
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ - SP 

MONITOR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Legislação  
Conhecimentos específicos 
 

5 
10 
10 

Total de questões  25 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver 
falha, solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE 
no espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição 
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 
de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE 
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, depois de concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. 
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SP – MONITOR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A tabela abaixo foi retirada da terceira edição da pesquisa 
Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro 
em parceria com o IBOPE Inteligência entre junho e julho de 
2011. 
Tabela referente a questão 1 e 2. 

 
            Fonte: 
<http://bibliotecacomunitariawolgran.blogspot.com.br/2012/03/
resulttados-da-pesquisa-retrato-da.html >.  
        Acesso em: 09/05/17  
 
1) De acordo com a tabela acima, é CORRETO afirmar 
que:  

a) As atividades “descansar”, “navegar na Internet” e “ler 
(jornais, revistas, livros, textos na Internet)” se mantiveram 
estáveis em 2007 e 2011.  
b) A média de atividades por entrevistado cresceu 10% no 
ano de 2011.  
c) O crescimento da atividade de leitura em 2011 é igual ao 
crescimento da atividade “navegar na Internet”.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
2) Sobre os hábitos de leitura do brasileiro como 

atividade de lazer, a tabela ajuda a concluir que:  
a) Os índices em 2007 e 2011 se mantiveram regulares, 
mostrando que este hábito não aumentou e nem diminuiu.  
b) Este hábito perdeu espaço exclusivamente para 
atividades fora de casa, como a prática de esportes e viajar.  
c) Este hábito diminuiu sensivelmente, mostrando que o 
brasileiro não prioriza a leitura como atividade de lazer.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
O excerto da reportagem abaixo é referente às questões 
3, 4 e 5:  
 

RASPADINHA DEMOCRÁTICA 
 

Rapazotes com o mesmo cabelo do Xororó e meninas de 
longos saiotes cruzam a Avenida Mauá, de olho nas Belinas e 
Fuscas. A sete passos do portão do colégio de madeira, 
outros estudantes se aglomeram em volta de uma carriola de 
algodão-doce. A foto, feita em 1982, hoje está pendurada na 

secretaria do Colégio Santo Inácio. Quase tudo mudou. A 
estrutura do colégio. Os pedregulhos da avenida. As roupas 
das moças. Mudaram os carros e os cortes de cabelo. 
Aparentemente, nada resistiu ao tempo. Mas basta lançar um 
olhar mais atento à foto para notar a única brava resistência: 
Alair Arengue, hoje com 66 anos, e seu carrinho de algodão-
doce permanecem na mesma calçada do colégio, a 
exatamente sete passos da entrada.  

Vestindo uma camisa branca, com três botões refrescando 
o calor infernal - o mesmo calor dos tempos d'outrora -, o 
ambulante escapa do sol debaixo do boné branco e vermelho. 
Há 53 anos, Alair oferece raspadinhas, algodão-doce e 
chicletes nesse ponto da Mauá, em frente ao Santo Inácio. 
"Durante 32 anos, eu ficava aqui pela manhã e, à tarde, fazia 
o Marista. Hoje tô velho. Só fico aqui", diz, sossegadão, 
encostado em seu carrinho adocicado. 
      De raspadinha em raspadinha, Alair foi esquentando a 
poupança. Comprou casa própria, há 35 anos, na Vila 
Operária e, desde que adquiriu um Fusca em 1973, nunca 
mais abriu mão de um carro próprio. (...).  

Testemunha ocular dos sentimentos maringaenses, 
presenciou o amor tomar forma, à sua volta, com os 79.873 
casais de adolescentes que, cheios de paixão, engataram 
namoros bebericando a mais doce das raspadinhas. Também 
viu o amor morrer, com os 79.871 casais de adolescentes 
que, tempos depois, empunhando a mais amarga das 
raspadinhas, terminaram seus relacionamentos. Ao lado do 
carrinho, Alair ouviu brigas de mães com seus filhos, brigas 
de pais com suas esposas e sustentou conversas com 76.324 
crianças esquecidas pelos pais à frente do colégio, após o 
término das aulas. Culpa dos tantos atrasos paternos? 
Alguma reunião importante? Algum amado secreto? Alguma 
irrecusável amante? (...).  

 
GAIOTO, Alexandre. 
In:<http://alexandregaioto.blogspot.com.br/2016/11/raspadina-
democratica.html>. Publicado em: 29/11/16. 
 
