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1. Você receberáá do fiscal de saala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
o
respostas das questões objetivas;
b) uma folhaa destinada à transcrição do texto
t
definitivo
o da
questão discursiva;
c) esse cadeerno de provaa contendo sessenta
s
questtões
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A, B, C, D e E) e uma que
estão discursivaa.
2. Verifique se seu
s caderno está completo, sem repetição
o de
questões ou falhas.
f
Caso contrário, notifique imediatameente
o fiscal de sala para qu
ue sejam tom
madas as devvidas
providências.

o
e do teexto
6. O preenchimeento das resposstas da prova objetiva
definitivo da questão discurrsiva, de inteiraa responsabilid
dade
do candidato,, deverá ser feeito com canetta esferográficaa de
tinta indeléveel de cor pretaa ou azul. Não
o será permitid
da a
troca da folhaa de respostas e da folha de te
exto definitivo por
erro do candid
dato.
7. O tempo dissponível para a realização da prova é de
quatro horas,, já incluído o ttempo para a marcação da fo
olha
de respostas da prova objjetiva e a transcrição do teexto
q
discurssiva.
definitivo da questão

4. Ao receber a folha
f
de resposstas da prova ob
bjetiva e a folhaa de
texto definitivvo da questão discursiva,
d
você deve:

8. Reserve temp
po suficiente para o preencchimento de suas
s
respostas. Paara fins de avaliação, se
erão levadas em
consideração apenas as maarcações realizzadas na folhaa de
respostas da prova
p
objetiva e na folha de texto definitivo
o da
questão discu
ursiva, não send
do permitido anotar informaçções
relativas às su
uas respostas eem qualquer ou
utro meio que não
seja o próprio caderno de pro
ovas.

a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;

9. Somente depo
ois de decorrid
da uma hora e meia do início
o da
prova você po
oderá retirar-see da sala de prrova, contudo sem
levar o cadern
no de provas.

b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
bjetivas e parra a
folha de respostas dass questões ob
o do texto defin
nitivo da questãão discursiva;
transcrição

10. Somente no decorrer dos últimos sesssenta minutos do
derá retirar-se da sala levand
do o
período da prrova, você pod
caderno de prrovas.

c) marcar naa folha de respo
ostas da prova objetiva e na fo
olha
de texto definitivo
d
da questão discursivva o campo relaativo
à confirmaação do tipo/co
or de prova, co
onforme o cadeerno
que você recebeu;
r

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas
r
da prrova
objetiva e a fo
olha de texto definitivo da que
estão discursivaa ao
fiscal da sala e deixe o locall de prova. Casso você se negu
ue a
entregar, seráá eliminado do cconcurso.

d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
c
caneta esfferográfica de tinta
t
azul ou preeta.

12. A FGV realizará a coleta da impressão digiital dos candidaatos
olha de texto de
efinitivo.
na folha de respostas e na fo

3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acima do seu enunciado.
e

5. Durante a apliicação da provaa não será perm
mitido:
a) qualquer tipo
t
de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da
d cadeira sem a devida autorrização do fiscaal de
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
mo bipe, teleffone
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
p
recep
ptor,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógio dee qualquer mod
delo, óculos esccuros ou quaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borraacha. Tal infraçção poderá acarrretar a eliminaação
sumária do
o candidato.

13. Os candidatoss poderão ser submetidos a sisstema de deteccção
de metais qu
uando do ingresso e da saaída de sanitáários
durante a reaalização das pro
ovas. Ao sair da sala, ao térm
mino
da prova, o caandidato não po
oderá usar o sanitário.
14. Os gabaritoss preliminaress das provas objetivas seerão
divulgados no dia 02/09//2014, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/seduc-aam.
15. O prazo para interposiçção de recu
ursos contra os
h00min do dia
gabaritos preliminares sserá das 0h
h59min do dia 04/09/20
014,
03/09/2014 até as 23h
observado o horário oficcial de Manaus, no enderreço
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/seduc-aam, por meio do
Sistema Eletrô
ônico de Interpo
osição de Recurso.
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Língua Portuguesa
Texto
Perfume de mulher hoje, no SBT
Um estudante, atendendo a um anúncio, vai trabalhar como
acompanhante de um coronel. De um coronel cego. De um
coronel cego e inflexível. De um coronel cego, inflexível e
aventureiro. De um coronel cego, inflexível, aventureiro e, no
momento, em crise. De um coronel cego, inflexível, aventureiro,
no momento em crise – mas que dança tango maravilhosamente
bem. Faça como Chris O’Donnell, o estudante do filme. Atenda a
esse anúncio. Assista a Tela de Sucessos hoje, às nove e meia da
noite, no SBT. E descubra um coronel cego, inflexível,
aventureiro, no momento em crise, que dança tango
maravilhosamente bem e que ainda por cima tem a cara do Al
Pacino.
(JB, 19 de setembro de 1997)

01
Esse é um texto publicitário que pretende fazer com que o leitor
assista a uma sessão de cinema num determinado canal de
televisão.
Sobre a estrutura desse texto, assinale a afirmativa correta.
(A) A descrição predomina sobre a argumentação.
(B) A atração é produzida pelos fatos narrados no filme.
(C) O destaque é dado ao protagonista do filme, o estudante.
(D) A referência ao ator Al Pacino tem força de argumento.
(E) A composição do texto utiliza a estratégia do suspense.

