

  

(    ) Línguas que são utilizadas pelas comunida-
des surdas. 

 

 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 3  -  2  -  4  -  1 

B ⇒⇒⇒⇒ 4  -  3  -  2  -  1 

C ⇒⇒⇒⇒ 2  -  4  -  1  -  3 

D ⇒⇒⇒⇒ 4  -  1  -  3  -  2 

E ⇒⇒⇒⇒ 1  -  3  -  2  -  4 
_________________________________________ 
 
15) Considerando as atribuições do professor in-
térprete de LIBRAS definidas no Programa Peda-
gógico da Política de Educação Especial de Santa 
Catarina, é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Participar da elaboração e avaliação do Pro-

jeto Político Pedagógico. 

B ⇒⇒⇒⇒ Estudar o conteúdo a ser trabalhado pelo 

professor regente para facilitar a tradução da LI-
BRAS no momento das aulas e atividades escola-
res. 

C ⇒⇒⇒⇒ Interpretar as atividades de sua comunidade 

não necessitando participar de estudos e pesqui-
sas, mesmo na sua área de atuação. 

D ⇒⇒⇒⇒ Estabelecer comunicação necessária à parti-

cipação efetiva do aluno. 
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E ⇒⇒⇒⇒ Trocar informações com o professor, relativas 

às dúvidas e necessidades do aluno, possibilitando 
ao professor regente a escolha de estratégias de 
ensino e aprendizagem. 
 

_________________________________________ 
 
16) O Decreto 7612, de 17 de novembro de 2011, 
instituiu o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, o Plano Viver sem Limite.  
 

 Em relação às diretrizes deste decreto é correto 
afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Ampliação da participação das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, mediante sua 
capacitação e qualificação profissional. 

B ⇒⇒⇒⇒ Garantia de que os equipamentos públicos de 

educação sejam acessíveis para as pessoas com 
deficiência visual. 

C ⇒⇒⇒⇒ Ampliação e qualificação da rede de atenção 

à saúde da pessoa com deficiência, em especial os 
serviços de habilitação e reabilitação. 

D ⇒⇒⇒⇒ Ampliação do acesso das pessoas com defi-

ciência à habitação adaptável e com recursos de 
acessibilidade. 

E ⇒⇒⇒⇒ Promoção do acesso, do desenvolvimento e 

da inovação em tecnologia assistiva. 
 

_________________________________________ 
 
17) O Decreto 7611/2011 que dispõe sobre a Edu-
cação Especial, define que a União prestará apoio 
técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensi-
no dos Estados, Municípios e Distrito Federal, com 
a finalidade de ampliar a oferta do atendimento 
educacional especializado. Este apoio contemplará 
algumas ações.  
 

 Com base neste enunciado, marque com V as 
afirmações verdadeiras e com F as falsas.  
 
(    ) Implantação de salas de recursos multifun-

cionais. 
  

(    ) Formação continuada de professores, inclu-
sive para o desenvolvimento da educação 
bilíngue para estudantes surdos ou com 
deficiência auditiva e do ensino do Braile 
para estudantes cegos ou com baixa visão. 

  

(    ) Formação de gestores, educadores e de-
mais profissionais da escola para a educa-
ção na perspectiva da educação inclusiva, 
particularmente na aprendizagem, na parti-
cipação e na criação de vínculos interpes-
soais. 

  

(    ) Adequação arquitetônica de prédios escola-
res para acessibilidade. 

  

(    ) Aprimoramento do atendimento educacional 
especializado já ofertado. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  F  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  V  -  V 
_________________________________________ 
 
18) Tendo por base o Decreto 5626/2005 que re-
gulamenta a Lei 10.436/2002 e o artigo 18 da Lei 
10.098/2000, analise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

A formação do tradutor e intérprete de Libras-
Língua Portuguesa deve efetivar-se por meio 
de curso superior de Tradução e Interpreta-
ção, com habilitação em Libras - Língua Por-
tuguesa. 

  

ll 

 

O exame de proficiência em tradução e inter-
pretação de Libras-Língua Portuguesa pode 
ser realizado por banca examinadora, com-
posta apenas por pessoas surdas de amplo 
conhecimento dessa função. 

  

lll 

 

Os sistemas e as instituições de ensino da 
educação básica e as de educação superior 
devem incluir o professor de Libras em seu 
quadro do Magistério. 

  

lV 

 

A partir de um ano da publicação deste Decre-
to, as instituições federais de ensino da edu-
cação básica e da educação superior devem 
incluir, em seus quadros, em todos os níveis, 
etapas e modalidades, o tradutor e intérprete 
de Libras-Língua Portuguesa, para viabilizar o 
acesso à comunicação, à informação e à edu-
cação de alunos surdos. 

  

V 

 

Nos próximos quinze anos, a partir da publi-
cação deste Decreto, a formação de tradutor e 
intérprete de Libras-Língua Portuguesa, em 
nível médio, deve ser realizada por meio de 
cursos de educação profissional e cursos de 
extensão universitária. 

 

 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 
_________________________________________ 
 
19) O Decreto 7611, de 17 de Novembro de 2011, 
que dispõe sobre a Educação Especial, define os 
objetivos para  o atendimento educacional especia-
lizado. 
 

 Caracterizam-se como objetivos do atendimento 
educacional especializado, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Prover a matricula dos alunos em curso de 

informática e atividades desportivas e culturais. 
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B ⇒⇒⇒⇒ Prover condições de acesso, participação e 

aprendizagem no ensino regular e garantir serviços 
de apoio especializados de acordo com as neces-
sidades individuais dos estudantes. 

C ⇒⇒⇒⇒ Fomentar o desenvolvimento de recursos 

didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras 
no processo de ensino e aprendizagem. 

D ⇒⇒⇒⇒ Garantir a transversalidade das ações da 

educação especial no ensino regular. 

E ⇒⇒⇒⇒ Assegurar condições para a continuidade de 

estudos nos demais níveis, etapas e modalidades 
de ensino. 
_________________________________________ 
 
20) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 As línguas de sinais apresentam _________ 
das línguas naturais sendo, portanto, __________ 
enquanto línguas pela _________. As línguas de 
sinais são ____________, captando as experiên-
cias visuais das pessoas surdas. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ as propriedades específicas / respeitadas / 

Filosofia / visuais-espaciais 

B ⇒⇒⇒⇒ as propriedades específicas / reconhecidas / 

Linguística / visuais-espaciais  

C ⇒⇒⇒⇒ as propriedades gerais / reconhecidas / Histó-

ria / visuais-espaciais 

D ⇒⇒⇒⇒ as propriedades gerais / reconhecidas / Lin-

guística / visuais-sonoras 

E ⇒⇒⇒⇒ as propriedades genéricas / reconhecidas / 

Linguística / visuais-sonoras. 
 
 

PROFESSOR INSTRUTOR DA LIBRA 
 
11) As ações do Programa Pedagógico da Política 
de Educação Especial do Estado de Santa Catari-
na, estão organizadas para atender as necessida-
des dos alunos da educação especial matriculados 
na rede regular de ensino e nos Centros de Aten-
dimento Educacional Especializados em Educação 
Especial. 
 

As afirmações abaixo descrevem tipos de Atendi-
mento em Classe, exceto a: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries finais do ensino fundamental e 
ensino médio. 

B ⇒⇒⇒⇒ Professor Guia-intérprete quando houver em 

turma aluno com diagnóstico de surdocegueira. 

C ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas nas modalidades do EJA, educação profis-
sional e educação indígena. 

D ⇒⇒⇒⇒ Segundo professor quando houver em turma 

aluno com diagnóstico de deficiência mental que 
apresente dependência em atividades de vida prá-

tica; diagnóstico de deficiência múltipla associada 
à deficiência mental, diagnóstico de deficiência 
associado a transtorno psiquiátrico. 

E ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries iniciais e finais do ensino funda-
mental e ensino médio, e nas modalidades do EJA, 
educação profissional e educação indígena. 
_________________________________________ 
 
12) A Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva tem como obje-
tivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos 
alunos com diagnósticos específicos, nas escolas 
regulares, orientando os sistemas de ensino para 
promover respostas às necessidades educacionais 
especiais. 
 

 Constituem público alvo desta política alunos 
com diagnóstico de: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ deficiência, condutas típicas e transtornos 

psiquiátricos. 

B ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento e altas habilidades/superdotação. 

C ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas, dislexia e altas habilida-
des/superdotação. 

D ⇒⇒⇒⇒ deficiência, dislexia, altas habilidades / su-

perdotação e condutas típicas. 

E ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas e altas habilidades / su-
perdotação. 
_________________________________________ 
 
13) A Lei 12.312, de 1º de setembro de 2010, que 
regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete 
da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, determi-
na como deve ocorrer a formação deste profissio-
nal, em nível médio. 
 

 Ele deve ser formado através de: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Cursos de educação profissional reconheci-

dos pelo Sistema que os credenciou, cursos de 
extensão universitária e cursos de formação conti-
nuada promovidos por instituições de ensino supe-
rior e instituições credenciadas por Associações de 
Surdos. 

B ⇒⇒⇒⇒ Cursos de educação profissional, cursos de 

extensão promovidos por instituições de ensino 
superior e instituições credenciadas pelas Comuni-
dades de Surdos.  

C ⇒⇒⇒⇒ Cursos de educação profissional reconheci-

dos pelo Sistema que os credenciou, cursos de 
extensão universitária e cursos de formação conti-
nuada promovidos por instituições de ensino supe-
rior e instituições credenciadas por Secretarias de 
Educação.  

D ⇒⇒⇒⇒ Cursos de educação profissional e cursos de 

formação continuada promovidos por instituições 
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de ensino superior e instituições credenciadas por 
Secretarias Ministeriais. 

E ⇒⇒⇒⇒ Cursos de educação profissional reconheci-

dos pelo Sistema 5 S, e cursos de extensão uni-
versitária.  
_________________________________________ 
 
14) Cada vez mais cresce a compreensão de que 
para atender as necessidades e peculiares dos 
alunos com surdez, os profissionais das escolas 
precisam conhecer e usar a Língua  Brasileira de 
Sinais, considerando que é a Língua Materna des-
tes sujeitos, bem com compreender a importância 
do ensino da Língua Portuguesa como a segunda 
língua.  
 

 Considerando o enunciado, assinale V para as 
afirmações verdadeiras e F as falsas. 
 
(    ) A Lei 10.436 de 2002 reconhece o estatuto 

linguístico da língua de sinais e, ao mesmo 
tempo, assinala que esta não pode substitu-
ir o português. 

  

(    ) As línguas de sinais são consideradas pela 
linguística como línguas naturais, como um 
sistema linguístico legítimo e não como um 
problema do surdo ou como uma patologia 
da linguagem. 

  

(    ) Os surdos brasileiros usam a LIBRAS, uma 
língua visual-espacial que apresenta todas 
as propriedades específicas das línguas 
humanas. 

  

(    ) As línguas expressam a capacidade especí-
fica dos seres humanos para a linguagem, 
expressam as culturas, os valores e os pa-
drões sociais de um determinado grupo 
social. 