3) Sobre a função da linguagem no excerto “Raspadinha 

Democrática” de Alexandre Gaioto, pode-se afirmar 
que:  
a) Há as presenças da função referencial ao transmitir 
informações sobre Alair Arengue e da função poética 
através de metáforas e jogos de palavras.  
b) Há as presenças da função referencial ao transmitir 
informações sobre Alair Arengue e da função 
metalinguística, pois o texto fala sobre si mesmo.  
c) Há as presenças da função poética através de metáforas 
e jogos de palavras e da função fática, pois o texto se 
preocupa em verificar a eficiência do canal de comunicação.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
4) Na oração “Rapazotes com o mesmo cabelo do Xororó 

e meninas de longos saiotes cruzam a Avenida Mauá, 
de olho nas Belinas e Fuscas.” , o sujeito se classifica 
como:  
a) Simples, pois tem apenas um núcleo: rapazotes.  
b) Composto, pois tem dois núcleos: rapazotes e meninas.  
c) Composto, pois tem dois núcleos: meninas e Fuscas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 

5) As frases “Testemunha ocular dos sentimentos 
maringaenses”  e “Culpa dos tantos atrasos paternos?” 
são classificadas respectivamente como:  
a) Nominal e verbal. 
b) Ambas são nominais. 
c) Verbal e nominal. 
d) Nenhuma das alternativas.  
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LEGISLAÇÂO 

 
6)De acordo com a  Lei Orgânica do Município de 

Osvaldo Cruz- SP  Artigo 158 - O Poder Público 
Municipal garantirá o direito à saúde mediante: Analise 
as afirmativas abaixo: 
I- políticas que visem o bem-estar físico, mental e social do 
indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças 
e outros agravos. 
II- acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de 
saúde, em todos os níveis. 
III- garantida a participação de representantes da 
comunidade, em especial, dos trabalhadores, entidades e 
prestadores de serviços na área de saúde. 
IV- direito à obtenção de informações e esclarecimentos de 
interesse da saúde individual e coletiva, assim como as 
atividades desenvolvidas pelo sistema. 
V- atendimento integral do indivíduo, abrangendo a 
promoção, preservação e recuperação de sua saúde. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Somente I, III, V. 
b) Somente I, II, IV, V. 
c) Somente II, III, IV, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
7) Conforme a  Constituição da República Federativa do 

Brasil: Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e 
a difusão das manifestações culturais. § 3º A lei 
estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País 
e à integração das ações do poder público que 
conduzem à:  Analise as afirmativas abaixo: 
I- defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. 
II- universalização do acesso aos bens e serviços culturais. 
III- produção, promoção e difusão de bens culturais. 
IV- formação de pessoal qualificado para a gestão da 
cultura em suas múltiplas dimensões. 
V- democratização do acesso aos bens de cultura. 
VI- valorização da diversidade étnica e regional. 
VII- diversidade das expressões culturais. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas II, III, V, VI. 
b) Apenas I, IV, V, VI, VII. 
c) Apenas I, III, IV, V, VI. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

8) Dando veracidade a Constituição da República 
Federativa do Brasil, Art. 39. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de 
política de administração e remuneração de pessoal, 
integrado por servidores designados pelos respectivos 
Poderes. § 1º A fixação dos padrões de vencimento e 
dos demais componentes do sistema remuneratório 
observará:  Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade 
dos cargos componentes de cada carreira. 
b) os requisitos para a investidura. 
c) as peculiaridades dos cargos.   
d) Nenhuma das alternativas.   
 

9) Com base na Constituição Estadual – SP Artigo 269 - O 
Estado manterá Conselho Estadual de Ciência e 
Tecnologia com o objetivo de formular, acompanhar, 
avaliar e reformular a política estadual científica e 

tecnológica e coordenar os diferentes programas de 
pesquisa. 

§ 1º - A política a ser definida pelo Conselho Estadual de 
Ciência e Tecnologia deverá orientar-se pelas seguintes 
diretrizes: Assinale V(verdadeiro) e F(falso): 
(M) desenvolvimento do sistema produtivo estadual. 
(M) aproveitamento  racional  dos  recursos  naturais, 
preservação e recuperação do meio ambiente. 
(M) doação de equipamentos e insumos para a pesquisa. 
(M) aperfeiçoamento das atividades dos órgãos e entidades 
responsáveis pela pesquisa científica e tecnológica. 
(M) garantia de acesso da população aos benefícios do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
(M) atenção especial às empresas nacionais, notadamente 
às médias, pequenas e microempresas. 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA: 
a) V, V, F, V, V, V. 
b) V, F, V, F, V, V. 
c) F, V, V, V, F, V.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

