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PROCESSO SELETIVO N.º 08/2019 
CADERNO DE PROVAS OBJETIVAS                                 

 

PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Para responder as questões de 1 a 5 leia o texto: 
 
 

Toda saudade 
 

Toda saudade é a presença 
Da ausência de alguém 
De algum lugar 
De algo enfim 
Súbito o não 
Toma forma de sim 
Como se a escuridão 
Se pusesse a luzir 
Da própria ausência de luz 
O clarão se produz 
O sol na solidão 
 
Toda saudade é um capuz 
Transparente 
Que veda 
E ao mesmo tempo 
Traz a visão 
Do que não se pode ver 
Porque se deixou pra trás 
Mas que se guardou no coração 

 

Gilberto Gil 
 

.............................................. 

 
01. Por “presença da ausência” pode-se 

entender: 
 

A) ausência difícil 
B) ausência amarga 
C) ausência sentida 
D) ausência indiferente 

 
  

02. Para o autor, a saudade é algo: 
 

A) que leva ao desespero. 
B) que só se suporta com fé. 
C) que ninguém deseja. 
D) que transmite coisas boas. 
 

 
03. Segundo o texto: 
 

A) sente-se saudade de pessoas, e não de 
coisas. 

B) as coisas ruins podem transformar-se em 
coisas boas. 

C) as coisas boas podem transformar-se em 
coisas ruins. 

D) a saudade, como um capuz, não nos permite 
ver com clareza a situação que vivemos. 

04. O que se guarda no coração é: 
 

A) a saudade 
B) o que se deixou para traz 
C) a visão 
D) o que não se pode ver. 

 
 

05. Assinalar a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do seguinte 
período:  

 

“Em _____ plenária, estudou-se a _____ de 
terras a _____ japoneses.” 

 

A) seção, cessão, emigrantes 
B) cessão, sessão, imigrantes 
C) sessão, secção, emigrantes  
D) sessão, cessão, imigrantes 

 
 

06. Em que item há um erro de concordância 
verbal: 

 

A) Esta pessoa foi uma das que mais discutiu 
o caso. 

B) Eu com o meu amigo Paulo entramos na 
sociedade. 

C) Fazem dois meses que o visitei. 
D) Fui eu quem apresentei esta solução. 

 
 

07. Está devidamente pontuada a frase de: 
 

A) Os meninos, após assistirem às aulas, 
partiram alegres. 

B) Uns saíam apressados outros entravam, 
calados. 

C) É útil ler, bons autores como, por 
exemplo, Machado de Assis. 

D) Ele compara, um belo animal, um cavalo 
de raça. 

 
 

08. Aponte a alternativa correta quanto à 
norma gramatical. 

 

A) Horas e minutos marcadas no relógio de 
pulso. 

B) Absorvido esforços e dinheiro. 
C) Camarão e sardinha fresca precisam ser 

bem limpos. 
D) Um desejo e uma alegria incompleto. 
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09. Indique a alternativa onde o verbo deve ir 
para o plural: 

 

A) Pintou-se as paredes de verde. 
B) Atendeu-se a todos os clientes. 
C) Faltava um banco e uma cadeira. 
D) Organizou-se em grupos de quatro. 

 
 

10. Assinalar a alternativa em que todas as 
palavras devem ser escritas com “j”. 

 

A) __irau, __ibóia, __egue  
B) gor__eio, privilé__io, pa__em 
C) ma__estoso, __esto, __enipapo 
D) here__e, tre__eito, berin__ela 

 
 

............................................................................. 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
 

11. Do que trata o artigo 26-A, inserido na Lei 
de Diretrizes e Bases LDB nº. 9.394, 
através da lei 10.639 de 09 de janeiro de 
2003 e alterado pela redação dada pela 
Lei nº 11.645, de 2008:  

 

A) Atendimento educacional especializado 
gratuito aos educandos com necessidades 
especiais, preferencialmente na rede 
regular de ensino; pluralismo de idéias e 
de concepções pedagógicas; respeito à 
liberdade e apreço à tolerância.  

B) Nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e de ensino médio, públicos 
e privados, torna-se obrigatório o estudo 
da história e cultura afro-brasileira e 
indígena.  

C) Será objetivo permanente das autoridades 
responsáveis alcançar relação adequada 
entre o número de alunos e o professor, a 
carga horária e as condições materiais do 
estabelecimento.  

D) Oferta de educação escolar regular para 
jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas 
necessidades e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores 
as condições de acesso.  

 
 

12. Analise o texto abaixo:  
 

O Atendimento Educacional Especializado 
para alunos com deficiência intelectual deve 
considerar que o objetivo principal do AEE a 
tais alunos é propiciar condições para que 
eles possam desenvolver sua _________, 
dentro do quadro de recursos intelectuais que 

lhes é disponível, tornando-se capazes de 
produzir significado/conhecimento. Assinale 
a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.  
 

A) deficiência 
B) inteligência 
C) afetividade 
D) dependência  

 
 

13. No processo de inclusão escolar de 
estudantes com diagnóstico de autismo, 
professores e profissionais de apoio 
devem considerar que:  

 

A) tais estudantes são matriculados na 
escola regular apenas para desenvolver 
habilidades de interação social.  

B) o incentivo à participação desses 
estudantes em todas as atividades 
propostas é fundamental para seu 
processo de inclusão escolar. 

C) a linguagem oral deve ser estimulada 
constantemente, sendo que os estudantes 
devem ser atendidos somente se 
verbalizarem corretamente o que 
desejam.  

D) tais estudantes devem interagir apenas 
com o profissional de apoio, evitando 
conflitos com o professor e com os 
colegas. 