  

(    ) O contexto bilíngue da criança surda confi-
gura-se diante da coexistência da LIBRAS e 
da língua portuguesa no mesmo contexto. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  V  -  V 
_________________________________________ 
 
15) O Decreto 7612/2011 que instituiu o Plano Na-
cional dos Direitos da pessoa com Deficiência – 
Plano Viver sem Limite, define eixos de atuação 
deste Plano. 
 

 Considerando estes eixos é correto afirmar, 
exceto:  
 

A ⇒⇒⇒⇒ Acessibilidade. 

B ⇒⇒⇒⇒ Acesso à educação. 

C ⇒⇒⇒⇒ Atenção à saúde. 

D ⇒⇒⇒⇒ Inclusão social. 

E ⇒⇒⇒⇒ Acesso a Práticas Desportivas. 
_________________________________________ 
 
16) A educação bilíngue envolve a decisão de uso 
de, pelo menos, duas línguas no contexto educa-
cional. 
 

 Neste sentido assinale a alternativa correta que 
completa as lacunas da frase a seguir. 
 

 A língua de sinais________ ser sempre con-
templada como língua de _____________ em 
qualquer disciplina, especialmente na ________ o 
que coloca o processo de ___________ numa 
perspectiva bilíngue. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ poderá / excelência de conversação / de lín-

gua portuguesa / ensino e aprendizagem 

B ⇒⇒⇒⇒ deverá / excelência de instrução / de língua 

portuguesa / ensino e aprendizagem  

C ⇒⇒⇒⇒ deverá / excelência de instrução / de língua 

estrangeira / alfabetização 

D ⇒⇒⇒⇒ poderia / excelência de instrução / de língua 

estrangeira / ensino e aprendizagem 

E ⇒⇒⇒⇒ deveria / excelência de conversação / de lín-

gua portuguesa / ensino e aprendizagem 
_________________________________________ 
 
17) Letramento é o estado daquele que não só 
sabe ler e escrever, mas que também faz uso com-
petente e frequente da leitura e da escrita e que, 
ao tornar-se letrado, muda seu lugar social, seu 
modo de viver na sociedade, sua inserção na cultu-
ra.             (Soares, 1998) 
 

 Com base no enunciado, assinale a alternativa 
correta que completa a frase a seguir. 
 

 Letramento nas crianças surdas enquanto (...) 
 

A ⇒⇒⇒⇒ processo faz sentido se significado por meio 

da língua de sinais brasileira, a língua usada na 
escola para aquisição das línguas, para aprender 
por meio dessa língua e para aprender sobre as 
línguas. A língua portuguesa, portanto, será a se-
gunda língua da criança surda, sendo significada 
pela criança na sua forma escrita com as suas fun-
ções sociais representadas no contexto brasileiro. 

B ⇒⇒⇒⇒ memorização da língua de sinais brasileira, a 

língua usada na escola para aquisição das línguas, 
para aprender por meio dessa língua e para      
aprender sobre as línguas. 

C ⇒⇒⇒⇒ memorização da língua portuguesa, na sua 

forma escrita com as suas funções sociais repre-
sentadas no contexto brasileiro. 

D ⇒⇒⇒⇒ significado apenas por meio da língua de 

sinais brasileira, a língua usada na escola para 
aquisição das línguas, para aprender por meio 
dessa língua e para aprender sobre as línguas.  
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E ⇒⇒⇒⇒ processo que faz sentido se significado por 

meio da língua brasileira, a língua usada na escola 
para aquisição das línguas, para aprender por 
meio dessa língua e para aprender sobre as lín-
guas e a LIBRAS deve ser inserida posteriormente. 
 
_________________________________________ 
 
18) O Decreto n° 5.626/05  define que as institui-
ções federais de ensino devem garantir, obrigato-
riamente, às pessoas surdas acesso à comunica-
ção, à informação e à educação nos processos 
seletivos, nas atividades e nos conteúdos curricula-
res desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 
modalidades de educação, desde a educação in-
fantil até à superior. Para alcançar este objetivo 
prevê algumas ações. 
 

 Com base no enunciado, analise as afirmações 
a seguir. 
 

l 

 

Promover cursos de formação de professores 
para o ensino e uso da Libras, a tradução e 
interpretação de Libras-Língua Portuguesa e 
o ensino da Língua Portuguesa como segun-
da língua para pessoas surdas. 

  

ll 

 

Ofertar, obrigatoriamente, desde a educação 
infantil, o ensino da Libras e também da Lín-
gua Portuguesa como segunda língua para 
alunos surdos. 

  

lll 

 

Adotar mecanismos de avaliação coerentes 
com aprendizado de segunda língua na cor-
reção das provas escritas, valorizando o as-
pecto semântico e reconhecendo a singulari-
dade linguística manifestada no aspecto for-
mal da Língua Portuguesa, bem como desen-
volver e adotar mecanismos alternativos para 
a avaliação de conhecimentos expressos em 
Libras, desde que devidamente registrados 
em vídeo ou em outros meios eletrônicos e 
tecnológicos. 

  

lV 

 

Prover as escolas com professor de Libras ou 
instrutor de Libras, tradutor e intérprete de 
Libras - Língua Portuguesa, professor para o 
ensino de Língua Portuguesa como segunda 
língua para pessoas surdas e professor re-
gente de classe com conhecimento acerca da 
singularidade linguística manifestada pelos 
alunos surdos. 

  

V 

 

Garantir o atendimento às necessidades edu-
cacionais especiais de alunos surdos nas sa-
las de aula do Ensino Fundamental e, tam-
bém, em salas de recursos, que pode ser no 
mesmo turno da escolarização. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  IV  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ III  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  -  IV  

E ⇒⇒⇒⇒ II  -  IV  -  V 
 

_________________________________________ 
 
19) Nos próximos dez anos, a partir da publicação 
do Decreto 5.626/2005, caso não haja docente 
com título de pós-graduação ou de graduação em 
Libras para o ensino dessa disciplina em cursos de 
educação superior, ela poderá ser ministrada por 
profissionais que apresentem determinados perfis. 
 

 Com base no enunciado, assinale com V as 
afirmações verdadeiras e F para as falsas. 
 
(    ) Professor de Libras, usuário dessa língua 

com curso de pós-graduação ou com for-
mação superior e certificado de proficiência 
em Libras, obtido por meio de exame pro-
movido pelo Ministério da Educação. 

  

(    ) Professor ouvinte, com pós-graduação ou 
formação mínima em LIBRAS. 

  

(    ) Instrutor de Libras, usuário dessa língua 
com formação de nível médio e com certifi-
cado obtido por meio de exame de profi-
ciência em Libras, promovido pelo Ministé-
rio da Educação. 

  

(    ) Professor ouvinte bilíngue: Libras-Língua 
Portuguesa, com pós-graduação ou forma-
ção superior e com certificado obtido por 
meio de exame de proficiência em Libras, 
promovido pelo Ministério da Educação. 

  

(    ) Instrutor de Libras, usuário dessa língua 
com formação de nível médio e com certifi-
cado obtido por meio de exame de profi-
ciência em Libras, promovido pela Secreta-
ria Municipal de Educação. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V 
 

_________________________________________ 
 
20) O instrutor de LIBRAS no desenvolvimento de 
seus trabalhos deve observar algumas atribuições, 
considerando que este profissional tem um papel 
fundamental na difusão do conhecimento da LI-
BRAS em toda a comunidade, tanto pelas pessoas 
surdas quanto pelas ouvintes. 
 

 Neste sentido, é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Participar de estudos e pesquisas na sua 

área de atuação mediante projetos previamente 
aprovados pela SED. 
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B ⇒⇒⇒⇒ Substituir eventuais faltas do professor inter-

prete da LIBRAS ou professores de outras discipli-
nas. 

C ⇒⇒⇒⇒ Organizar o planejamento de suas atividades 

com o objetivo de desenvolver um bom trabalho. 

D ⇒⇒⇒⇒ Trabalhar com o ensino da LIBRAS em turma 

bilíngue e SAEDE - DA, podendo também ministrar 
cursos para funcionários da escola e pais dos alu-
nos. 

E ⇒⇒⇒⇒ Organizar cursos para pais e profissionais da 

escola, juntamente com o Integrador de Educação 
Especial e Diversidade. 
 
 

REVISOR EM BRAILLE 
 
11) As ações do Programa Pedagógico da Política 
de Educação Especial do Estado de Santa Catari-
na, estão organizadas para atender as necessida-
des dos alunos da educação especial matriculados 
na rede regular de ensino e nos Centros de Aten-
dimento Educacional Especializados em Educação 
Especial. 
 

As afirmações abaixo descrevem tipos de Atendi-
mento em Classe, exceto a: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries finais do ensino fundamental e 
ensino médio. 

B ⇒⇒⇒⇒ Segundo professor quando houver em turma 

aluno com diagnóstico de deficiência mental que 
apresente dependência em atividades de vida prá-
tica; diagnóstico de deficiência múltipla associada 
à deficiência mental, diagnóstico de deficiência 
associado a transtorno psiquiátrico. 

C ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries iniciais e finais do ensino funda-
mental e ensino médio, e nas modalidades do EJA, 
educação profissional e educação indígena. 

D ⇒⇒⇒⇒ Professor Guia-intérprete quando houver em 

turma aluno com diagnóstico de surdocegueira. 

E ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas nas modalidades do EJA, educação profis-
sional e educação indígena. 
_________________________________________ 
 
12) A Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva tem como obje-
tivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos 
alunos com diagnósticos específicos, nas escolas 
regulares, orientando os sistemas de ensino para 
promover respostas às necessidades educacionais 
especiais.  
 

 Constituem público alvo desta política alunos 
com diagnóstico de: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ deficiência, condutas típicas e transtornos 

psiquiátricos. 

B ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento e altas habilidades/superdotação. 

C ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas, dislexia e altas habilida-
des/superdotação. 

D ⇒⇒⇒⇒ deficiência, dislexia, altas habilidades / su-

perdotação e condutas típicas. 

E ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas e altas habilidades / su-
perdotação. 
 

_________________________________________ 
 
13) Com base no documento da grafia Braille para 
a Língua Portuguesa, correlacione as colunas a 
seguir. 
 

( 1 ) Alfabeto Braille. 
  

( 2 ) Ordem Braille. 
  

( 3 ) Grafia Braille. 
  

( 4 ) Braille abreviado ou Estenografado. 
  

( 5 ) Braille Integral ou Grau 1. 
 
(    ) Escrita Braille em que se representa cada 

caractere correspondente no sistema co-
mum de escrita.  

  

(    ) É a representação específica de acordo 
com uma área de conhecimento: Grafia 
básica (de uma determinada língua); Grafia 
Matemática; Grafia Química; Grafia Musical, 
etc. 

  

(    )  Sequência ordenada conforme a disposi-
ção das sete séries do Alfabeto Braille. 

  

(    ) Apresentação gráfica dos 64 sinais do Sis-
tema Braille distribuídos em 7 (sete) linhas 
ou séries, organizadas de acordo com crité-
rios definidos. 

  

(    ) Escrita Braille em que um caractere pode 
representar duas ou mais letras ou mesmo 
uma palavra inteira. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 5  -  2  -  3  -  4  -  1 

B ⇒⇒⇒⇒ 3  -  4  -  2  -  1  -  5 

C ⇒⇒⇒⇒ 4  -  5  -  1  -  3  -  2 

D ⇒⇒⇒⇒ 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

E ⇒⇒⇒⇒ 5  -  3  -  2  -  1  -  4 
 

_________________________________________ 
 
14) De acordo com as Normas Técnicas para a 
produção de textos em Braille, a diagramação de 
Códigos, Estatutos e Leis deve seguir um padrão 
específico. 
 