02
A frase “atendendo a um anúncio” tem valor semântico de
(A) tempo.
(B) modo.
(C) finalidade.
(D) causa.
(E) meio.

“De um coronel cego. De um coronel cego e inflexível. De um
coronel cego, inflexível e aventureiro. De um coronel cego,
inflexível, aventureiro e, no momento, em crise. De um coronel
cego, inflexível, aventureiro, no momento em crise – mas que
dança tango maravilhosamente bem.”
A última frase do texto é introduzida pela conjunção “mas”
porque
(A) há uma oposição lógica entre dançar e ser cego.
(B) ocorre uma incoerência entre estar em crise e dançar.
(C) introduz uma qualidade inesperada do personagem.
(D) mostra uma contradição entre o pensamento e a ação do
personagem.
(E) indica uma intromissão do autor do texto no tema tratado.

07
“De um coronel cego, inflexível, aventureiro e, no momento, em
crise”.
O momento aludido no segmento sublinhado é
(A) o momento da enunciação do texto.
(B) o momento das ações narradas.
(C) o momento de leitura do texto.
(D) o momento da observação do filme.
(E) o momento da dança do personagem.

08
Se colocarmos as formas de imperativo – faça, atenda, assista,
descubra – na forma negativa, mantendo-se a pessoa gramatical,
as formas adequadas serão:
(A) não faça, não atenda, não assista, não descubra.
(B) não faz, não atende, não assiste, não descobre.
(C) não faças, não atendas, não assistas, não descubras.
(D) não fazes, não atendes, não assistes, não descobres.
(E) não faze, não atenda, não assiste, não descubra.

09

A argumentatividade do texto só não se materializa
(A) na seleção vocabular para a descrição do personagem
coronel.
(B) na progressão por frases repetitivas.
(C) na utilização de formas verbais do imperativo.
(D) no convite direcionado ao leitor.
(E) na descrição afetiva dos personagens.

“De um coronel cego. De um coronel cego e inflexível. De um
coronel cego, inflexível e aventureiro. De um coronel cego,
inflexível, aventureiro e, no momento, em crise.”
O emprego de pontos nesse segmento do texto obedece a um
critério
(A) gramatical.
(B) lógico.
(C) estilístico.
(D) semântico.
(E) sintático.

04

10

O leitor do texto deve atuar como
(A) o estudante, que atende a um anúncio de jornal.
(B) o coronel, que age de forma inflexível.
(C) o ator Al Pacino, por dar qualidade ao anúncio.
(D) o autor do texto, procurando convencer-se.
(E) o canal SBT, um divulgador de filmes bons.

“Atenda a esse anúncio. Assista a Tela de Sucessos hoje, às nove e
meia da noite, no SBT. E descubra um coronel cego, inflexível,
aventureiro, no momento em crise, que dança tango
maravilhosamente bem e que ainda por cima tem a cara do Al
Pacino.”
Nesse segmento, dentre os termos sublinhados, aquele que
exerce uma função sintática diferente dos demais é
(A) hoje.
(B) às nove e meia da noite.
(C) em crise.
(D) maravilhosamente.
(E) bem.

03

05
“... e que ainda por cima tem a cara do Al Pacino.”
A expressão “ainda por cima” tem valor de
(A) condição.
(B) concessão.
(C) conclusão.
(D) adição.
(E) explicação.
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11
Com relação às características do Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD), assinale V para a afirmativa verdadeira e F para
a falsa.
( ) Verifica a qualidade e os processos de escolha, aquisição e
distribuição dos livros didáticos adquiridos.
( ) Utiliza o Censo Escolar para a aquisição dos livros a serem
distribuídos.
( ) Estabelece, para a avaliação dos livros, o seguinte critério:
aprovação, aprovação condicionada à correção de falhas
pontuais e reprovação.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) V, V e V.
(C) V, V e F.
(D) F, V e V.
(E) F, F e F.

12
Com relação às ações realizadas na educação brasileira no
período de 1964 a 1985, analise as afirmativas a seguir.
I. Expansão do número de vagas do ensino fundamental,
eliminando o analfabetismo e atingindo a universalização.
II. Investimentos na diminuição dos índices de analfabetismo de
adultos, especialmente com a implementação do Movimento
Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL).
III. Institucionalização do ensino profissionalizante no 2º grau
somente para as escolas públicas.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

13
As opções a seguir apresentam objetivos de uma escola como
organização multicultural, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Avaliação dos discursos e das práticas para que as ideias
preconceituosas não se naturalizem.
(B) Desenvolvimento da capacidade do indivíduo de valorizar
seus direitos.
(C) Reflexão sobre a relação de poder e cultura presente
somente no currículo.
(D) Ruptura da ideia de que um padrão cultural é superior ou
inferior a outro.
(E) Reconhecimento da escola como um locus cultural e que as
diferenças sejam enriquecedoras.

