CONCURSO PÚBLICO − PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
EDUCAÇÃO ESPECIAL
11) Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª:
1. Cidadania.
( ) Contempla condições e meios para inserir-se na sociedade.
( ) Capacidade de assumir uma postura ética e criativa diante do mundo.
2. Dilemas éticos.
( ) Oferece seqüência ao processo educacional iniciado na Educação Infantil.
( ) Possibilita a preservação do meio ambiente, a sobrevivência com dignidade, o respeito aos
3. Escola.
semelhantes.
( ) Deve ser atrativa, inclusiva, respeitando as diferenças.
4. Proposta curricular. ( ) Prepara os jovens para que continuem os estudos até alcançarem uma universidade de
qualidade.
A seqüência está correta em:
A) 4, 1, 3, 1, 4, 2
B) 4, 4, 1, 3, 2, 3
C) 1, 4, 2, 2, 3, 3
D) 4, 1, 4, 2, 3, 3
E) 3, 1, 2, 4, 3, 4
12) Segundo a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, a escola é compreendida como,
EXCETO:
A) Instituição cultural da comunidade.
B) Instituição que se apropria dos saberes individuais num dado momento histórico.
C) Instituição de formação do ser humano.
D) Instituição que promove a inclusão dos sujeitos aprendentes.
E) Instituição que concorre para a cidadania.
13) Falando sobre autonomia da escola, é correto afirmar que:
I. A escola torna-se soberana em suas opções/decisões e com isso dispensa as orientações do sistema de ensino à medida
que constrói sua autonomia.
II. A autonomia construída é aquela que a escola define em seu cotidiano com base na participação de alguns grupos
definidos anteriormente pelos gestores escolares.
III. Construindo a autonomia da escola, deve-se dispensar a ajuda financeira do poder público em todos os níveis.
IV. A autonomia da escola é garantida pele LDBEN – Lei Federal n° 9394/96 – devendo ser assegurada pelos sistemas de
ensino.
V. A escola constrói sua autonomia a partir de práticas cotidianas que realiza e não de ações periódicas e assistemáticas.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, III, IV e V
B) I, II e V
C) IV e V
D) III e IV
E) II, III e IV
14) O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato. O tratamento diferenciado
inclui, EXCETO:
A) Pessoal designado para orientar as pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como as pessoas idosas, o
local apropriado para atendimento laboratorial.
B) Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis.
C) Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida.
D) Sinalização ambiental para orientação das pessoas com deficiências.
E) A existência de local de atendimento específico para as pessoas com deficiências.
15) São atribuições das Salas Multimeios, EXCETO:
A) O sistema Braille e o aprendizado de Libras.
B) A utilização de recursos ópticos e não ópticos recomendados pelo oftalmologista.
C) Utilizar a Comunicação Aumentativa e Alternativa, dando ênfase ao método fônico de alfabetização.
D) Desenvolver projetos em parceria com profissionais da arquitetura, terapia ocupacional, engenharia para promover a
Tecnologia Assistiva.
E) Desenvolver atividades de orientação e mobilidade.
16) Sobre as características da integração escolar à educação inclusiva, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F
para as falsas:
( ) A educação inclusiva implica processo para aumentar a participação dos estudantes e a redução de sua exclusão
cultural.
( ) A inclusão implica em reestruturar a cultura, as políticas e as práticas dos centros educacionais, para que possam
atender à diversidade dos alunos de suas respectivas localidades.
( ) A inclusão visa à melhoria das escolas, tanto em relação ao corpo docente, quanto à gestão escolar e alunos.
( ) A inclusão diz respeito ao esforço mútuo de relacionamento entre estabelecimentos de ensino e suas comunidades.
A seqüência está correta em:
A) F, V, F, V
B) V, V, V, V
C) V, V, F, V
D) V, F, V, V
E) F, F, V, V
17) São tarefas e funções a cargo dos profissionais de apoio (internos ou externos) em escolas comuns:
I. Apoio na sala de aula.
II. Adaptação do material didático.
III. Escolher a metodologia correta nas diversas deficiências.
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IV. Capacitação de pessoal.
V. Orientar sobre a permanência do aluno incluído em ambientes comuns, interagindo com os colegas.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II, IV e V
B) I, III e IV
C) I, II, III, IV e V
D) I, II, III e IV
E) I, III e V
18) São considerados requisitos básicos educacionais que a sociedade atual requer, EXCETO:
A) Uma educação que perceba o ser humano a partir de sua inserção no meio em que vive, desconsiderando os fatores que
influenciam a maneira como age e reage na sociedade, mas relevando valores éticos e estéticos aceitos na convivência
mútua.
B) Uma educação que perceba a pessoa como sujeito de seu próprio crescimento, garantindo-lhe o envolvimento ativo no
processo de aprendizagem.
C) Uma educação que privilegie e estimule o desenvolvimento do raciocínio, da capacidade de análise, de julgamento e de
reflexão, formando um cidadão ativo e atuante.
D) Uma educação que faculte ao aluno a vivência da práticas solidárias e democráticas, a compreensão e o respeito aos
seus direitos e aos direitos dos outros.
E) Uma educação centrada no diálogo, em que o direito à voz, à livre expressão, à criação e à participação seja respeitado e
valorizado.
19) Segundo Mantoan, mudar a escola é enfrentar uma tarefa que exige trabalho em muitas frentes. São transformações
primordiais para as escolas oferecerem um ensino de qualidade, EXCETO:
A) Colocar a aprendizagem como eixo das escolas, porque a escola foi feita para fazer com que todos os alunos aprendam.
B) Assegurar o cumprimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais, utilizando metodologias e recursos específicos ao
perfil geral da sala de aula.
C) Garantir o Atendimento Educacional Especializado, preferencialmente na própria escola comum da rede regular de
ensino.
D) Abrir espaço para que a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito crítico sejam exercitados nas
escolas, pois são habilidades mínimas para o exercício da verdadeira cidadania.
E) Estimular, formando continuamente e valorizando o professor, que é o responsável pela tarefa fundamental da escola, a
aprendizagem dos alunos.
20) Nas modalidades da Tecnologia Assistiva (TA) para o deficiente físico, sua organização contribui para o
desenvolvimento de pesquisas, especializações profissionais e organização de serviços. Pode-se citar como
modalidades, EXCETO:
A) Auxílios para a vida diária e vida prática.
D) Recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão.
B) Recursos de acessibilidade ao computador.
E) Adaptação de veículos.
C) Inadequação postural.
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