 Nesse sentido, marque com V as afirmações 
verdadeiras e com F as falsas. 
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(    ) Título e Capítulo: no canto superior esquer-
do, entre linhas em branco e começando 
sempre em página nova, desprezando-se o 
espaço que tenha restado na página ante-
rior. 

  

(    ) Seção: centralizada, entre linhas em bran-
co, na sequência do texto. 

  

(    ) Artigo: começar na margem e seguir na 
segunda cela da linha da linha seguinte: 
Pular uma linha ao passar de um artigo pa-
ra outro. 

  

(    ) Parágrafo jurídico: representado em Braille 
por ss. 

  

(    ) Alínea: representada por letra. 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  V  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V   -  F -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 
_________________________________________ 
 
15) No processo de transcrição as figuras geomé-
tricas e outras que ilustram e complementam um 
texto, quando possível, devem ser copiadas em 
relevo na mesma página ou em página contígua a 
este. 
 

 Assim, analise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

Quando as figuras forem indispensáveis e 
não puderem representar em relevo, poderão 
ser substituídas por descrições adequadas, 
criteriosamente redigidas. 

  

ll 

 

Algumas figuras requererão modificações que 
as tornem acessíveis à percepção tátil, como 
por exemplo, a ampliação de escala. 

  

lll 
 

A figura a ser copiada em relevo pode ser 
divida em partes, quando possível. 

  

lV 
 

A figura nunca pode ser substituída por outras 
representações. 

  

V 
 

Ao se copiar uma figura em relevo deve-se 
eliminar o supérfluo. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV   D ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V   E ⇒⇒⇒⇒ II  -  IV  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

 
 

TRANSCRIÇÃO EM BRAILLE 
 
11) As ações do Programa Pedagógico da Política 
de Educação Especial do Estado de Santa Catari-
na, estão organizadas para atender as necessida-

des dos alunos da educação especial matriculados 
na rede regular de ensino e nos Centros de Aten-
dimento Educacional Especializados em Educação 
Especial. 
 

 As afirmações abaixo descrevem tipos de Aten-
dimento em Classe, exceto a: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries finais do ensino fundamental e 
ensino médio. 

B ⇒⇒⇒⇒ Professor Guia-intérprete quando houver em 

turma aluno com diagnóstico de surdocegueira. 

C ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas nas modalidades do EJA, educação profis-
sional e educação indígena. 

D ⇒⇒⇒⇒ Professor Intérprete para atuar nas turmas 

mistas das séries iniciais e finais do ensino funda-
mental e ensino médio, e nas modalidades do EJA, 
educação profissional e educação indígena. 

E ⇒⇒⇒⇒ Segundo professor quando houver em turma 

aluno com diagnóstico de deficiência mental que 
apresente dependência em atividades de vida prá-
tica; diagnóstico de deficiência múltipla associada 
à deficiência mental, diagnóstico de deficiência 
associado a transtorno psiquiátrico. 
 
_________________________________________ 
 
12) A Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva tem como obje-
tivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos 
alunos com diagnósticos específicos, nas escolas 
regulares, orientando os sistemas de ensino para 
promover respostas às necessidades educacionais 
especiais.  
 

 Constituem público alvo desta política alunos 
com diagnóstico de: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ deficiência, condutas típicas e transtornos 

psiquiátricos. 

B ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento e altas habilidades/superdotação. 

C ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas, dislexia e altas habilida-
des/superdotação. 

D ⇒⇒⇒⇒ deficiência, dislexia, altas habilidades / su-

perdotação e condutas típicas. 

E ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento, condutas típicas e altas habilidades / su-
perdotação. 
 
_________________________________________ 
 
13) Tendo como base o documento “Grafia Braille 
para a Língua Portuguesa”, editado pelo Ministério 
da Educação – MEC, assinale a alternativa correta 
que completa as lacunas da frase a seguir. 
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 O sistema de escrita em relevo conhecido pelo 
nome de "Braille" é constituído por _______ sinais 
formados por pontos a partir do conjunto matricial 
(123456). Este conjunto de 6 pontos chama-se, por 
isso, _________. O espaço por ele ocupado, ou 
por qualquer outro sinal, denomina-se cela Braille 
ou célula Braille e, quando vazio, é também consi-
derado por alguns especialistas como um sinal, 
passando assim o Sistema a ser composto com 
_________ sinais. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 62 / sinal fundamental / 63 

B ⇒⇒⇒⇒ 62 / engrama / 63 

C ⇒⇒⇒⇒ 64 / sinal fundamental / 65 

D ⇒⇒⇒⇒ 63 / engrama / 64 

E ⇒⇒⇒⇒ 63 / sinal fundamental / 64 

_________________________________________ 
 
14) Analise as afirmações a seguir, tendo como 
referência a obra “Orientação e Mobilidade: Co-
nhecimentos básicos para a inclusão do deficiente 
visual” editado pelo Ministério da Educação. 
 

I 

 

Quanto ao sentar-se, engatinhar e andar, o 
bebê cego poderá ter um atraso, se não hou-
ver mediação permanente de pessoas ligadas 
a ele, num trabalho contínuo e sistemático. O 
engatinhar raramente acontece. 

  

II 

 

O bebê cego geralmente passa do sentar-se 
para o andar, o que ocorre geralmente antes 
do primeiro ano de vida. 

III 

 

O bebê cego raramente começa a agarrar um 
brinquedo ou qualquer objeto antes dos oito 
meses, quando começa a procurar objetos que 
antes teve nas mãos. Geralmente é a partir de 
1 ano que começa a procurar objetos que ain-
da não manipulou, guiado pelos sons que emi-
tem. 

  

IV 

 

Aproximadamente a partir dos dois anos de 
idade, a criança cega que já adquiriu a noção 
de objetos, começa a fazer representação das 
coisas, embora o desenvolvimento do pensa-
mento representativo ocorra na segunda infân-
cia. 

  

V 

 

As ações socializadas são iniciadas pelos  
adultos e são essas ações que levarão a cri-
ança a aprender a usar os objetos. No caso do 
deficiente visual, uma vez que pouco ou nada 
enxerga, se não tem possibilidade, por exem-
plo, de imitar, as ações socializadas ficarão 
prejudicadas, uma vez que os objetos por si só 
não indicam o seu uso.  

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

_________________________________________ 
 
15) Considerando as diretrizes estabelecidas no 
Programa Pedagógico do Estado de Santa Catari-
na, assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A criança entre 4 e 6 anos de idade, matricu-

lada na educação infantil, caso tenha outros com-
prometimentos associados à deficiência visual, 
deverá ser avaliada pelos Centro de Atendimento 
Especializado - CAESPs para definição dos servi-
ços complementares aos quais será encaminhada. 
Cabe Serviço de Atendimento Educacional Especi-
alizado na Área da Deficiência Visual – SAEDE/DV 
orientar a escola de educação infantil nas questões 
pertinentes ao processo de reabilitação e ajudas 
técnicas necessárias. 

B ⇒⇒⇒⇒ O Serviço de Atendimento Educacional Es-

pecializado na Área da Deficiência Visual – SAE-
DE/DV está direcionado exclusivamente aos alu-
nos com cegueira, caracterizado por um conjunto 
de procedimentos diferenciados voltados à estimu-
lação de sentidos remanescentes mediante a utili-
zação de recursos e instrumentos específicos me-
diadores do processo de apropriação e produção 
de conhecimentos.  

C ⇒⇒⇒⇒ Somente o Serviço de Reabilitação Visual – 

SRV da Fundação Catarinense de Educação Es-
pecial – FCEE poderá encaminhar os educandos 
ao Serviço de Atendimento Educacional Especiali-
zado na Área da Deficiência Visual – SAEDE/DV. 

D ⇒⇒⇒⇒ Alunos com deficiência visual e com deficiên-

cia mental associada que frequentam o ensino 
fundamental, serão atendidos necessariamente em 
um primeiro momento pelo no Serviço de Atendi-
mento Educacional Especializado na Área da Defi-
ciência Visual – SAEDE/DV.  

E ⇒⇒⇒⇒ A frequência no Serviço de Atendimento Edu-

cacional Especializado na Área da Deficiência Vi-
sual – SAEDE/DV do aluno matriculado no ensino 
médio é opcional para o sistema, mas obrigatório 
para o aluno.  
 

 

Casa Familiar 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
11) As Casas Familiares Rurais surgiram em 1935, 
na França (Maisons Familiales Rurales), com o 
objetivo de atender a realidade camponesa em sua 
necessidade de educação formal, em conformida-
de com o cotidiano rural. As dificuldades residiam 
tanto nas distâncias das escolas, quanto na orga-
nização pedagógica formal, cuja centralidade era a 
valorização urbana. O desafio lançado a todos os 
setores da sociedade civil francesa estava em pro-
duzir uma nova realidade escolar que se diferenci-
asse desta lógica, atendendo os jovens do campo.  
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Deste contexto surge a Pedagogia da Alternância.  
 

 O seu idealizador foi o: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Padre Jean Exupéry. 

B ⇒⇒⇒⇒ Padre Louis Gimonet. 

C ⇒⇒⇒⇒ Padre Antoine Gastón. 

D ⇒⇒⇒⇒ Padre Abbé Granerau. 

E ⇒⇒⇒⇒ Padre Claude Sirota. 
_________________________________________ 
 
12) A Pedagogia da Alternância se estrutura de 
forma a permitir que o jovem do campo possa, pa-
ra além de ser um produtor de seu conhecimento, 
socializar o aprendido entre seus familiares e sua 
comunidade, pois estrutura os saberes no trabalho 
a ser realizado em sua propriedade, produzindo 
melhorias que se ampliam ao universo rural. Nesta 
perspectiva, Gimonet(1998) afirma se tratar de 
uma educação sistêmica que considera a pessoa e 
seu contexto integralmente num movimento de 
aprendizagem que abrange diversas fontes de  
apropriação e múltiplas formas de difusão. 
 

 São objetivos das Casas Familiares Rurais, ex-
ceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Ampliação dos conhecimentos econômicos e 

sociais. 

B ⇒⇒⇒⇒ Ampliação dos conhecimentos técnicos e 

tecnológicos. 

C ⇒⇒⇒⇒ Valorização e ampliação de sua cultura em 

detrimento das demais. 

D ⇒⇒⇒⇒ Melhoria dos conhecimentos ambientais e 

profissionais. 

E ⇒⇒⇒⇒ Valorização de sua cultura e ampliação do 

repertório cultural. 
_________________________________________ 
 
13) “Os processos de globalização do mundo e da 
mundialização da cultura desencadeados pela so-
ciedade tecnológica em que vivemos recolocam as 
questões da sociabilidade humana em espaços 
cada vez mais amplos, e trazem questões de iden-
tidade pessoal e social cada vez mais complexas 
que precisam ser enfrentadas”. 
Fonte: PCN: ciências humanas e suas tecnologias. 
 