14
As opções a seguir apresentam diretrizes sobre a avaliação no
Ensino Fundamental, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Deve promover, facultativamente, períodos de recuperação,
de preferência paralelos ao período letivo.
(B) Deve utilizar instrumentos e procedimentos adequados à
faixa etária e ao desenvolvimento do aluno.
(C) Deve possibilitar a aceleração de estudos para os alunos com
defasagem entre a idade e a série.
(D) Deve assumir um caráter processual, formativo e
participativo.
(E) Deve subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias a
abordagens pedagógicas.
Nível Superior – Professor – Educação Especial – Língua Portuguesa (20h e 40h)
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15
Relacione os períodos históricos aos respectivos aspectos
educacionais.
1. Período Colonial
2. Período Monárquico
3. Período Republicano
( ) Numerosas escolas superiores foram criadas, mas a educação
não era objeto de preocupação do governo.
( ) Numerosos colégios foram fundados pelos jesuítas por todo o
país.
( ) Numerosas reformas educacionais impulsionaram a formação
de um sistema público de ensino.
Assinale a opção que apresenta a relação correta, de cima para
baixo.
(A) 1 – 2 – 3
(B) 3 – 2 – 1
(C) 3 – 1 – 2
(D) 2 – 3 – 1
(E) 2 – 1 – 3

16
Com relação às características da adolescência, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) No processo de construção de sua identidade, o adolescente
constrói sua autoimagem, seus valores, sentimentos e
opiniões e, a partir disso, diferencia-se dos outros.
( ) A adolescência é o período da vida compreendido como
passagem da dependência infantil para a autonomia
adulta, caracterizada por instabilidades afetivas, relacionais,
sociocognitivas e normativas.
( ) A escola, junto com a família, colabora com a educação,
a construção da autonomia e o sentimento de pertencer a um
grupo social.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, V e F.
(D) V, V e V.
(E) F, F e F.

17
Com relação às ações programáticas do Plano Nacional de
Educação em Direitos Humanos na Educação Básica, analise as
afirmativas a seguir.
I. Estimula o fortalecimento dos conselhos escolares como
promotores da educação em direitos humanos.
II. Estimula a reflexão sobre a educação em direitos humanos
junto aos profissionais da educação básica, suas entidades de
classe e associações.
III. Apoia a implementação de projetos culturais e educativos de
enfrentamento a todas as formas de discriminação e
violações de direitos humanos no ambiente escolar.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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22

Analise o fragmento a seguir.
“As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas
pelo momento cultural e político da sociedade. A _____ parte de
uma análise crítica da realidade social e sustenta, implicitamente,
as finalidades sociopolíticas da educação. Suas propostas não
condizem com as ideias implantadas pelo capitalismo.”
Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do
fragmento acima.
(A) Tendência Tecnicista
(B) Tendência Tradicional
(C) Tendência Progressista
(D) Tendência Renovadora Progressiva
(E) Tendência Liberal

Com relação ao uso das novas tecnologias em sala de aula,
analise as afirmativas a seguir.
I. É pouco frequente, uma vez que não é útil na exploração dos
conteúdos e na melhoria da aprendizagem.
II. Aproxima alunos e professores ao introduzir um componente
lúdico às aulas.
III. Sua utilização é dificultada pela falta de infraestrutura das
escolas e a formação deficiente dos professores.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

19
Com relação aos objetivos das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica (2013), analise as afirmativas a seguir.
I. São orientações que visam a assegurar a formação básica
comum nacional.
II. Estimulam a reflexão para subsidiar a formulação, execução e
avaliação do projeto político-pedagógico.
III. Orientam os cursos de formação inicial e continuada de
profissionais – docentes, técnicos e funcionários – da
Educação Básica.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

23
Com relação à Lei nº 10.639/03, que inclui o estudo da História e
Cultura Afro-brasileira nas escolas, analise as afirmativas a seguir.
I. Ela tornou obrigatório o ensino dessa disciplina apenas nos
estabelecimentos públicos de ensino fundamental.
II. Ela estabeleceu, entre os temas do conteúdo programático,
os movimentos de emancipação dos negros e a participação
do negro na formação social brasileira.
III. Ela determinou que os conteúdos fossem ministrados apenas
nas áreas de Educação Artística e de História do Brasil.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

20

24

Com relação aos conceitos de transversalidade e
interdisciplinaridade, assinale V para a afirmativa verdadeira e
F para a falsa.
( ) A transversalidade é uma forma de organizar o trabalho
didático-pedagógico em eixos temáticos que são integrados
às disciplinas.
( ) A interdisciplinaridade é uma abordagem teóricometodológica que enfatiza a separação das diferentes áreas
do conhecimento.
( ) Na organização curricular não é possível fazer uma proposta
na qual a interdisciplinaridade e a transversalidade se
complementam.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) V, F e F.
(C) V, V e V.
(D) F, V e V.
(E) F, F e F.