 
 

14. No Atendimento Educacional são 
atribuições do Professor do Atendimento 
Educacional Especializado (Resolução 
04/2009 CNE), EXCETO:  

 

A) elaborar e executar plano de Atendimento 
Educacional Especializado, avaliando a 
funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade;  

B) organizar o tipo e o número de 
atendimentos aos alunos no contexto da 
sala de aula comum do ensino regular; 

C) acompanhar a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e 
de acessibilidade na sala de aula comum 
do ensino regular, bem como em outros 
ambientes da escola; 

D) ensinar e usar a tecnologia assistiva de 
forma a ampliar habilidades funcionais dos 
alunos, promovendo autonomia e 
participação; 
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15. Assinale a alternativa INCORRETA 
quanto aos objetivos do atendimento 
educacional especializado, de acordo 
com o Decreto nº 7.611, de 17 de 
novembro de 2011. 

 

A) Prover condições de acesso, participação 
e aprendizagem no ensino regular e 
garantir serviços de apoio especializados 
de acordo com as necessidades 
individuais dos estudantes; 

B) Garantir a universalidade das ações da 
educação especial e no ensino regular; 

C) Fomentar o desenvolvimento de recursos 
didáticos e pedagógicos que eliminem as 
barreiras no processo de ensino e 
aprendizagem;  

D) Assegurar condições para a continuidade 
de estudos nos demais níveis, etapas e 
modalidades de ensino. 

 
 

16. Leia atentamente o parágrafo abaixo, 
extraído do Parecer CNE/CEB no 17/2001:  

 

“A educação especial deve ocorrer em todas 
as instituições escolares que ofereçam os 
níveis, etapas e modalidades da educação 
escolar previstos na LDBEN, de modo a 
propiciar o pleno desenvolvimento das 
potencialidades sensoriais, afetivas e 
intelectuais do aluno, mediante um projeto 
pedagógico que contemple, além das 
orientações comuns – cumprimento dos 200 
dias letivos, horas-aula, meios para 
recuperação e atendimento do aluno, 
avaliação e certificação, articulação com as 
famílias e a comunidade – um conjunto de 
outros elementos que permitam definir 
objetivos, conteúdos e procedimentos 
relativos à própria dinâmica escolar.”  
 

A partir do texto acima, é correto afirmar:  

 
A) A educação especial deve ocorrer nas 

escolas públicas e privadas da rede 
regular de ensino. 

B) Os serviços de educação especial têm 
um caráter clínico e de reabilitação.  

C) A educação especial consiste em um 
sistema paralelo que pode ou não firmar 
parcerias com os sistemas de ensino 
regular.  

D) Educação especial refere-se apenas ao 
atendimento educacional que ocorre em 
classes especiais e escolas especiais. 

 
 
 

17. Sobre a escolarização de alunos com 
surdez, é correto afirmar: 

 

A) A Língua Portuguesa deve ser ensinada a 
esses alunos apenas na modalidade oral.  

B) Tais alunos não devem frequentar escolas 
regulares.  

C) A legislação vigente prevê a retomada do 
uso de métodos pedagógicos de 
oralização com esses alunos.  

D) A escola comum deve viabilizar a 
escolarização de alunos surdos em um 
turno e o Atendimento Educacional 
Especializado em outro, contemplando o 
ensino de Libras, o ensino em Libras e o 
ensino da Língua Portuguesa. 
 
 

18. A Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional) prevê que 
os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com necessidades 
educacionais especiais:  

 

I. Currículos, métodos, técnicas, recursos 
educativos e organização específicos para 
atender às suas necessidades.  

II. Terminalidade específica para aqueles 
que não puderem atingir o nível exigido 
para a conclusão do ensino fundamental, 
em virtude de suas deficiências.  

III. Aceleração para concluir em menor tempo 
o programa escolar para os superdotados.  

IV. Professores com especialização 
adequada em nível médio ou superior 
para atendimento especializado.  

V. Professores do ensino regular capacitados 
para a integração desses educandos nas 
classes comuns.  

 

Assinale a alternativa que indica todas as 
afirmativas corretas. 

 

A) Apenas as afirmativas III e V.  
B) Apenas as afirmativas I, II e III.  
C) Apenas as afirmativas II, III e IV.  
D) As afirmativas I, II, III, IV e V. 
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19. Especializado (AEE) voltado a alunos 
com deficiência física deve selecionar 
recursos e técnicas adequados a cada 
tipo de comprometimento para o 
desempenho das atividades escolares, 
objetivando que o aluno melhore a sua 
comunicação e a sua:  

 

A) escrita 
B) mobilidade 
C) acuidade visual 
D) acuidade auditiva 

 
 

20. O Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), definido pelo 
Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 
2011, é gratuito aos estudantes que 
precisam desse atendimento e deve ser 
oferecidos de forma transversal a todos 
os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de 
ensino. Assim, é correto afirmar que o 
Atendimento Educacional Especializado, 
no referido Decreto, compreende: 

 

A) Um conjunto de estratégias e atividades 
voltadas para o ensino de libras e braile 
com alunos com deficiência e transtornos 
globais. 

B) Um conjunto de atividades, recursos de 
acessibilidade e pedagógicos, 
organizados institucional e 
continuamente, prestados de forma 
complementar à formação de estudantes 
com deficiência e transtornos globais do 
desenvolvimento; e suplementar à 
formação de estudantes com altas 
habilidades/superdotação. 

C) Um conjunto de estratégias e técnicas 
inclusivas baseadas no ensino do 
sistema braile com autonomia no 
ambiente escolar. 

D) Um conjunto de procedimentos teórico-
metodológicos referenciados no 
paradigma de inclusão escolar, 
desenvolvidos em salas especiais com 
alunos com transtornos globais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