De acordo com o texto e para a compreensão 
do espaço vivido, é correto afirmar, exceto: 

 
A ⇒⇒⇒⇒ A mundialização da cultura advinda da socie-

dade tecnológica tem como consequência o surgi-
mento de uma nova e forte identidade pessoal e 
social plena de características homogeneizadoras 
que facilitam a sua compreensão. 

B ⇒⇒⇒⇒ As relações que se estabelecem entre os 

homens e destes com a natureza no local em que 
vivem definem o espaço sociocultural, fruto das 
transformações e criações ali efetuadas. 

C ⇒⇒⇒⇒ Conceitos como Natureza, Espaço, Cultura, 

Tempo, Relações Sociais são instrumentos impor-
tantes para análise e compreensão da realidade a 
cargo das diferentes ciências humanas. 

D ⇒⇒⇒⇒ A vida do homem em qualquer sociedade, em 

qualquer lugar e em qualquer tempo, se passa 
dentro de um espaço que será fruto da interação 
entre os seres humanos e a natureza. 

E ⇒⇒⇒⇒ A compreensão da sociedade e da natureza, 

bem como o reconhecimento das interações no 
espaço em diferentes contextos históricos e geo-
gráficos, torna-se importante para o educando   
exercer sua cidadania. 
_________________________________________ 
 
14) A análise de conceitos da Geografia permite 
sair das aparências e ir na direção da essência do 
espaço em que vivemos. 
 

Nesse sentido, é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A paisagem apresenta alterações contínuas, 

pois é reflexo das mudanças sociais e a sua forma 
é alterada, renovada e suprimida para dar lugar às 
novas necessidades da estrutura social em vigor. 

B ⇒⇒⇒⇒ O espaço geográfico é uma unidade ampla 

que comporta a paisagem – unidade perceptível -, 
o lugar – unidade sensível -, e o território – unidade 
construída mediante estruturas de poder. 

C ⇒⇒⇒⇒ O Estado-Nação é também uma unidade  

geográfica de estudo e é impossível analisar o es-
paço e sua evolução sem levar em conta o papel 
do Estado na vida econômica e social. 

D ⇒⇒⇒⇒ O espaço global é um capital comum a toda a 

humanidade, mas o uso efetivo é reservado aos 
detentores de um capital particular, reforçando a 
propriedade particular de um bem coletivo. 

E ⇒⇒⇒⇒ A interpretação do espaço geográfico ou de 

sua evolução só é possível pela análise das suas 
estruturas, desprovidas de qualquer relação com 
as outras categorias de análise, como a forma e a 
função. 
_________________________________________ 
 
15) A atuação do homem no espaço geográfico 
tem provocado alterações profundas que vêm pre-
ocupando sobremaneira a população do planeta.  
 

Sobre a questão ambiental, todas as alternati-
vas estão corretas, exceto a: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Os desastres socioambientais em uma bacia 

hidrográfica como a do rio Itajaí-Açu tem como 
agente desencadeador os aspectos relacionados à 
meteorologia, mas dependem de condições pré-
vias como o descontrole urbano, a fragilidade do 
ambiente natural e a da gestão ambiental. 

B ⇒⇒⇒⇒ O estudo das formas do relevo, da cobertura 

vegetal e dos elementos sociais, dentre outros  
elementos, ajudariam a entender melhor a dinâmi-
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ca de uma paisagem, diminuindo sensivelmente os 
problemas vivenciados pela população em perío-
dos de muita chuva. 

C ⇒⇒⇒⇒ A ciência e a tecnologia do mundo atual, com 

seus métodos e conceitos, vem gerando um mun-
do sem contradições entre os princípios básicos de 
funcionamento do capitalismo e a preservação do 
equilíbrio ambiental. 

D ⇒⇒⇒⇒ A intervenção humana sobre o relevo terres-

tre, quer em áreas urbanas ou rurais, acelera os 
deslizamentos, causando grandes prejuízos ao 
meio físico e aos seres humanos. 

E ⇒⇒⇒⇒ Os desastres ambientais, ao interromper o 

cotidiano das comunidades, permitem refletir sobre 
as relações dos homens entre si e destes com a 
natureza, constituindo-se numa oportunidade de 
aprendizagem social. 
_________________________________________ 
 
16) O espaço organizado como reflexo das rela-
ções produtivas é o fundamento da Geografia na 
atualidade. Um dos recursos que auxilia o pensa-
mento crítico sobre o espaço está na linguagem do 
mapa.  
 

Sobre a representação espacial, todas as alter-
nativas estão corretas, exceto a: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ O aluno que não lê nem interpreta um mapa 

está impedido de refletir sobre elementos do terri-
tório que não estejam registrados na sua memória. 

B ⇒⇒⇒⇒ A psicogênese da noção de espaço conside-

ra os níveis próprios da evolução geral da criança 
no que tange à construção do conhecimento que 
se inicia no espaço concebido, passando pelo per-
cebido e chegando, por fim, ao espaço vivido. 

C ⇒⇒⇒⇒ A compreensão da organização do espaço 

social pelo aluno é função da Geografia na escola, 
a qual discute o conhecimento das técnicas e pas-
sos necessários para a representação gráfica da 
referida organização. 

D ⇒⇒⇒⇒ A importância do aprendizado sobre o espaço 

e sua representação no contexto sociocultural da 
sociedade moderna é fundamental para que o alu-
no tenha uma visão consciente e crítica do espaço 
social que vive. 

E ⇒⇒⇒⇒ O título, a legenda e a escala são elementos 

importantes para leitura e interpretação correta da 
distribuição e organização dos significantes/signi-
ficados espalhados no espaço representado. 
_________________________________________ 
 
17) As bases do Liberalismo já podiam ser obser-
vadas na filosofia iluminista. Contestando o mer-
cantilismo e defendendo princípios burgueses, a 
ideologia liberal influenciou a economia do século 
XIX e XX e seus teóricos ainda influenciam o pen-
samento econômico contemporâneo.  
 

 São princípios do liberalismo econômico, exce-
to: 

A ⇒⇒⇒⇒ Individualismo econômico e liberdade de co-

mércio e de produção. 

B ⇒⇒⇒⇒ Economia regulamentada pelo mercado. 

C ⇒⇒⇒⇒ Liberdade de contrato de trabalho e salários. 

D ⇒⇒⇒⇒ Lei natural da oferta e da procura. 

E ⇒⇒⇒⇒ Intervenção estatal na economia. 

 
_________________________________________ 
 
18) Com a obra “O Capital”, Karl Marx lançou as 
bases do socialismo científico. 
 

 Acerco do socialismo proposto por Marx, todas 
as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Ao propor a união do proletariado, Marx enfa-

tiza a necessidade da união dos trabalhadores 
para a implantação do socialismo. 

B ⇒⇒⇒⇒ A mais-valia é um princípio marxista e cor-

responde ao valor da riqueza produzida pelo ope-
rário, além do valor remunerado de sua força de 
trabalho. 

C ⇒⇒⇒⇒ Numa análise marxista, o agente transforma-

dor da sociedade é a luta de classes, o antagonis-
mo entre explorados e exploradores. 

D ⇒⇒⇒⇒ Ao buscar construir uma nova sociedade, o 

marxismo propõe numa primeira etapa revolucio-
nária a retirada dos meios de produção do controle 
privado. 

E ⇒⇒⇒⇒ Através de um amplo debate com os detento-

res dos meios de produção, Marx defende uma 
ampla coalização entre trabalhadores e empresá-
rios para atingir a socialização do proletariado. 
 
_________________________________________ 
 
19) Na década de 20 e 30 do século XX, na Euro-
pa, tivemos a ascensão dos regimes totalitários, 
que acabaram determinando os rumos políticos, 
econômicos e culturais dos Estados que chegaram 
ao poder.  
 

 São características dos regimes totalitários, ex-
ceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Para superar a crise econômica, estes regi-

mes adotaram o liberalismo como modelo econô-
mico. 

B ⇒⇒⇒⇒ Toda a produção cultural passou a ser con-

trolada e supervisionada pelo Estado. 

C ⇒⇒⇒⇒ Através do controle da educação foi realizada 

uma intensa doutrinação da juventude. 

D ⇒⇒⇒⇒ Intensa propaganda do regime e manifesta-

ções que demonstravam disciplina e o poderio mili-
tar. 

E ⇒⇒⇒⇒ Utilização dos meios de comunicação para 

enaltecer o regime político e destacar realizações 
do governo. 
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20) Durante a Idade Média européia, tivemos o 
estabelecimento do feudalismo.  
 

 São características do modo de produção feu-
dal: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Mão de obra assalariada e mercado externo. 

B ⇒⇒⇒⇒ Economia de subsistência e trabalho servil. 

C ⇒⇒⇒⇒ Intenso comércio nos feudos e mercado in-

terno. 

D ⇒⇒⇒⇒ Escravismo, monocultura e agroindústria. 

E ⇒⇒⇒⇒ Mercantilismo, absolutismo monárquico e 

grandes navegações. 
 
 

Casa Familiar 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA MATEMÁTICA E  
SUAS TECNOLOGIAS 

 
11) As Casas Familiares Rurais surgiram em 1935, 
na França (Maisons Familiales Rurales), com o 
objetivo de atender a realidade camponesa em sua 
necessidade de educação formal, em conformida-
de com o cotidiano rural. As dificuldades residiam 
tanto nas distâncias das escolas, quanto na orga-
nização pedagógica formal, cuja centralidade era a 
valorização urbana. O desafio lançado a todos os 
setores da sociedade civil francesa estava em pro-
duzir uma nova realidade escolar que se diferenci-
asse desta lógica, atendendo os jovens do campo. 
Deste contexto surge a Pedagogia da Alternância.  
 

 O seu idealizador foi o: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Padre Louis Gimonet. 

B ⇒⇒⇒⇒ Padre Abbé Granerau. 

C ⇒⇒⇒⇒ Padre Antoine Gastón. 

D ⇒⇒⇒⇒ Padre Jean Exupéry. 

E ⇒⇒⇒⇒ Padre Claude Sirota. 
_________________________________________ 
 
12) A Pedagogia da Alternância se estrutura de 
forma a permitir que o jovem do campo possa, pa-
ra além de ser um produtor de seu conhecimento, 
socializar o aprendido entre seus familiares e sua 
comunidade, pois estrutura os saberes no trabalho 
a ser realizado em sua propriedade, produzindo 
melhorias que se ampliam ao universo rural. Nesta 
perspectiva, Gimonet(1998) afirma se tratar de 
uma educação sistêmica que considera a pessoa e 
seu contexto integralmente num movimento de 
aprendizagem que abrange diversas fontes de  
apropriação e múltiplas formas de difusão. 
 

 São objetivos das Casas Familiares Rurais, ex-
ceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Valorização e ampliação de sua cultura em 

detrimento das demais. 

B ⇒⇒⇒⇒ Ampliação dos conhecimentos técnicos e 

tecnológicos. 

C ⇒⇒⇒⇒ Ampliação dos conhecimentos econômicos e 

sociais. 

D ⇒⇒⇒⇒ Melhoria dos conhecimentos ambientais e 

profissionais. 

E ⇒⇒⇒⇒ Valorização de sua cultura e ampliação do 

repertório cultural. 
_________________________________________ 
 
13) Sobre uma coleta de dados quantitativos foram 
obtidos 5200 valores.  
 

Assim, é correto afirmar que. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A média aritmética é menor que a mediana. 