A respeito dos objetivos da formação de professores, analise as
afirmativas a seguir.
I. O desenvolvimento profissional permanente é um direito de
todos os professores.
II. O desenvolvimento das competências profissionais exige uma
articulação entre teoria e prática.
III. O processo de desenvolvimento profissional deve estar
vinculado à melhoria das condições de trabalho.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

21
Leia o fragmento a seguir.
“As experiências escolares que se desenvolvem em torno do
conhecimento, buscando articular as vivências dos alunos com os
conhecimentos acumulados, contribuem para construir suas
identidades.”
O fragmento acima apresenta o conceito de
(A) autonomia.
(B) currículo.
(C) conhecimento.
(D) multiculturalismo.
(E) planejamento.
Nível Superior – Professor – Educação Especial – Língua Portuguesa (20h e 40h)
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A respeito dos objetivos do Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F
para a falsa.
( ) Direcionar as políticas educacionais para uma cultura de
direitos humanos.
( ) Incentivar a criação de instituições e de organizações que
valorizem a educação em direitos humanos.
( ) Incentivar o acesso de pessoas com deficiência nas ações de
educação em direitos humanos.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, V e V.
(B) V, V e F.
(C) V, F e F.
(D) F, V e V.
(E) F, F e V.
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Com relação às características do Censo Escolar, analise as
afirmativas a seguir.
I. É um levantamento de dados que ocorre a cada dois anos,
com a participação de todas as escolas públicas.
II. Abrange as diferentes modalidades da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental, excluindo o Ensino Médio.
III. Os resultados são utilizados para o cálculo do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Com relação aos aspectos legais da educação, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A Constituição Federal de 1988 declarou, pela primeira vez,
a educação como um direito social.
( ) O Estatuto da Criança e do Adolescente garante a igualdade
de condições para o acesso e a permanência na escola.
( ) A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação estabelecem que a educação é dever do Estado
e da família.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e V.
(B) F, V e F.
(C) V, V e V.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

27
Com relação às características de uma prática curricular crítica,
analise as afirmativas a seguir.
I. O conhecimento é construído no processo de ensinoaprendizagem, por meio de interações socioculturais apenas
entre o professor e os alunos.
II. A diversidade dos alunos problematiza e supera qualquer tipo
de preconceito.
III. As experiências e vivências do cotidiano do professor devem
ser tomadas como ponto de partida para novas
aprendizagens escolares.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

28
Com relação às características da Teoria de Vygotsky, analise as
afirmativas a seguir.
I. A formação do ser humano se dá em uma relação dialética
entre o sujeito e a sociedade ao seu redor.
II. O ensino de um novo conteúdo se resume a aquisição de uma
só habilidade.
III. Os processos psicológicos mais complexos só se formam e
se desenvolvem pelo aprendizado.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29
Com relação ao Planejamento Escolar, analise as afirmativas a
seguir.
I. Consiste em uma atividade de previsão da ação a ser
realizada.
II. A base do planejamento é o Projeto Político Pedagógico,
elemento de organização e integração da atividade prática.
III. O currículo é, também, uma forma de planejamento escolar.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
Nível Superior – Professor – Educação Especial – Língua Portuguesa (20h e 40h)

Conhecimentos Específicos
31
Com relação à história da Educação Especial no Brasil, analise as
afirmativas a seguir.
I. No século XIX, alguns brasileiros deram início à organização
de serviços de atendimento a cegos, surdos, deficientes
mentais e deficientes físicos, inspirando-se em experiências
realizadas na Europa e nos Estados Unidos da América.
II. A inserção da “educação de deficientes”, da “educação dos
excepcionais” ou da “educação especial” ocorreu no final dos
anos 50 e início da década de 60 do século XX, na política
educacional do país.
III. Em setembro de 1854, por meio do Decreto Imperial
nº 1.428, D. Pedro II fundou o Imperial Instituto dos Meninos
Cegos, na cidade do Rio de Janeiro.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

32
Com relação à história da Educação Especial brasileira, assinale
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Pela Lei nº 839, de 26 de setembro de 1857, D. Pedro II
fundou o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos no Rio de
Janeiro.
( ) No ano de 1874, o Hospital Estadual de Salvador (atual
Hospital Juliano Moreira) iniciou a assistência aos deficientes
mentais.
( ) Até 1950, havia quarenta estabelecimentos de ensino regular
mantidos pelo poder público que prestavam algum tipo de
atendimento escolar especial a deficientes mentais.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, F e F.
(B) F, F e V.
(C) F, V e V.
(D) V, F e V.
(E) V, V e V.
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36

No que tange à criação de campanhas no contexto da Educação
Especial brasileira, no período de 1957 a 1993, analise as
afirmativas a seguir.
I. A Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro foi a
primeira campanha a ser instituída e foi instalada no Instituto
Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro.
II. Em 1958, foi criada a Campanha Nacional de Educação e
Reabilitação de Deficientes da Visão, vinculada à direção do
Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro.
III. Foi instituída a Campanha Nacional de Educação e
Reabilitação de Deficientes Mentais em 1960, por influência
de movimentos liderados pela Sociedade Pestalozzi e pela
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no Rio de
Janeiro.
Assinale:
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se apenas a afirmativa I estiver correta.

Com relação à intervenção do professor em relação ao aluno com
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), assinale
a afirmativa correta.
(A) O professor deve incentivar o aluno com TDAH a permanecer
em locais particularmente mais propícios a desviar a atenção.
(B) O professor não deve oferecer ao aluno com TDAH tarefas
que lhe estimulem a manutenção da atenção.
(C) O professor deve preparar tarefas breves para o aluno com
TDAH.
(D) O professor não deve impor limites, deixando implícitas as
exigências, punições e gratificações aos alunos com TDAH.
(E) O professor deve orientar o aluno com TDAH a permanecer,
em sala de aula, localizado mais atrás e próximo daqueles que
apresentam o mesmo transtorno.