10)De acordo com a  Constituição Estadual – SP 
Artigo 139 - A Segurança Pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e incolumidade das 
pessoas e do patrimônio. Referente a esse artigo 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O Estado manterá a Segurança Pública por meio de sua 
polícia, subordinada ao Governador do Estado. 
b) A polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil, 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. 
c) A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros, é 
força auxiliar, reserva do Exército. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
11) Baseado no Estatuto do Servidor Público de Osvaldo 

Cruz- SP os cargos públicos são isolados ou de 
carreira. Assinale a alternativa CORRETA sobre os 
cargos isolados: 
a) São de provimento efetivo ou em comissão, conforme 
dispuser a sua lei ou resolução criadora, não integram 
classes e correspondem a uma certa e denominada função. 
b) São sempre de provimento efetivo, se integram em 
classes e correspondem a profissão ou atividades com 
denominação própria. 
c) São atribuições dos titulares dos cargos públicos  
estabelecidas na lei criadora do cargo ou em decreto 
regulamentar. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
12) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente: Art. 68. O programa social que tenha por 
base o trabalho educativo, sob responsabilidade de 
entidade governamental ou não-governamental sem fins 
lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele 
participe condições de capacitação para o exercício de 
atividade regular remunerada. Assinale a alternativa 
CORRETA que completa o § 1º Entende-se por trabalho 
educativo..... 
a) a capacitação profissional adequada ao mercado de 
trabalho. 
b) a atividade compatível com o desenvolvimento do 
adolescente. 
c) a atividade laboral em que as exigências pedagógicas 
relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando 
prevalecem sobre o aspecto produtivo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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13) Com ênfase em Políticas públicas o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) com o objetivo de 
melhorar substancialmente a educação oferecida às 
nossas crianças, jovens e adultos, sistematiza várias 
ações na busca de uma educação equitativa e de boa 
qualidade e se organiza em torno de quatro eixos: 
educação básica; educação superior; educação 
profissional e alfabetização tendo  por objetivo criar 
condições para que cada brasileiro tenha acesso a uma 
educação de qualidade e seja capaz de atuar crítica e 
reflexivamente no contexto em que se insere, como 
cidadão cônscio de seu papel num mundo cada vez 
mais globalizado. 
Analise as afirmativas abaixo sobre essas ações, 
assinalando V(verdadeiro) e F(falso): 
(M) O Ideb é um dos eixos do PDE que permite realizar uma 
transparente prestação de contas para a sociedade de 
como está a educação em nossas escolas. Assim, a 
avaliação passa a ser a primeira ação concreta para se 
aderir às metas do Compromisso e receber o apoio técnico / 
financeiro do MEC, para que a educação brasileira dê um 
salto de qualidade. 
(M) O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais “Anísio Teixeira” (Inep) é uma autarquia 
federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja 
missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o 
Sistema Educacional Brasileiro sendo um de seus objetivos  
subsidiar a formulação e implementação de políticas 
públicas para a área educacional a partir de parâmetros de 
qualidade e equidade, bem como produzir informações 
claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, 
educadores e público em geral. 
(M) A Provinha Brasil tem como objetivos: avaliar o nível 
dos cursos superiores para  oferecer às redes de ensino um 
diagnóstico da qualidade da alfabetização e colaborar para 
a melhoria da qualidade de ensino e redução das 
desigualdades educacionais em consonância com as metas 
e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação 
nacional. 
(M) O Enem é um exame individual, de caráter voluntário, 
oferecido anualmente aos estudantes que estão concluindo 
ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. 
Seu objetivo principal é possibilitar uma referência para auto 
avaliação do(a) participante, a partir das competências e 
habilidades que o estruturam, com vistas à continuidade de 
sua formação e à sua inserção no mundo do trabalho. 
Assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA, de cima para baixo. 
a) V, V, F, V. 
b)  F, F, V, V. 
c) V, V, V, F. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
14)De acordo com a  Lei Orgânica do Município de 

Osvaldo Cruz- SP Artigo 5.º - Constituem objetivos 
fundamentais do município, contribuir para: Analise os 
itens abaixo: 
I- construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
II- promover o bem comum de todos os munícipes. 
III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais. 
IV- observar a legislação e o atendimento aos requisitos. 
Estão CORRETOS os itens: 
a) Somente I, II, IV. 
b) Somente II, IV. 
c) Somente I, II, III. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