B ⇒⇒⇒⇒ A mediana é maior que a moda. 

C ⇒⇒⇒⇒ A média aritmética é maior que a mediana. 

D ⇒⇒⇒⇒ 0% dos valores estão acima da média aritmé-

tica. 

E ⇒⇒⇒⇒ 25% dos valores são menores ou iguais ao 

primeiro quartil. 
_________________________________________ 
 
14) Um número natural de três algarismos tem 
como algarismo da centena o número 4. Se esse 
algarismo for colocado depois dos outros dois, o 
triplo do novo número formado terá 76 unidades a 
mais que o original.  
 

A soma desses três algarismos é 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 16 

B ⇒⇒⇒⇒ 12 

C ⇒⇒⇒⇒ 18 

D ⇒⇒⇒⇒ 15 

E ⇒⇒⇒⇒ 11 
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_________________________________________ 
 
15) Um dos problemas mais comuns na área rural 
é o sistema de elevação de água. Suponha que 
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uma caixa d’água, cuja capacidade é de 2000 li-
tros, está situada a 6m de altura e que se deseja 
encher completamente a mesma no intervalo de 
20min. (em no máximo 20min.) Para realizar tal 
tarefa deve-se adquirir uma bomba elevadora de 
melhor custo benefício, já que o custo é proporcio-
nal a potência da bomba. 
 

 A potência, em watts, que deve ter essa bomba 
é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 120 

B ⇒⇒⇒⇒ 100 

C ⇒⇒⇒⇒ 60 

D ⇒⇒⇒⇒ 1000 

E ⇒⇒⇒⇒ 200 

_________________________________________ 
 
16) Um bloco de massa m=100kg está preso a 
uma corda como o esquema da figura abaixo. Sa-
be-se que o módulo da tensão na corda (ideal e 
inextensível) é de 1000N. 
 

 
 

 Nessas condições, a respeito do estado de re-
pouso ou movimento do corpo, analise as afirma-
ções a seguir. 
 

l 
 

O corpo pode estar subindo com velocidade 
constante. 

  

ll 
 

O corpo pode estar descendo com velocidade 
constante. 

  

lll O corpo pode estar em repouso. 
  

lV 
 

O corpo pode estar subindo com movimento 
acelerado.  

  

V 
 

O corpo pode estar descendo com movimento 
acelerado. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 
_________________________________________ 
 
17) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 Ecossistema é um complexo sistema de rela-
ções mútuas, com transferência de energia e maté-
ria, entre o _____________ e o _____________ de 
determinada região. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ biótopo  -  meio biótico 

B ⇒⇒⇒⇒ habitat  -  meio abiótico 

C ⇒⇒⇒⇒ meio abiótico  -  nicho ecológico 

D ⇒⇒⇒⇒ nicho ecológico  -  habitat 

E ⇒⇒⇒⇒ meio abiótico  -  meio biótico  
 

_________________________________________ 
 
18) O fluxo de matéria e energia que passa num 
ecossistema dos produtores aos consumidores por 
numerosos caminhos opcionais que se cruzam, em 
Ecologia é definido pelo termo:  
 

A ⇒⇒⇒⇒ teia alimentar. 

B ⇒⇒⇒⇒ resiliência. 

C ⇒⇒⇒⇒ pirâmide ecológica. 

D ⇒⇒⇒⇒ habitat. 

E ⇒⇒⇒⇒ biótopo. 
 

_________________________________________ 
 
19) Com relação a classificação periódica dos ele-
mentos, analise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

Na tabela periódica atual os elementos estão 
dispostos em ordem crescente de massa  
atômica. 

  

ll 

 

Na tabela periódica atual a família (ou grupo) 
é um conjunto de átomos com propriedades 
químicas semelhantes e possuem o mesmo 
número de níveis de energia.  

  

lll 

 

A energia mínima que um átomo no estado 
gasoso (no estado fundamental) precisa ab-
sorver para perder 1 elétron é chamada de 
energia de ionização.  

  

lV 

 

A afinidade eletrônica é a energia absorvida 
quando um átomo no estado gasoso recebe 
um elétron. 

 

 Assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I e III estão corretas. 

B ⇒⇒⇒⇒ Apenas a afirmação IV está correta. 

C ⇒⇒⇒⇒ Apenas a afirmação III está correta. 

D ⇒⇒⇒⇒ III e IV estão corretas. 

E ⇒⇒⇒⇒ Todas as afirmações estão corretas. 
 

_________________________________________ 
 
20) Com relação as misturas químicas é correto 
afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ O ouro 18 quilates é considerado uma solu-

ção sólida. 
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B ⇒⇒⇒⇒ Para ser considerada uma mistura homogê-

nea, esta deve apresentar propriedades químicas e 
físicas iguais em toda sua extensão. 

C ⇒⇒⇒⇒ A mistura de dois gases sempre forma uma 

mistura homogênea. 

D ⇒⇒⇒⇒ O granito é uma mistura homogênea de 

quartzo, feldspato e mica. 

E ⇒⇒⇒⇒ Se uma mistura possuir temperatura de ebuli-

ção constante e temperatura de fusão não cons-
tante, é considerada uma mistura azeotrópica. 
 
 

Casa Familiar 
 

LINGUAGEM CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
11) As Casas Familiares Rurais surgiram em 1935, 
na França (Maisons Familiales Rurales), com o 
objetivo de atender a realidade camponesa em sua 
necessidade de educação formal, em conformida-
de com o cotidiano rural. As dificuldades residiam 
tanto nas distâncias das escolas, quanto na orga-
nização pedagógica formal, cuja centralidade era a 
valorização urbana. O desafio lançado a todos os 
setores da sociedade civil francesa estava em pro-
duzir uma nova realidade escolar que se diferenci-
asse desta lógica, atendendo os jovens do campo. 
Deste contexto surge a Pedagogia da Alternância.  
 

 O seu idealizador foi o: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Padre Louis Gimonet. 

B ⇒⇒⇒⇒ Padre Abbé Granerau. 

C ⇒⇒⇒⇒ Padre Antoine Gastón. 

D ⇒⇒⇒⇒ Padre Jean Exupéry. 

E ⇒⇒⇒⇒ Padre Claude Sirota. 

_________________________________________ 
 
12) A Pedagogia da Alternância se estrutura de 
forma a permitir que o jovem do campo possa, pa-
ra além de ser um produtor de seu conhecimento, 
socializar o aprendido entre seus familiares e sua 
comunidade, pois estrutura os saberes no trabalho 
a ser realizado em sua propriedade, produzindo 
melhorias que se ampliam ao universo rural. Nesta 
perspectiva, Gimonet(1998) afirma se tratar de 
uma educação sistêmica que considera a pessoa e 
seu contexto integralmente num movimento de 
aprendizagem que abrange diversas fontes de  
apropriação e múltiplas formas de difusão. 
 

 São objetivos das Casas Familiares Rurais, ex-
ceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Valorização e ampliação de sua cultura em 

detrimento das demais. 

B ⇒⇒⇒⇒ Ampliação dos conhecimentos técnicos e 

tecnológicos. 

C ⇒⇒⇒⇒ Ampliação dos conhecimentos econômicos e 

sociais. 

D ⇒⇒⇒⇒ Melhoria dos conhecimentos ambientais e 

profissionais. 

E ⇒⇒⇒⇒ Valorização de sua cultura e ampliação do 

repertório cultural. 
_________________________________________ 
 

TEXTO - Poesia para todos 
Sérgio Rizzo 

 

 Não são poucos os que encaram a poesia inti-
midados, como se essa atividade fosse reservada 
a “eleitos”. O respeito cerimonioso termina por  
afastar muita gente de uma prática textual que  
exercita mais do que a capacidade de escrever. 
Poemas ativam um modo particular de apreender o 
mundo e de se relacionar com ele, como demons-
tra o drama sul-coreano Poesia. 
 Ex-professor de ensino médio e escritor de 
prestígio em seu país, o diretor e roteirista Lee 
Chang-dong conta a história de Mija (Yun Jeong-
hie). Solitária, já acusando o desgaste físico provo-
cado pela idade, ela sobrevive graças a bicos co-
mo enfermeira. Além disso, precisa cuidar do neto 
adolescente; a mãe do rapaz mora em outra cida-
de e, pelos indícios, não parece muito próxima a 
ele. 
 Esforçada e prestativa, Mija balança, no entan-
to, quando descobre ser vítima do mal de Alzhei-
mer. Ainda em sua fase inicial, a doença já lhe 
provoca pequenos lapsos de memória e de uso da 
linguagem verbal. A poesia entra em seu cotidiano 
nesse momento doloroso em que, forçada a lidar 
com a degeneração e a perspectiva da morte, ela 
prefere agarrar-se à vida e, entre outras atitudes, 
inscreve-se em um curso ministrado por um poeta. 
[...]  
_________________________________________ 
 
13) Assinale a alternativa correta, de acordo com 
o texto. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Mija inscreve-se num curso de poesia minis-

trado por seu ex-professor de ensino médio e es-
critor de prestígio, o diretor e roteirista Lee Chang-
dong. 

B ⇒⇒⇒⇒ Lee Chang-dong é o personagem do filme 

que representa um diretor e roteirista que decide 
contar a história de Mija. 

C ⇒⇒⇒⇒ Mija é a personagem principal da história e 

que dá nome ao filme. 

D ⇒⇒⇒⇒ Yun Jeong-hie é o nome da atriz que encena 

a personagem Mija. 

E ⇒⇒⇒⇒ O texto de Sérgio Rizzo e o filme por ele co-

mentado têm o mesmo título: “Poesia para todos”. 
_________________________________________ 
 
14) Em: “Além disso, precisa cuidar do neto ado-
lescente; a mãe do rapaz mora em outra cidade e, 
pelos indícios, não parece muito próxima a ele.”, os 
verbos precisa e parece referem-se: 
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A ⇒⇒⇒⇒ à mãe e à cidade, respectivamente. 

B ⇒⇒⇒⇒ a Mija. 

C ⇒⇒⇒⇒ a Mija e à cidade, respectivamente. 

D ⇒⇒⇒⇒ a Mija e à mãe do rapaz, respectivamente. 

E ⇒⇒⇒⇒ à mãe do rapaz. 

_________________________________________ 
 
15) De acordo com o texto, a poesia é um gênero 
textual: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ cujo objetivo é exercitar a capacidade de es-

crever. 

B ⇒⇒⇒⇒ destinado a “eleitos”. 

C ⇒⇒⇒⇒ que permite um modo particular de apreender 

o mundo. 

D ⇒⇒⇒⇒ destinado a intelectuais e escritores. 

E ⇒⇒⇒⇒ muito cerimonioso. 

_________________________________________ 
 
16) Leia o trecho abaixo: 
 

“Viver era preciso 
 

 “Dois biógrafos refazem a trajetória de Fernando 
Pessoa com ênfase em fotografias e documentos” 
PAVAN, Rosane. Carta na escola. n.64 Mar. de 2012. p. 18. 
 

 O título acima retoma os versos de Fernando 
pessoa “navegar é preciso, viver não é preciso”.  
 

 Desta forma, entretém com eles uma relação: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ metonímica. 

B ⇒⇒⇒⇒ polissêmica. 

C ⇒⇒⇒⇒ ambígua. 