34
A respeito da criação do Centro Nacional de Educação Especial
(CENESP), assinale a afirmativa incorreta.
(A) O CENESP foi criado pelo Decreto nº 72.425, do Presidente
Emílio Garrastazu Médici, em 1973.
(B) O CENESP foi criado para promover, exclusivamente na região
Norte, a expansão e melhoria do atendimento aos
excepcionais.
(C) Com a criação do CENESP, foram extintas a Campanha
Nacional de Educação de Cegos e a Campanha Nacional de
Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais.
(D) Logo após a criação do CENESP, Sarah Couto César foi nomeada
sua diretora geral, permanecendo no cargo até 1979.
(E) O CENESP foi criado como órgão central de direção superior,
tendo suas atividades supervisionadas pela Secretaria Geral
do Ministério da Educação e Cultura e gozando de autonomia
administrativa e financeira.

35
Leia o fragmento a seguir:
“O sucesso das propostas de _____ decorre da adequação do
processo escolar à _____ dos alunos, e quando a _____ assume
que as dificuldades experimentadas por alguns alunos são
resultantes, entre outros, do modo como o ensino é ministrado, a
aprendizagem é concebida e avaliada.” (MANTOAN, 2007)
Assinale a alternativa cujos itens completam corretamente as
lacunas do fragmento acima:
(A) segregação – diferença – integração
(B) inserção – homogeneidade – Didática
(C) integração – identidade – tradição
(D) inclusão – diversidade – escola
(E) assimilação – desigualdade – Pedagogia

Nível Superior – Professor – Educação Especial – Língua Portuguesa (20h e 40h)
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Leia o fragmento a seguir:
“A ideia de considerar _____ como um ‘contínuo’, mais do que
como uma categoria que defina um modo de ‘ser’, ajuda-nos a
compreender que, apesar das importantes diferenças que existem
entre diferentes pessoas, todas elas apresentam alterações, em
maior ou menor grau.” (RIVIÈRE, 2004)
Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do
fragmento acima.
(A) o autismo
(B) o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
(C) a discalculia
(D) a deficiência intelectual
(E) a mudez

38
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações
Curriculares, sobre o processo avaliativo do aluno em face de
suas necessidades especiais, analise as afirmativas a seguir.
I. Deve focalizar os aspectos do desenvolvimento (biológico,
intelectual, motor, emocional, social, comunicacional e de
linguagem).
II. Deve focalizar o nível de competência curricular (capacidades
do aluno em relação aos conteúdos curriculares anteriores e
a serem desenvolvidos).
III. Deve focalizar o estilo de aprendizagem (motivação,
capacidade de atenção, interesses acadêmicos, estratégias
próprias de aprendizagem, tipos preferenciais de
agrupamentos que facilitam a aprendizagem e condições
físico-ambientais mais favoráveis para aprender).
Assinale:
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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42

De acordo com o documento “Política Nacional de Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva”, a respeito da
formação do professor para atuar na Educação Especial, assinale
a afirmativa correta.
(A) O professor deve ter, como base da sua formação,
conhecimentos gerais para o exercício da docência, sem
necessidade de conhecimentos específicos da área.
(B) A formação não deve possibilitar a sua atuação no
atendimento educacional especializado.
(C) A formação deve aprofundar o caráter interativo e
interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino
regular para a oferta dos serviços e recursos de educação
especial.
(D) A formação não precisa contemplar conhecimentos de gestão
de sistema educacional inclusivo.
(E) A formação deve favorecer conhecimentos de gestão de
sistema educacional inclusivo, mas sem precisar considerar o
desenvolvimento de projetos em parceria com outras áreas.

Sobre a relação entre a educação e o papel das famílias de
crianças com deficiência, assinale a afirmativa correta.
(A) A educação não é papel da família, mas exclusivamente da
escola.
(B) A educação da criança com deficiência deve ser
compartilhada entre a família e os profissionais da escola.
(C) Uma atitude positiva da parte dos pais desfavorece a inclusão
escolar e social.
(D) Os pais não precisam de apoio para que possam assumir seus
papéis de pais de uma criança com deficiência.
(E) A escola e a família não devem compartilhar interesses no
que tange à criança com deficiência.

40
Analise o fragmento a seguir.
“É um dos recursos privilegiados para aproximar o aluno com
cegueira das variadas topografias do nosso planeta, das múltiplas
configurações das aglomerações urbanas do país e da diversidade
de estruturas arquitetônicas” (REILY, 2004)
O fragmento acima se refere
(A) ao cubaritmo.
(B) à maquete.
(C) ao soroban.
(D) à prancha de comunicação com símbolos PCS.
(E) à prancha de comunicação alfabética.

