
 

  

CARGO: PEDAGOGO – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

CANDIDATO (A): ______________________________________________ 

 

 

 

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS: 

 

Comunicar-se com outros candidatos.  

Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.  

Sair com material referente à prova.  

Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.  

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas 

trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá 

e trocará o seu caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – 

D). Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a 

mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão 

será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA 

ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta 

vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída 

em hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – 30 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR 

ESTE CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão 

de Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos 

presentes na sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do 

Processo Seletivo.  

11. A duração da prova será de Três Horas. 

 

 

 



 

  

1. Encontre nas alternativas abaixo, 

aquela onde todos os vocábulos 

apresentados tratam-se de ditongos: 

A) Noiva/Paraguai 

B) Céu/Poesia 

C) Série/Faísca 

D) Saudade/Peixe 

 

2. Assinale a alternativa em que ambas as 

palavras recebem acentuação gráfica por 

meio da mesma regra: 

A) Cemitério/Tórax 

B) Música/Pó 

C) Véu/Pé 

D) Jacaré/Chapéu 

 

3. Em qual das frases a seguir, 

encontramos aplicação correta para o uso 

da crase: 

A) Entreguei os presentes à José. 

B) Ele te esperará em casa até às 10. 

C) Paguei as contas à prazo. 

D) Cantou à Elis Regina. 

 

4. Todos os vocábulos estão escritos 

corretamente, exceto em: 

A) Subversão/Atenção 

B) Tensão/Sucessão 

C) Extensão/Retensão 

D) Manutenção/Discussão 

 

5. Em qual das alternativas, o substantivo 

apresentado pode ser classificado como 

abstrato: 

A) Flor 

B) Jesus 

C) Bruxa 

D) Rapidez 

 

6. Ao calcularmos a equação (n-3)!=120, 

encontramos: 

A) n= 8 

B) n= 9,7 

C) n= 9 

D) n= 3 

 

7. Para embalar 30000 fraldas, três 

pessoas necessitam trabalhar 3 horas por 

dia durante 5 dias. Quanto tempo de 

trabalho diário é preciso para que uma 

pessoa embale esse mesmo número de 

fraldas em 4 dias? 

A) 11 horas; 

B) 11 horas e 5 minutos; 

C) 11 horas e 15 minutos; 

D) 11 horas e 25 minutos. 

 

8. Pedro emprestou para José R$ 20,00. Eles 

combinaram que José deveria devolver em 

doze prestações. A primeira prestação é de 

R$ 0,01, a segunda é de R$ 0,02 e assim 

devera ir dobrando o valor até cumprir com o 

combinado.  

Sobre a situação podemos dizer que: 

 

A) Pedro recebeu a mesma quantia que 

emprestou; 

B) Pedro recebeu menos que R$ 20,00; 

C) José devolveu pouco a mais que o 

empréstimo; 

D) José devolveu um valor superior a quatro 

vezes ao do valor emprestado. 

 

9. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o 

órgão de cúpula do Poder Judiciário 

brasileiro, competindo a ele, precipuamente, 

a guarda da Constituição Federal, conforme 

definido no artigo 102 da CF. O STF é 

composto por onze Ministros, brasileiros 

natos (art. 12, § 3º, IV, da CF/88), escolhidos 

dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 

65 anos de idade, de notável saber jurídico e 

reputação ilibada (art. 101 da CF/88), e 

nomeados pelo Presidente da República, 

após aprovação da escolha pela maioria 

absoluta do Senado. 

 

 Dentre as personalidades abaixo, indique 

aquela que recentemente tomou posse 

como presidente do Supremo Tribunal 

Federal:  

A) Ministra Cármen Lúcia; 



B) Ministro Teori Zavascki; 

C) Ministro Joaquim Barbosa; 

D) Ministra Ellen Gracie; 

 

10. A Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

também conhecida como Eco-92, foi uma 

conferência de chefes de estado organizada 

pelas Nações Unidas e realizada de 3 a 14 

de junho de 1992. Seu objetivo foi debater os 

problemas ambientais mundiais. Onde 

ocorreu tal evento? 

A) Em Kyoto;  

B) No Rio de Janeiro; 

C) Em Madrid; 

D) Na Califórnia; 

 

11- Uma educação emancipadora baseia-

se: 

A) Numa forma de educação em que se 

valorize mais os alunos que apresentam 

maior capacidade memorização de 

informações. 

B) Numa forma de educação na qual o papel 

do professor, de transmissor, passe a ser de 

incentivador da aprendizagem.  

C) Em que o discente tem um papel de 

agente passivo diante das explicações do 

professor; 

D) Num processo de aprendizagem em que o 

professor é um mero transmissor de 

conteúdo. 

 

12. O conhecimento vulgar, ou senso comum 

está mais ligado pela tradição popular do que 

à pesquisa. Podemos afirmar que suas 

principais características são: 

A) Superficial, subjetivo, sensitivo e 

assistemático; 

B) Especializado, subjetivo, sensitivo e 

baseado na legislação vigente; 

C) Superficial, objetivo, provado em 

laboratório e prático; 

D) Profundo, objetivo, racional e organizado. 