D ⇒⇒⇒⇒ anacrônica. 

E ⇒⇒⇒⇒ intertextual. 

_________________________________________ 
 
17) Nos movimentos artísticos do século XX, os 
artistas tinham características estéticas muito par-
ticulares. 
 

 Nesse sentido, são afirmações autênticas sobre 
esses artistas, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A obra de Paul Klee tem padrões gráficos de 

mosaicos, mescla formas de arte figurativa e abs-
trata e o uso de cores fortes como um instrumento 
composicional. 

B ⇒⇒⇒⇒ A obra de Joan Miró tem padrões de retratos 

narrativos com desenhos e águas fortes, retratan-
do visões sombrias. 

C ⇒⇒⇒⇒ A obra de Matisse apresenta aplicação de 

cores ousadas, movimentos fluídos e recortes de 
papel. 

D ⇒⇒⇒⇒ A obra de Egon Schiele surge com desenhos 

de meninas adolescentes, personagens angustia-
dos e cenas urbanas claustrofóbicas. 

E ⇒⇒⇒⇒ A obra de Picasso: escultor, gravador, cera-

mista, colagista e inventor do Cubismo, é ampla. 
 

_________________________________________ 
 
18) Sobre o uso correto de materiais artísticos, 
marque com V as afirmações verdadeiras e com F 
as falsas. 
 
(    ) A tinta a óleo tem secagem lenta e consiste 

na mistura de partículas de pigmento em 
suspensão num óleo secante, apresenta 
grande flexibilidade e facilidade de manipu-
lação. 

  

(    ) O mercado oferece papéis destinados a 
cada material expressivo. Papéis de dese-
nho de qualidade distinguem-se pela marca 
d’agua do fabricante. O número da grama-
tura corresponde ao tamanho do papel (A1, 
A2, A3, etc) 

  

(    ) A grafite pode ser usada para todas as su-
perfícies, exceto as plastificadas e em qua-
se todos os tipos de papel (lisos, texturiza-
dos e rugosos). Possibilita trabalhos em 
tons de cinza e em "degradé". 

  

(    ) A têmpera é um método de pintura em que 
os pigmentos são misturados a uma goma 
de mistura de resina acrílica e água. 

  

(    ) Pastel existe em uma barra, mina ou até em 
lápis. Existem dois: o pastel seco e o pastel 
oleoso. Os dois tipos apresentam caracte-
rísticas diferentes na sua composição como 
na sua parte visual. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  V -  V  -  F  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V  

E ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  V 
 

_________________________________________ 
 
19) Com relação ao conceito de Corporeidade  
apresentado na proposta curricular de Santa Cata-
rina, assinale a alternativa correta que completa 
as lacunas da frase a seguir. 
 

 Para compreendermos melhor a corporeidade 
também é necessário considerarmos o mundo do 
abstrato e das __________, transcendendo, desta 
forma, a simples classificação e conceituação das 
ciências _____________ em relação ao corpo ou a 
mera mensuração, quantificação do __________.  
 

A ⇒⇒⇒⇒ ações motoras  -  dos esportes  -  exercício 

físico 

B ⇒⇒⇒⇒ emoções  -  dos esportes  -  movimento hu-

mano 
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C ⇒⇒⇒⇒ emoções  -  físicas e biológicas  -  movimento 

humano  

D ⇒⇒⇒⇒ ações motoras  -  físicas e biológicas  -  mo-

vimento humano 

E ⇒⇒⇒⇒ emoções  -  físicas e biológicas  -  exercício 

físico 
_________________________________________ 
 
20) O atletismo se apresenta como uma modalida-
de esportiva que contribui com a Educação Física 
escolar. 
 

 Nesse sentido, analise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

O Atletismo favorece a exploração dos movi-
mentos básicos de velocidade, resistência, 
saltos, arremessos e lançamentos. 

  

ll 

 

O Mini Atletismo se configura em um progra-
ma diferenciado que promove a prática da 
modalidade Atletismo de forma divertida e 
desafiadora ao aluno. 

  

lll 
 

As provas de corrida do Atletismo se caracte-
rizam por corridas de resistência e velocidade. 

  

lV 

 

Não é indicado o uso de materiais construídos 
pelos alunos na prática do Atletismo, já que 
estes não respeitam as exigências específicas 
da modalidade.  

  

V 

 

Enquanto conteúdo de ensino da Educação 
Física, por suas características, o Atletismo 
promove uma aprendizagem especificamente 
procedimental.  

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

 
 

CASA FAMILIAR DO MAR 
 

(Atividades Agropecuárias ou Pesqueiras; Agronegócio; 
Zootecnia; Agricultura; Recursos Pesqueiros; Ciências 
Agrárias) 

 
11) As Casas Familiares Rurais surgiram em 1935, 
na França (Maisons Familiales Rurales), com o 
objetivo de atender a realidade camponesa em sua 
necessidade de educação formal, em conformida-
de com o cotidiano rural. As dificuldades residiam 
tanto nas distâncias das escolas, quanto na orga-
nização pedagógica formal, cuja centralidade era a 
valorização urbana. O desafio lançado a todos os 
setores da sociedade civil francesa estava em pro-
duzir uma nova realidade escolar que se diferenci-
asse desta lógica, atendendo os jovens do campo. 
Deste contexto surge a Pedagogia da Alternância.  
 

 O seu idealizador foi o: 

A ⇒⇒⇒⇒ Padre Louis Gimonet. 

B ⇒⇒⇒⇒ Padre Abbé Granerau. 

C ⇒⇒⇒⇒ Padre Antoine Gastón. 

D ⇒⇒⇒⇒ Padre Jean Exupéry. 

E ⇒⇒⇒⇒ Padre Claude Sirota. 
 

_________________________________________ 
 
12) A Pedagogia da Alternância se estrutura de 
forma a permitir que o jovem do campo possa, pa-
ra além de ser um produtor de seu conhecimento, 
socializar o aprendido entre seus familiares e sua 
comunidade, pois estrutura os saberes no trabalho 
a ser realizado em sua propriedade, produzindo 
melhorias que se ampliam ao universo rural. Nesta 
perspectiva, Gimonet(1998) afirma se tratar de 
uma educação sistêmica que considera a pessoa e 
seu contexto integralmente num movimento de 
aprendizagem que abrange diversas fontes de  
apropriação e múltiplas formas de difusão. 
 

 São objetivos das Casas Familiares Rurais, ex-
ceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Melhoria dos conhecimentos ambientais e 

profissionais. 

B ⇒⇒⇒⇒ Ampliação dos conhecimentos técnicos e 

tecnológicos. 

C ⇒⇒⇒⇒ Ampliação dos conhecimentos econômicos e 

sociais. 

D ⇒⇒⇒⇒ Valorização e ampliação de sua cultura em 

detrimento das demais. 

E ⇒⇒⇒⇒ Valorização de sua cultura e ampliação do 

repertório cultural. 
 

_________________________________________ 
 
13) Sobre o curso básico de formação e as ativida-
des desenvolvidas nas Casas Familiares do Mar 
(CFMs) é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ O curso segue uma metodologia distinta do 

sistema de ensino tradicional, tendo por base a 
Pedagogia da Alternância, que consiste na forma-
ção do participante em espaços e tempos diferen-
tes, divididos entre o meio familiar e o meio esco-
lar. 

B ⇒⇒⇒⇒ A Casa Familiar do Mar é organizada e geri-

da por uma associação integrada pelas próprias 
famílias dos participantes, tendo sua manutenção 
através de recursos repassados por parceiros, pú-
blicos e/ou privados e por doações das famílias. 

C ⇒⇒⇒⇒ O curso é oferecido em sistema de alternân-

cia e em tempo integral, onde os participantes de-
vem permanecer uma semana residindo na escola 
e uma semana junto a sua família e/ou a sua co-
munidade pesqueira de origem. 

D ⇒⇒⇒⇒ Ao longo do curso o participante deve cons-

truir e sistematizar um projeto profissional de vida 
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que se propõe a empreender a partir da sua for-
mação no curso. 

E ⇒⇒⇒⇒ Fazem parte das atividades realizadas na 

escola a realização de visitas da turma em outras 
escolas congêneres e o recebimento de turmas 
visitantes, com programação que inclui apresenta-
ções, debates e troca de experiências, além de 
atividades recreativas culturais e de prática rela-
cionada à formação. 
_________________________________________ 
 
14) Com relação ao ensino oferecido e ao público 
alvo das Casas Familiares do Mar, marque V ou F, 
conforme as afirmações a seguir sejam verdadei-
ras ou falsas. 
 
(    ) O curso de formação básico tem duração 

de 3 anos e se destina a jovem de ambos 
os sexos, prioritariamente filhos de pesca-
dores que sejam alfabetizados, e pode cor-
responder ao ensino fundamental, aliado à 
formação inicial na área pesqueira, com 
certificação pelo Estado de Santa Catarina, 
através de um Centro de Educação de Jo-
vens e Adultos. 

  

(    ) São oferecidos cursos de formação e trei-
namento técnico a jovens filhos de pesca-
dores, em regime de uma semana em inter-
nato, alternado com duas semanas de vi-
vência e prática junto ao núcleo familiar, 
tendo todos os cursos uma duração máxima 
de um ano. 

  

(    ) O curso básico de formação é oferecido em 
regime de internato, em turmas separadas, 
a jovens do sexo masculino ou feminino, 
filhos de pescadores que tenham cursado, 
no mínimo, o quinto ano do ensino funda-
mental. 

  

(    ) Através de convênios e parcerias também 
podem se oferecidos cursos de formação 
específica de curta duração em assuntos de 
interesse a jovens de comunidades de pes-
cadores, a exemplo do processamento de 
pescados, com regime de estudos diferente 
do curso fundamental. 

  

(    ) O curso de formação básico tem caráter 
eminentemente técnico com duração de 3 
anos e se destina a jovem de ambos os 
sexos, prioritariamente filhos de pescado-
res, mas que sejam maiores de 18 anos e já 
tenham concluído o ensino fundamental. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  V  -  V 

15) Produtos químicos, lixos e esgotos descarta-
dos pela sociedade humana podem poluir e con-
taminar os rios, lagos, manguezais, mares e ocea-
nos, deteriorando a qualidade desses ecossiste-
mas aquáticos. 
 

 Sobre esse assunto, marque V ou F, conforme 
as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou fal-
sas.  
 
(    ) 

 

A poluição causada por vazamentos de 
petróleo e seus derivados que atingem as 
águas costeiras causa impactos negativos 
severos do ponto de vista estético, porém, 
praticamente não causam danos à vida 
aquática, já que seus componentes não se 
misturam à água e podem ser totalmente 
recolhidos. 

  

(    ) 

 

A poluição das águas devida à elevada car-
ga orgânica em suspensão tem como prin-
cipal consequência a deficiência de oxigê-
nio, o que impede o crescimento de micro-
algas verdes. 

  

(    ) 

 

A poluição de recursos hídricos originária 
de áreas agrícola pode ser proveniente tan-
to de resíduos de agrotóxicos e dejetos 
animais, como também dos adubos aplica-
dos no solo. 