41
“As instituições escolares, ao reproduzirem constantemente o
modelo tradicional, não têm demonstrado condições de
responder aos desafios da inclusão social e do acolhimento às
diferenças, nem de promover aprendizagens necessárias à vida
em sociedade, particularmente nas sociedades complexas do
século XXI. Assim, neste século em que o próprio conhecimento e
nossa relação com ele mudaram radicalmente, não se justifica
que parte expressiva da sociedade continue apegada à
representação da escola transmissora de conhecimentos e de
valores fixos e inquestionáveis.” (PRIETO, 2006, p. 33)
Sobre o fragmento acima, assinale a afirmativa correta.
(A) As instituições escolares não podem desviar-se do modelo
tradicional.
(B) As instituições escolares vêm demonstrando condições
precisas de atender aos variados desafios da inclusão social.
(C) No século atual, não se justifica que a escola continue a ser
transmissora de conhecimentos e valores inflexíveis.
(D) No século XXI, a relação com o conhecimento não se alterou,
se comparada à do século anterior.
(E) As instituições escolares, ao perpetuarem o modelo
tradicional, estão prontas a responder aos anseios da inclusão
da pessoa com deficiência.
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Analise o fragmento a seguir.
“A _____, em essência, diz que as pessoas deficientes tendem a
ser rejeitadas pelas outras pessoas. Aquelas que rejeitam com
mais vigor costumavam ser outras pessoas deficientes que não
queriam se ‘identificar’, mas o movimento está mudando isso.”
Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do
fragmento acima.
(A) Dessegregação
(B) Integração
(C) Inclusão
(D) Barreira arquitetônica
(E) Barreira atitudinal

44
Analise o fragmento a seguir.
“O primeiro sistema CSA utilizado formalmente no Brasil foi o
Sistema _____ de comunicação, mas hoje _____ é muito mais
utilizado, entre outras razões porque existe uma distribuidora no
Brasil que fornece dicionários com signos em português,
programas de informática para produção de pranchas e outras
modalidades de apoio ao usuário.” (REILY, 2004)
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do
fragmento acima.
(A) Bliss – o PCS
(B) PCS – o Bliss
(C) PCC – o Braille
(D) Braille – o Sorobã
(E) Oralista – a LIBRAS

45
Relacione as colunas corretamente:
1. Ordem Braille
2. Grafia Braille
3. Braille Integral (Grau 1)
4. Braille Abreviado ou Estenografado (Grau 2)
( ) Escrita Braille em que um caractere pode representar duas ou
mais letras, ou mesmo uma palavra inteira.
( ) Escrita Braille em que se representa cada caractere
correspondente no sistema comum de escrita.
( ) Diz-se da representação específica, de acordo com uma área
de conhecimento.
( ) Sequência ordenada, conforme a disposição das sete séries
do Alfabeto Braille.
Assinale a opção que mostra a ordem correta, de cima para
baixo.
(A) 4 – 2 – 3 – 1
(B) 3 – 2 – 4 – 1
(C) 4 – 3 – 2 – 1
(D) 1 – 3 – 2 – 4
(E) 2 – 1 – 4 – 3
Tipo 1 – Cor Branca – Página 8
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Leia o texto a seguir e responda às questões: 46 a 54 .
Caso de Chá
A casa da velha senhora fica na encosta do morro, tão bem
situada que dali se aprecia o bairro inteiro, e o mar é uma de suas
riquezas visuais. Mas o terreno em volta da casa vive ao
abandono. O jardineiro despediu-se há tempos; hortelão, não se
encontra nem por um milagre. A velha moradora resigna-se a ver
crescer a tiririca na propriedade que antes era um brinco. Até
cobra começou a passear entre a folhagem, com indolência; é
uma cobrinha de nada, mas sempre assusta.
O verdureiro que faz ponto na rua lá embaixo ofereceu-se
para matá-la. A boa senhora reluta, mas não pode viver com uma
cobra tomando banho de sol junto ao portão, e a bicha é
liquidada a pau. Bom rapaz, o verdureiro, cheio de atenções para
com os fregueses. Na ocasião, um problema o preocupa: não tem
onde guardar à noite a carrocinha de verduras.
— Ora, o senhor pode guardar aqui em casa. Lugar não falta.
— Muito agradecido, mas vai incomodar a madame.
— Incomoda não, meu filho.
A carrocinha passa a ser recolhida nos fundos do terreno.
Todas as manhãs o dono vem retirá-la, trazendo legumes frescos
para a gentil senhora. Cobra-lhe menos e até não cobra nada.
Bons amigos.
— Madame gosta de chá?
— Não posso tomar, me dá dispepsia, me põe nervosa.
— Pois eu sou doido por chá. Mas está tão caro que nem
tenho coragem de comprar. Posso fazer um pedido? Quem sabe
se a madame, com este terreno todo sem aproveitar, não me
deixa plantar uns pés, pouquinha coisa, só para o meu consumo?
Claro que deixa. Em poucas horas o quintal é capinado, tudo
ganha outro aspecto. Mão boa é a desse moço: o que ele planta é
viço de imediato. A pequenina cultura de chá torna alegre outra
vez a terra abandonada. Não faz mal que a plantação se vá
estendendo por toda a área. A velha senhora sente prazer em
ajudar o bom lavrador. Alegando que precisa fazer exercício,
caminhando com cautela pois enxerga mal, ela rega as
plantinhas, que lhe agradecem a atenção prosperando
rapidamente.
— Madame sabe: minha intenção era colher só uma pequena
quantidade. Mas o chá saiu tão bom que os parentes vivem me
pedindo um pouco e eu não vou negar a eles. É pena madame
não experimentar. Mas não aconselho: se faz mal, não deve
mesmo tocar neste chá.
O filho da velha senhora chegou da Europa esta noite. Lá
ficou anos estudando. Achou a mãe lépida, bem disposta.
— E eu trabalho, sabe, meu querido? Todos os dias rego a
plantação de chá que um moço me pediu licença para fazer no
quintal. Amanhã de manhã você vai ver que beleza que está.
O verdureiro já havia saído com a carrocinha. A senhora
estende o braço, mostra com orgulho a lavoura que, pelo esforço
em comum, é também um pouco sua.
O filho quase cai duro:
— A senhora está maluca? Isso nunca foi chá, nem aqui nem
na Índia. Isso é maconha, mamãe!
(ANDRADE, Carlos Drummond de. “Caso de Chá”. In: Cadeira de Balanço: crônica.
8.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976, p. 7-8.)
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No início do texto “Caso de Chá”, a imagem do verdureiro vai
sendo construída como um homem honesto. Isso pode ser
confirmado na seguinte passagem:
(A) “O jardineiro despediu-se há tempos (...)”.
(B) “(...) hortelão, não se encontra nem por um milagre.”
(C) “(...) e a bicha é liquidada a pau.”
(D) “Bom rapaz, o verdureiro, cheio de atenções para com os
fregueses.”
(E) “Pois eu sou doido por chá.”