15)Conforme a  Lei Orgânica do Município de Osvaldo 
Cruz- SP Complete a lacuna do Artigo 64 - As contas do 
Município ficarão, durante------------------------, anualmente, 
à disposição de qualquer contribuinte, para exame e 
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a 
legitimidade nos termos da lei. 
a) sessenta dias 
b) noventa dias 
c) trinta dias 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16) A Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva orienta os sistemas 
de ensino, no sentido de atender as necessidades 
educacionais, garantindo: Assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados 
do ensino. 
b) Formação de profissionais da educação para a inclusão 
escolar, exceto a formação de professores para o 
atendimento educacional especializado. 
c) Transversalidade da educação especial desde a 
educação infantil até ao ensino médio.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17)A pessoa com deficiência possui direito a educação, 
sendo assegurado pelo sistema educacional inclusivo. 
Sendo assim incumbe ao poder público assegurar, 
criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar 
e avaliar: Analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA. 
I -  oferta de educação bilíngue, em Libras como segunda 
língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como 
primeira língua, em escolas e classes bilíngues e em 
escolas inclusivas; 
II – sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 
modalidades,  bem como o aprendizado ao longo de toda a 
vida; 
III - participação dos estudantes com deficiência e de suas 
famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade 
escolar; 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Todas as afirmativas estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) A formação da escola inclusiva implica em 
transformações, tanto no âmbito político, no 
administrativo, como no didático-pedagógico. Analise 
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA sobre educação inclusiva. 
I – Independente de etnia, sexo, idade, deficiência, condição 
social, uma escola só poderá ser considerada inclusiva 
quando estiver organizada para favorecer cada aluno. 
II – Escola inclusiva é aquela que respeita as 
potencialidades e necessidades de cada aluno. 
III -  A participação consciente e responsável dos atores 
educacionais (gestores, professores, familiares e 
comunidade) é requisito para que uma escola se torne 
inclusiva. 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Todas as afirmativas estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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19) Considera-se pessoa surda aquela que, por perda 
auditiva, utiliza a Língua Brasileira de Sinais – Libras. É 
considerado deficiência auditiva a perda bilateral, 
parcial ou total acima de quantos decibéis? Assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) 35 decibéis 
b) 39 decibéis 
c) 41 decibéis 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) O instrutor de Libras, em nível médio deve realizar 
sua formação por meio de: Assinale a alternativa 
CORRETA: 
I – Cursos de formação continuada promovidos por 
instituições de ensino médio; 
II – Cursos de formação profissional; 
III – Cursos de formação continuada promovidos por 
qualquer instituição, não sendo exigido credenciamento 
pelas secretarias de educação. 
a) Somente a afirmativa II está correta. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21) Analise os conceitos de deficiência, deficiência 
permanente e incapacidade abaixo e assinale a 
alternativa que contenha o conceito CORRETO. 
a) Incapacidade é a perda ou anormalidade de uma 
estrutura ou função que gera incapacidade para o 
desempenho de atividades.  
b) Deficiência Permanente é aquela que ocorreu e se 
estabilizou por um período e não existe recuperação ou 
probabilidade de que se altere mesmo com novos 
tratamentos. 
c) Deficiência é redução efetiva e acentuada da capacidade 
de integração social.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Deficiência mental é o funcionamento intelectual 
significativamente inferior a média com manifestação 
antes dos: Assinale a alternativa CORRETA: 
a) 6 anos 
b) 10 anos 
c) 18 anos 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Para atender aos alunos portadores de deficiência 
as escolas e instituições de educação profissional, se 
necessário, oferecerão serviços de apoio especializado 
tais como: Analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA: 
I – Adaptação dos recursos instrucionais: professores, 
instrutores e profissionais especializados. 
II – Capacitação dos recursos humanos: professores, 
material pedagógico e currículo. 
III – Adequação dos recursos físicos: eliminação de 
barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação. 
a) Somente a afirmativa iii está correta. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Para identificar recursos, serviços e materiais que 
contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades 
funcionais de pessoas com deficiência é utilizado o 
seguinte termo: Assinale a alternativa CORRETA.   
a) Tecnologia assistiva. 
b) Tecnologia assertiva. 

c) Tecnologia alternativa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
25) O atendimento educacional especializado se 
expressa por meio de serviços de estimulação precoce: 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Do nascimento ao primeiro ano de vida. 
b) Do nascimento aos três anos. 
c) Dos três aos seis anos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

 