  

(    ) 

 

A contaminação por organismos patogêni-
cos não ocorre nas águas marítimas costei-
ras, inclusive no entorno de rios e córregos 
poluídos por esgotos urbanos, pois o mar 
possui uma grande capacidade de autode-
puração e a concentração salina de sua 
água gera um meio desfavorável ao desen-
volvimento dos germes patogênicos. 

  

(    ) 

 

A eutrofização identifica um estado de po-
luição de rios, lagos e águas marítimas cos-
teiras que se caracteriza pelo crescimento 
excessivo de algas que é provocado pelo 
aumento da concentração de nutrientes 
minerais, principalmente o fósforo.  

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  F  -  V  

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  V  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V 
_________________________________________ 
 
16) A aquicultura em ambiente marítimo é uma 
atividade em expansão no Brasil, disciplinada pelo 
Decreto nº 4895/2003 e pela Instrução Normativa 
Interministerial nº 06 /2004, e pode ser praticada 
tanto por iniciativa empresarial (pessoa jurídica), 
como individual (pessoa física). 
 

 Sobre esse tema é correto afirmar, exceto: 
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A ⇒⇒⇒⇒ Para ampliar a área de seu empreendimento 

localizada em águas de domínio da União, o em-
preendedor individual familiar que já possua o Cer-
tificado de Registro de Aquicultor fornecido pelo 
órgão competente é dispensado de apresentar 
novo pedido de autorização de uso do espaço físi-
co para fins de aquicultura. 

B ⇒⇒⇒⇒ Os Parques Aquícolas Marinhos de Comuni-

dades Tradicionais são áreas delimitadas, propí-
cias à maricultura, que se destinam à implantação 
de cultivos ou criatórios, visando garantir benefí-
cios sociais e econômicos a essas comunidades e 
preservar o funcionamento dos ecossistemas cos-
teiros. 

C ⇒⇒⇒⇒ Na pesca, a propriedade do pescado (peixes, 

moluscos, algas, camarões) só ocorre com a cap-
tura, enquanto na aquicultura, o estoque é privado 
em todas as fases da produção. 

D ⇒⇒⇒⇒ O sistema de produção de pescado classifi-

cado como intensivo se caracteriza pela alta den-
sidade de espécimes e pela alimentação ser feita 
integralmente com alimento artificial (ração, ou 
alimento vivo oriundo de criatório). 

E ⇒⇒⇒⇒ Segundo a legislação atual brasileira, a aqui-

cultura gerida e executada por uma unidade fami-
liar pode receber recursos em condições favorá-
veis de financiamento no âmbito do Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), desde que explore reservatórios hídri-
cos com superfície total de até 2 ha (dois hectares) 
ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) 
de água. 
_________________________________________ 
 
17) Considerando o período de defeso das espé-
cies de captura através da pesca marítima costeira 
em Santa Catarina, não se incluindo os estuários e 
lagoas litorâneas e o entorno de suas desemboca-
duras no mar, correlacione as colunas a seguir. 
 

( 1 )  Tainha (Mugil sp). 
  

( 2 )  Camarão rosa (Farfantapenaeus sp). 
  

( 3 )  Anchova (Pomatomus saltatrix). 
  

( 4 )  Sardinha (Sardinella brasiliensis). 
  

( 5 )  Corvina (Micropogonias furnieri). 
 
(    ) 1º de dezembro a 31 de março. 
  

(    ) Sem restrições. 
  

(    ) 1º de março a 31 de maio. 
  

(    ) 1º de novembro a 15 de fevereiro; 15 de 
junho a 31 de julho. 

  

(    ) 15 de março a 15 de maio. 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 2  -  1  -  3  -  4  -  5 

B ⇒⇒⇒⇒ 1  -  5  -  4  -  2  -  3 

C ⇒⇒⇒⇒ 5  -  3  -  2  -  1  -  4 

D ⇒⇒⇒⇒ 3  -  5  -  2  -  4  -  1 

E ⇒⇒⇒⇒ 4  -  5  -  3  -  2  -  1 

 
_________________________________________ 
 
18) Considerando as modalidades de pesca costei-
ra artesanal e seus petrechos, correlacione as co-
lunas a seguir. 
 
( 1 )  Utiliza rede de emalhe distribuída em semi-

círculo a partir de uma extremidade fixa em 
terra, visando o cerco de cardume e seu 
recolhimento. 

  

( 2 )  Utiliza uma rede de emalhe com formato 
retangular, a qual pode permanecer fixada 
em boias ou à embarcação. 

  

( 3 )  Utiliza um cabo longo fixado nas extremida-
des em boias e/ou poitas onde são fixados 
cabos mais curtos com uma sequência de 
anzóis. 

  

( 4 )  Utiliza rede de arrasto de travessão, com 
cerca de 3 a 5 metros de boca. 

  

( 5 )  Utiliza uma rede retangular fixada pelas 
extremidades em boias e poitas mantida 
relativamente imóvel rente ao fundo do mar. 

 
(    ) Caceio 
  

(    ) Arrasto de Praia 
  

(    ) Fundeio 
  

(    ) Espinhel 
  

(    ) Gerival 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 1  -  4  -  2  -  3  -  5 

B ⇒⇒⇒⇒ 3  -  5  -  4  -  2  -  1 

C ⇒⇒⇒⇒ 2  -  1  -  3  -  5  -  4 

D ⇒⇒⇒⇒ 2  -  1  -  5  -  3  -  4 

E ⇒⇒⇒⇒ 4  -  2  -  5  -  1  -  3 

 
_________________________________________ 
 
19) Sobre profissão, associativismo, organizações 
e entidades representativas dos pescadores arte-
sanais é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Para ter direito ao seguro desemprego, que é 

pago nos meses do Defeso, o cidadão brasileiro 
que faz da pesca a sua profissão ou o seu principal 
meio de vida deve estar previamente cadastrado 
no Registro Geral da Pesca (RGP) que é requerido 
junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 

B ⇒⇒⇒⇒ As Colônias de Pescadores, bem como as 

Federações Estaduais e a Confederação Nacional 
dos Pescadores são legalmente reconhecidas co-
mo órgãos de classe dos trabalhadores do setor 
artesanal da pesca, cabendo-lhes a defesa dos 
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direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora 
dele, dentro de sua jurisdição. 

C ⇒⇒⇒⇒ As Colônias de Pescadores são criadas por 

Portaria do Ministério da Pesca e Aquicultura, após 
aprovação em assembleias de um grupo de inte-
ressados, desde que sejam trabalhadores do setor 
pesqueiro artesanal. 

D ⇒⇒⇒⇒ Define-se como pescador, ou pescadora ar-

tesanal, o profissional que exerce a pesca com fins 
comerciais, desembarcada ou com embarcações 
de pequeno porte, de forma autônoma ou em re-
gime de economia familiar, com meios de produ-
ção próprios ou mediante contrato de parcerias. 

E ⇒⇒⇒⇒ A cooperativa de pescadores é uma organi-

zação jurídica de pessoas em prol de objetivos 
econômicos comuns onde todos os indivíduos têm 
o mesmo peso correspondente a um voto nas as-
sembleias, independente do seu nível econômico 
ou do volume de sua produção pesqueira. 
 
_________________________________________ 
 
20) Os peixes são alimentos altamente perecíveis 
e sua deterioração começa logo após a captura e 
morte, principalmente em locais de clima quente. 
 

 Sobre esse tema, analise as afirmações a se-
guir. 
 

l 

 

Os cuidados com a manutenção da qualidade 
do pescado devem ser tomados ainda a bor-
do da embarcação de pesca, a partir da cap-
tura, garantindo-se a higiene na sua manipu-
lação e a colocação imediata sob conserva-
ção pelo frio. 

  

ll 

 

A deterioração rápida do pescado resulta da 
ação de enzimas presentes no próprio peixe 
que continuam agindo após sua morte e tam-
bém da baixa acidez da carne que favorece o 
desenvolvimento microbiano. 

  

lll 

 

Não se recomenda a lavagem da superfície 
do pescado no desembarque porque remove 
a mucosidade que protege a superfície do 
pescado do ataque de microorganismos. 

  

lV 

 

Salga, defumação, congelamento e enlata-
mento são métodos de conservação indica-
dos para pescados que não se destinam à 
venda como peixe fresco. 

  

V 

 

Pescados com maior acúmulo de gordura, 
principalmente em superfície, adaptam-se 
melhor à conservação por secagem e defu-
mação porque são métodos que impedem as 
reações de oxidação que conferem cheiro e 
gosto rançosos ao peixe, enquanto o conge-
lamento favorece essas reações. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ III -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV  

 
 

CASA FAMILIAR RURAL 
 

(Atividades Agropecuárias ou Pesqueiras; Agronegócio; 
Zootecnia; Agricultura; Recursos Pesqueiros; Ciências 
Agrárias) 

 
11) As Casas Familiares Rurais surgiram em 1935, 
na França (Maisons Familiales Rurales), com o 
objetivo de atender a realidade camponesa em sua 
necessidade de educação formal, em conformida-
de com o cotidiano rural. As dificuldades residiam 
tanto nas distâncias das escolas, quanto na orga-
nização pedagógica formal, cuja centralidade era a 
valorização urbana. O desafio lançado a todos os 
setores da sociedade civil francesa estava em pro-
duzir uma nova realidade escolar que se diferenci-
asse desta lógica, atendendo os jovens do campo. 
Deste contexto surge a Pedagogia da Alternância.  
 

 O seu idealizador foi o: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Padre Jean Exupéry. 

B ⇒⇒⇒⇒ Padre Louis Gimonet. 

C ⇒⇒⇒⇒ Padre Antoine Gastón. 

D ⇒⇒⇒⇒ Padre Abbé Granerau. 

E ⇒⇒⇒⇒ Padre Claude Sirota. 

 
_________________________________________ 
 
12) A Pedagogia da Alternância se estrutura de 
forma a permitir que o jovem do campo possa, pa-
ra além de ser um produtor de seu conhecimento, 
socializar o aprendido entre seus familiares e sua 
comunidade, pois estrutura os saberes no trabalho 
a ser realizado em sua propriedade, produzindo 
melhorias que se ampliam ao universo rural. Nesta 
perspectiva, Gimonet(1998) afirma se tratar de 
uma educação sistêmica que considera a pessoa e 
seu contexto integralmente num movimento de 
aprendizagem que abrange diversas fontes de  
apropriação e múltiplas formas de difusão. 
 

 São objetivos das Casas Familiares Rurais, ex-
ceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Ampliação dos conhecimentos técnicos e 

tecnológicos. 

B ⇒⇒⇒⇒ Valorização e ampliação de sua cultura em 

detrimento das demais. 

C ⇒⇒⇒⇒ Ampliação dos conhecimentos econômicos e 

sociais. 

D ⇒⇒⇒⇒ Melhoria dos conhecimentos ambientais e 

profissionais. 

E ⇒⇒⇒⇒ Valorização de sua cultura e ampliação do 

repertório cultural. 
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13) O curso da Casa Familiar Rural segue a peda-
gogia da alternância que se desenvolve através de 
diversos instrumentos pedagógicos.  
 

 Sobre esses instrumentos, correlacione as colu-
nas a seguir. 
 
( 1 )  Plano de Estudo. 
  

( 2 )  Caderno Didático. 
  

( 3 )  Projeto Profissional. 
  

( 4 )  Caderno da Realidade. 
  

( 5 )  Caderno de Acompanhamento da Alternân-
cia. 