47
“— Ora, o senhor pode guardar aqui em casa. Lugar não falta.”
Na fala da velha senhora, o objeto direto está omitido no
primeiro período.
Assinale a opção que indica o que foi omitido.
(A) A cobra.
(B) A folhagem.
(C) A carrocinha de verduras.
(D) O chá.
(E) A dispepsia.

48
“Cobra-lhe menos e até não cobra nada.”
O pronome pessoal do caso oblíquo no período acima refere-se
(A) à carrocinha.
(B) às manhãs.
(C) à gentil senhora.
(D) à cobra.
(E) ao chá.

49
Assinale a opção que traz construção típica da oralidade e é
considerada incomum na norma padrão da Língua Portuguesa.
(A) “Incomoda não, meu filho.”
(B) “Não posso tomar, me dá dispepsia, me põe nervosa.”
(C) “Posso fazer um pedido?”
(D) “Mas não aconselho: se faz mal, não deve mesmo tocar neste
chá.”
(E) “Isso é maconha, mamãe!”

50
“— Pois eu sou doido por chá.”
O trecho acima traz um uso coloquial da linguagem e pode ser
substituído, sem prejuízo semântico, por uma linguagem menos
informal, como
(A) “Eu sou doente por chá.”
(B) “Eu sou maníaco por chá.”
(C) “Eu sou louco por chá.”
(D) “Eu gosto muito de chá.”
(E) “Eu detesto chá.”

51
“Não faz mal que a plantação se vá estendendo por toda a área.”
Por coesão referencial, a expressão destacada vincula-se à outra
que a precede. Assinale a opção que a contém.
(A) “Madame gosta de chá?”
(B) “Mas está tão caro que nem tenho coragem de comprar.”
(C) “(...) ela rega as plantinhas, que lhe agradecem a atenção
(...)”
(D) “O quintal é capinado, tudo ganha outro aspecto”
(E) “A pequenina cultura de chá (...)”
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Assinale a opção que traz a correta classe gramatical da palavra
destacada e a adequada divisão silábica.
(A) “O jardineiro despediu-se há tempos” / adjetivo / jar-di-nei-ro
(B) “A carrocinha passa a ser recolhida nos fundos do terreno” /
substantivo / ca-rro-cin-ha
(C) “Não posso tomar, me dá dispepsia” / substantivo / dis-pepsi-a
(D) “O verdureiro já havia saído com a carrocinha” / adjetivo /
ver-du-re-i-ro
(E) “A senhora estende o braço, mostra com orgulho a lavoura” /
advérbio / la-vo-u-ra

53
A respeito do texto “Caso de Chá”, assinale a afirmativa correta.
(A) A carrocinha de verduras foi o pretexto inicial para o
verdureiro aproximar-se da velha senhora.
(B) O filho da velha senhora, ao chegar da Europa, espanta-se
com a plantação de maconha no quintal da mãe.
(C) O verdureiro é filho da velha senhora e engana a própria
mãe.
(D) O jardineiro é parente da velha senhora e faz uma pequena
cultura de chá no quintal dela.
(E) A velha senhora sabe exatamente do que se trata a plantação
no seu quintal, mas tem medo de contrariar o verdureiro.

54
Em “achou a mãe lépida, bem disposta”, o adjetivo destacado
pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, pelo seu sinônimo
(A) pacífica.
(B) confiante.
(C) lânguida.
(D) magra.
(E) alegre.