 

13. Qual das alternativas abaixo refere-se 

à interdisciplinaridade: 

A) Há temas comuns entre as disciplinas, 

mas não há cooperação e interação entre 

elas; 

B) Deixa de existir a divisão por disciplinas, 

superando as barreiras entre elas. 

C) Existe cooperação e interação entre os 

conteúdos e as disciplinas. 

D) Os conteúdos são integrais, mas 

trabalhados isoladamente. 

 

14. Qual das alternativas abaixo está em 

desacordo com o pensamento de Paulo 

Freire (1996): 

A) É fundamental que o professor tenha 

respeito ao conhecimento individual de cada 

aluno; 

B) É necessário que o professor esclareça os 

conteúdos com exemplos que mostrem a 

realidade do aluno; 

C) É imprescindível que o professor seja um 

promotor de diálogo, sabendo também 

escutar o educando; 

D) É de suma importância que o professor 

somente transmita seu conhecimento. 

 

15. Qual das alternativas abaixo não é 

uma atribuição do professor do SAEDE. 

A) Promover, sistematicamente, junto à 

equipe técnica, pedagógica e administrativa 

da unidade escolar, repasses técnicos 

referentes ao atendimento. 

B) Elaborar e executar planejamento de 

atividades, conforme as especificidades dos 

alunos. 

C) Orientar e subsidiar o professor de sala de 

aula (ensino regular) e a turma na qual o 

aluno está matriculado. 

D) Impor intervenções pedagógicas, em sala 

de aula, que impossibilitem a efetiva 

participação dos educandos no ensino 

regular. 

 

16. Os Centros de Atendimentos 

Educacionais Especializados – CAESPs 

na área de Deficiência Mental poderão 

oferecer os seguintes serviços, exceto: 

A) Estimulação Essencial ; 

B) Serviço Pedagógico Especifico ; 



C) Serviços de orientação e mobilidade. 

D) Educação Profissional. 

 

17. As deficiências podem ser, EXETO: 

A) Deficiência Auditiva; 

B) Deficiência Visual; 

C) Deficiência Múltipla; 

D) Deficiência Inter cranial. 

 

 18. Analise as sentenças abaixo: 

I - O termo "deficiência" significa uma 

restrição física, mental ou sensorial, de 

natureza permanente ou transitória, que 

limita a capacidade de exercer uma ou mais 

atividades essenciais da vida diária, causada 

ou agravada pelo ambiente econômico e 

social. 

II- Não constitui discriminação a 

diferenciação ou preferência adotada para 

promover a integração social ou o 

desenvolvimento pessoal dos portadores de 

deficiência, desde que a diferenciação ou 

preferência não limite em si mesma o direito 

à igualdade dessas pessoas e que elas não 

sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação 

ou preferência. 

Podemos afirmar que: 

A) Somente a I é verdadeira; 

B) Somente a II é verdadeira; 

C) Ambas são falsas; 

D) Ambas são verdadeiras. 

 

19. Analise as sentenças abaixo em 

relação a deficiência mental. 

I - O aluno com deficiência mental tem 

dificuldade de construir conhecimento como 

os demais e de demonstrar a sua capacidade 

cognitiva, principalmente nas escolas que 

mantêm um modelo conservador de ensino e 

uma gestão autoritária e centralizadora. 

 

II - O número de alunos categorizados como 

deficientes mentais foi ampliado 

enormemente, abrangendo todos aqueles 

que demonstram bom aproveitamento 

escolar e com dificuldades de seguir as 

normas disciplinares da escola. 

 

Podemos afirmar que: 

A) Somente a I é verdadeira; 

B) Somente a II é verdadeira; 

C) Ambas são falsas; 

D) Ambas são verdadeiras. 

 

20. Em relação ao Atendimento 

Educacional Especializado é falsa a 

alternativa: 

A) O Atendimento Educacional Especializado 

para as pessoas com deficiência mental está 

centrado na dimensão subjetiva do processo 

de conhecimento.  

B) O Atendimento Educacional Especializado 

deve funcionar como uma análise 

interpretativa, própria das sessões 

psicanalíticas, e como uma intervenção 

psicopedagógica, tradicionalmente praticada. 

C) O Atendimento Educacional Especializado 

para o aluno com deficiência mental deve 

permitir que esse aluno saia de uma posição 

de “não saber, ou de recusa de saber” para 

se apropriar de um saber que lhe é próprio, 

ou melhor, que ele tem consciência de que o 

construiu. 

D) O Atendimento Educacional 

Especializado, refere-se à forma pela qual o 

aluno trata todo e qualquer conteúdo que lhe 

é apresentado e como consegue significá-lo, 

ou seja, compreendê-lo. 

 

 

 