 
(    ) Instrumento de registros das pesquisas e 

todas as atividades desenvolvidas nos ci-
clos de estudos pelos participantes. 

  

(    ) Instrumento elaborado a partir do tema ge-
rador a ser trabalhado pelo participante que 
resulta da pesquisa que realiza no seu meio 
social. 

  

(    ) Instrumento utilizado para dar aprofunda-
mento aos temas trabalhados. 

  

(    ) Instrumento onde o participante sistematiza 
a proposta construída ao longo de sua for-
mação. 

  

(    ) Instrumento onde o participante faz anota-
ções sobre as atividades na escola e no 
meio sócio-profissional, gerando comunica-
ção e avaliação entre escola-família e famí-
lia-escola. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 4  -  1  -  2  -  3  -  5 

B ⇒⇒⇒⇒ 3  -  4  -  5  -  2  -  1 

C ⇒⇒⇒⇒ 1  -  3  -  2  -  4  -  5 

D ⇒⇒⇒⇒ 5  -  1  -  3  -  2  -  4 

E ⇒⇒⇒⇒ 4  -  2  -  5  -  1  -  3 

_________________________________________ 
 
14) Sobre o regime do curso das Casas Familiares 
Rurais (CFRs), é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ O curso ocorre em regime de alternância, 

onde os participantes permanecem duas semanas 
na escola e uma semana na propriedade da famí-
lia, visando à aplicação dos conhecimentos adqui-
ridos com o acompanhamento e orientação dos 
monitores. 

B ⇒⇒⇒⇒ O curso ocorre em regime de semi-internato, 

onde os participantes permanecem na escola nos 
dias úteis e na propriedade da família nos finais de 
semana e feriados, visando debater com os famili-
ares sobre os conhecimentos adquiridos e sua 
aplicação. 

C ⇒⇒⇒⇒ O curso ocorre em regime de alternância, 

onde os participantes permanecem uma semana 

na escola e duas semanas na propriedade da famí-
lia, visando à aplicação dos conhecimentos adqui-
ridos com o acompanhamento e orientação dos 
monitores. 

D ⇒⇒⇒⇒ O curso ocorre em regime de internato alter-

nado, onde os participantes do curso permanecem 
três meses na escola e um mês na propriedade da 
família, visando à aplicação dos conhecimentos 
adquiridos com o acompanhamento e orientação 
dos monitores. 

E ⇒⇒⇒⇒ O curso é oferecido em ciclos anuais em re-

gime de 200 dias letivos, cumpridos em tempo in-
tegral, onde os participantes devem fazer as refei-
ções na escola, mas podem optar entre dormir na 
escola ou na propriedade da família. 
 

_________________________________________ 
 
15) Sobre a estrutura e manutenção das Casas 
Familiares Rurais na Região Sul do Brasil, analise 
as afirmações a seguir. 
 

I 

 

Estruturam-se como órgão público do Municí-
pio ou do Estado onde se localizam, geral-
mente vinculadas à Secretaria da Educação. 

  

ll 

 

Estruturam-se como Associações da Socie-
dade Civil afiliadas à Associação Regional 
das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil. 

  

lll 

 

A manutenção é garantida pelo poder público 
municipal ou estadual, mediante verbas alo-
cadas em orçamento próprio. 

  

lV 

 

A manutenção é garantida majoritariamente 
através de mensalidades pagas pelos partici-
pantes e por fundos de organismos interna-
cionais. 

  

V 

 

A manutenção é garantida através de recur-
sos de convênios com Instituições públicas e/ 
ou privadas e do fornecimento de alimentos 
pelas famílias dos participantes.  

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ II  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 
 

_________________________________________ 
 
16) “A agricultura familiar compreende um modelo 
de organização da produção rural existente nas 
diferentes regiões brasileiras”. 
 

 Sobre esse tema é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Mesmo que tenha mão de obra contratada, a 

propriedade rural pode ser enquadrada no conceito 
de agricultura familiar, desde que não ultrapasse a 
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quantidade da mão de obra dos membros da famí-
lia. 

B ⇒⇒⇒⇒ A agricultura familiar brasileira é bastante 

diversificada, englobando grande diversidade de 
grupos sociais e étnicos, inclusive povos indígenas 
assentados do programa de reforma agrária e pro-
prietários rurais, desde que possuam área indivi-
dual menor do que 25 ha. 

C ⇒⇒⇒⇒ A agricultura familiar brasileira, embora muito 

heterogênea, responde por importante parcela da 
produção agropecuária, principalmente em ativida-
des estreitamente interrelacionadas com os seg-
mentos agroindustriais, sendo responsável por 
aproximadamente 40% do valor bruto da produção 
(VBP) total da agropecuária brasileira. 

D ⇒⇒⇒⇒ A administração do estabelecimento rural e 

seus negócios por membro da família rural é um 
requisito obrigatório para enquadramento no con-
ceito de agricultura familiar. 

E ⇒⇒⇒⇒ A contribuição da agricultura familiar ao pro-

duto gerado pelo agronegócio brasileiro é propor-
cionalmente maior nas produções de leite e carne 
de suínos do que nas produções de soja e arroz. 
_________________________________________ 
 
17) Considerando as opções de diversidade aos 
diferentes sistemas de cultivo, correlacione as co-
lunas a seguir. 
 
( 1 )  Cultivo continuado de uma determinada 

espécie numa mesma área por longo tem-
po. 

  

( 2 )  Cultivo de duas ou mais espécies de plan-
tas simultaneamente na mesma área. 

  

( 3 )  Cultivo de duas ou mais espécies de plan-
tas na mesma área, em sequência repetida 
em período igual ou inferior a 12 meses. 

  

( 4 )  Cultivo de plantas integrado aos animais, 
construções e pessoas, buscando um am-
biente produtivo e em harmonia segundo os 
princípios básicos da natureza. 

  

( 5 )  Cultivo alternado de um grupo de diferentes 
espécies vegetais no mesmo local, seguin-
do-se um plano predefinido. 

 
(    ) Rotação de culturas 
  

(    ) Monocultura 
  

(    ) Consórcio de culturas 
  

(    ) Sucessão de culturas 
  

(    ) Permacultura 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 4  -  1  -  5  -  2  -  3 

B ⇒⇒⇒⇒ 3  -  4  -  5  -  2  -  1 

C ⇒⇒⇒⇒ 5  -  3  -  4  -  1  -  2 

D ⇒⇒⇒⇒ 1  -  4  -  2  -  3  -  5 

E ⇒⇒⇒⇒ 5  -  1  -  2  -  3  -  4 

18) Em relação às políticas governamentais volta-
das ao fortalecimento da agricultura familiar no 
Brasil, marque V ou F, conforme as afirmações a 
seguir sejam verdadeiras ou falsas. 
 
(    ) 

 

A Lei nº 11.947/2009 determina que no mí-
nimo 30% dos recursos repassados pelo 
fundo nacional de desenvolvimento da edu-
cação (FNDE) para alimentação escolar 
sejam utilizados na compra de produtos da 
agricultura familiar, do empreendedor fami-
liar rural ou de suas organizações. 

  

(    ) 

 

Segundo a legislação vigente, a aquisição 
de gêneros alimentícios na compra de pro-
dutos da agricultura familiar com recursos 
repassados pelo FNDE deve ser realizada 
sempre pelo menor preço, independente-
mente dos agricultores serem do município, 
região, território rural, ou estado. 

  

(    ) 

 

Em Santa Catarina, o programa conhecido 
como troca-troca visa atender aproximada-
mente 80 mil famílias rurais através da  
aquisição de até 5 sacas de sementes co-
merciais de milho e até 20 t de calcário, 
tendo o produtor que devolver ao final da 
primeira safra os montantes de 4 e 2 sacas 
de milho, para cada saca de semente ou 
tonelada de calcário, respectivamente. 

  

(    ) 

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) prevê o fi-
nanciamento, a juros menores do que os 
praticados no mercado, de projetos para o 
custeio da safra, atividade agroindustrial, 
investimento em máquinas, equipamentos 
ou infraestrutura que visem gerar renda aos 
agricultores familiares e assentados da re-
forma agrária que possuam renda bruta 
anual máxima de R$ 110.000,00. 

  

(    ) 

 

O Programa Mais Alimentos é uma linha de 
financiamento no âmbito do PRONAF que 
visa financiar exclusivamente projetos en-
quadrados como custeio de safras ou da 
produção animal. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  V  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 
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19) Sobre a produção de produtos agroecológicos 
ou orgânicos, analise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

O sistema de produção de frangos coloniais 
ou caipira no Brasil é normatizado pelo Minis-
tério da Agricultura e Abastecimento, preven-
do que essas aves podem ser alimentadas 
com ração balanceada, desde que essa seja 
complementada com pastagens, frutas, verdu-
ras, hortaliças ou tubérculos, mas devem ser 
destinados ao abate com idade máxima de 80 
dias. 

  

ll 

 

Nos sistemas de criação de frangos caipira à 
solta, ou aberto, as aves somente deverão ter 
acesso ao piquete externo quando tiverem 
empenamento adequado, prevendo-se que a 
área desse ambiente externo seja de, no mí-
nimo, 3,0m2/ave, sendo expressivamente 
maior do que a área disponível no galinheiro, 
onde pode comportar até 13 aves/m2. 

  

lll 

 

Os grãos produzidos na agricultura familiar, 
como o feijão, podem ser certificados como 
produtos orgânicos quando a adubação de 
cobertura é feita com uréia, desde que essa 
fonte forneça menos de 50% da demanda de 
nitrogênio e os demais requisitos sejam aten-
didos. 

  

lV 

 

O sistema de produção agrícola convencional  
visa melhores resultados com ênfase em  
maiores índices de produtividade por área, 
com emprego intensivo de agroquímicos, en-
quanto o sistema orgânico visa à produção de 
alimentos isentos de resíduos potencialmente 
tóxicos, mesmo que isso muitas vezes resulta 
em menores índices de produtividade. 

  

V 

 

A calda bordalesa que resulta da mistura sim-
ples de sulfato de cobre e cal virgem diluídos 
em água pode ser utilizada no combate pre-
ventivo aos microrganismos nocivos em culti-
vos orgânicos certificados, apesar de conter 
um metal pesado (Cu) considerado tóxico 
para peixes, mas com baixa toxicidade para a 
maioria dos pássaros, abelhas e mamíferos. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ II  -  IV  -  V  

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

 
 
 
 
 
 

20) Considerando a região de Santa Catarina onde 
se localiza a maior produção de cada produto agrí-
cola, correlacione as colunas a seguir. 
 

( 1 ) Frango 
  

( 2 ) Banana 
  

( 3 ) Cebola 
  

( 4 ) Arroz 
  

( 5 ) Feijão 
 

(    ) Sul 
  

(    ) Oeste 
  

(    ) Meio Oeste 
  

(    ) Nordeste 
  

(    ) Vale do Itajaí 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 4  -  3  -  1  -  2  -  5 

B ⇒⇒⇒⇒ 2  -  4  -  5  -  3  -  1 

C ⇒⇒⇒⇒ 4  -  1  -  5  -  2  -  3 

D ⇒⇒⇒⇒ 1  -  5  -  3  -  4  -  2 

E ⇒ 5  -  1  -  2  -  4  -  3 