55
Segundo Affonso Romano de Sant’anna (2000, p. 104),
“Drummond não morreu. Apenas nos deixou a sós com os seus
textos. Textos com os quais temos uma intimidade total, que
nada pode inibir”.
As opções a seguir apresentam autores que pertencem à mesma
época literária de Carlos Drummond de Andrade, à exceção de
uma. Assinale-a.
(A) Murilo Mendes.
(B) Cecília Meireles.
(C) Vinícius de Moraes.
(D) Olavo Bilac.
(E) Jorge de Lima.

56
Assinale a opção que exemplifica a função referencial da
linguagem.
(A) “O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade nasceu em
1902 e faleceu em 1987.”
(B) “Alô, Maria? Está-me ouvindo, querida? Oi?”
(C) “Dispepsia? Significa ‘sensação de desconforto digestivo,
especialmente de peso, que ocorre após as refeições’,
segundo o dicionário Houaiss.”
(D) “... eu te amo a perder de vista...” (Mario Quintana)
(E) “Fale, amor, que eu ajudarei prontamente.”
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Assinale a opção que apresenta três exemplos adequados da
mudança proposta no Novo Acordo Ortográfico, mencionada na
tirinha acima.
(A) Ideia – plateia – paranoico.
(B) Colmeia – herói – apoia.
(C) Boleia – ateia – languidez.
(D) Fiéis – anzóis – ureia.
(E) Faróis – joia – jiboia.

58
Como prática pedagógica, o ensino-aprendizagem de Língua
Portuguesa resulta da articulação de três variáveis: o aluno, os
conhecimentos com os quais se opera nas práticas de linguagem
e a mediação do professor (PCN – Língua Portuguesa).
Sobre essas variáveis, assinale a afirmativa incorreta.
(A) O aluno é o sujeito da ação de aprender.
(B) O aluno é aquele que age sobre e com o objeto de
conhecimento.
(C) O objeto de conhecimento são os conhecimentos discursivotextuais e linguísticos implicados nas práticas sociais de
linguagem.
(D) A mediação do professor consiste na sua prática educacional
que organiza a mediação entre sujeito e objeto do
conhecimento.
(E) A mediação pedagógica refere-se à transferência de
conteúdos disciplinares ao aluno.

59
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua
Portuguesa (1998), no processo de leitura de textos escritos,
espera-se que o aluno
(A) seja incapaz de aderir ou recusar as posições ideológicas que
reconheça nos textos que lê.
(B) compreenda a leitura em sua única dimensão – o prazer de
ler.
(C) troque impressões com outros leitores a respeito dos textos
lidos, não precisando posicionar-se diante da crítica, tanto a
partir do próprio texto como de sua prática enquanto leitor.
(D) seja receptivo a textos que não rompam com seu universo de
expectativas, por meio de leituras desafiadoras para sua
condição atual, apoiando-se em marcas formais do próprio
texto ou em orientações oferecidas pelo professor.
(E) leia, de maneira autônoma, textos de gêneros e temas com
os quais tenha construído familiaridade.
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Sobre a avaliação na prática educativa, de acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), assinale a afirmativa
incorreta.
(A) A avaliação deve ser compreendida como conjunto de ações
organizadas com a finalidade de obter informações sobre o
que o aluno aprendeu, de que forma e em quais condições.
(B) A avaliação deve funcionar, por um lado, como instrumento
que possibilite ao professor analisar criticamente sua prática
educativa; e, por outro, como instrumento que apresente ao
aluno a possibilidade de saber sobre seus avanços,
dificuldades e possibilidades.
(C) A avaliação deve ocorrer apenas em momentos específicos
caracterizados como fechamento de grandes etapas de
trabalho.
(D) A avaliação deve ser compreendida como constitutiva da
prática educativa, dado que é a análise das informações
obtidas ao longo do processo de aprendizagem – o que os
alunos sabem e como – que possibilita ao professor a
organização de sua ação de maneira adequada e com melhor
qualidade.
(E) Por caracterizar-se como uma resposta à compreensão que o
aluno tem sobre os aspectos do conhecimento a serem
trabalhados, a avaliação é, também, responsiva, atuando
como elemento balizador das pautas interacionais e das
intervenções pedagógicas, sendo dialeticamente constitutiva
dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem.
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Questão Discursiva

Leia os fragmentos a seguir.
“[...] a avaliação do aproveitamento escolar do aluno com deficiência tem-se caracterizado como um processo complexo
devido às especificidades de suas necessidades e de seu desenvolvimento, muitas vezes bastante diferenciado.”
(OLIVEIRA & CAMPOS, 2005, p. 55)

“Quanto à promoção dos alunos que apresentam necessidades especiais, o processo avaliativo deve seguir os critérios
adotados para todos os demais ou adotar adaptações, quando necessário.”
(Brasil. Secretaria de Educação Fundamental, 1998, p. 58)

Elabore um texto sobre o processo de avaliação que subsidia o trabalho pedagógico e as decisões do destino escolar dos
alunos com deficiência incluídos em classes comuns. Exemplifique.

Atenção!
A folha a seguir deve ser usada como rascunho.
Transcreva seu texto no local apropriado na folha de texto definitivo, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido.
Seu texto deve ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo, 30 (trinta) linhas.
Na folha de texto definitivo não se identifique, pois isso pode anular sua prova.
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