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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno contém 40 (quarenta ) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, 

E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou  defeitos, solicite 

providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento contidas nele. 

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena 

de invalidez do documento. 

 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos 

eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem 

plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 01:00 (uma hora)  do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente 

será permitida depois de transcorrido 01:00 do início da mesma. 

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões 

e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados 

acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para preenchimento 

do Cartão Resposta. 

Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala 

para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o 

lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta. 

 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 



Português 

 

1) Assinale a alternativa que contenha o uso correto do hífen em todas as palavras. 

a) anti-horário, hiper-humano, super-homem. 

b) ultrahumano, mini-hotel, auto-estima. 

c) anticárie, ante-ontem, pós-eleição. 

d) autorrespeito, ultra-som, superhomem. 

e) casa-geminada, mini-hotel, anti-cárie. 

 

2) “É cada um dos sons da fala. É a menor unidade fônica distintiva da palavra” 

O conceito acima refere-se ao/à: 

a) Grafema. 

b) Fonema. 

c) Dígrafo. 

d) Sinônimo. 

e) Antônimo. 

 

3) Dígrafo é: 

a) podem ser crescentes e decrescentes. 

b) provem do grego e significa fusão, junção.  

c) quando temos duas letras representando um só fonema. 

d) são palavras parecidas na grafia. 

e) é um conjunto de letras que representam os sons de uma língua. 

 

4) Substantivo é: 

a) aquele que dá ideia de lugar. 

b) é a palavra que dá ideia de número ou de ordem numérica.  

c) são empregados para indicar a ordem de reis, imperadores, papas, competições, etc. 

d) podem ser vogais, consoantes e semivogais. 

e) o nome de tudo o que existe ou que imaginamos existir. Podem ser comum ou próprios. 

 

5) Numeral é palavra que dá ideia de número ou de ordem numérica. Sendo assim, 

enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.  

(1) Cardinal      (  ) quando indica multiplicação. 

(2) Ordinal      (  ) quando indica quantidade certa. 

(3) Multiplicativo     (  ) quando indica divisão ou fração. 

(4) Fracionário     (  ) quando indica ordem ou posição 

de um ser        ocupado numa série. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

a) 3, 4, 1, 2. 

b) 2, 1, 4, 3. 



c) 1, 3, 4, 2. 

d) 3, 1, 4, 2. 

e) 3, 2, 4, 1. 

 

 

 

Matemática 
 

6) De um porto, parte um cruzeiro para Ilha Bela a cada 3 dias, outro cruzeiro para Búzios 

a cada 4 dias e outro cruzeiro para Natal a cada 5 dias. Se hoje sairão os três cruzeiros um 

para cada cidade, quantos dias irão demorar até saírem juntos novamente? 

(a) 12 dias. (b) 60 dias. (c) 48 dias. (d) 90 dias. (e) 35 dias. 

7) Em uma indústria, a produção de peças automotivas é baseada no número de máquinas 

e quantidade de horas trabalhada. Supondo que em uma indústria tenha 3 máquinas 

idênticas que operam 12 horas por dia e que apresente uma produção de 12528 peças. Se 

a indústria pretende adquirir mais duas dessas máquinas e trabalhar 10 horas por dia de 

quanto será a produção? 

(a) 17400 peças. (b) 14384 peças. (c) 15628 peças. (d) 16748 peças. 

(e) Nenhuma das respostas anteriores. 

8) Em uma sala de aula há 48 cadeiras 1/6 nunca são ocupadas. Quando todos os alunos 

estão na sala as meninas são 3/5. Qual a porcentagem de meninos que frequenta essa sala 

de aula? 

(a) 16%. (b) 28%. (c) 40%. (d) 43%. (e) 48%. 

9) Em um pote de balas, há balas de cereja e hortelã. Sabe-se que a razão entre as balas 

de cereja e de hortelã é de 5/4. Se P é a quantidade total de balas que tem no pote (balas 

de cereja mais balas de hortelã). Uma possível quantidade P no pote pode ser: 

(a) 35  (b) 36  (c) 37  (d) 38  (e) 40 

10) Para montar o açaí, os clientes podem optar da seguinte maneira: 

 Um sabor entre: Açaí puro, Açaí com Pitaia ou Açaí com Cupuaçu.  

 Um tamanho entre: pequeno, médio e grande. 

 Duas coberturas entre: Leite condessado, leite ninho, morango, banana, morango, 

granola e nutella. Sem possibilidade de repetir a cobertura. 

Quantas possibilidades diferentes de Açaí podem ser montadas 

(a) 30.  (b) 45.  (c) 95.  (d) 189.(e) Nenhuma das respostas 

anteriores. 



 

Informática Básica 

 

11) _______________ é a parte FÍSICA do computador, todos os elementos materiais 

que o compõem, a parte “palpável”, ou seja, é toda parte que conseguimos identificar e 

tocar. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. 

a) Software. 

b) Hardware. 

c) Word. 

d) Jogos. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

12) São exemplos de Hardware: 

I. Monitor 

II. Mouse 

III. Teclado. 

IV. Fone de ouvido. 

V. Impressora. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

13) São exemplos de Software: 

I. Windows. 

II. Word. 

III. Excel. 

IV. Photoshop. 

V. Jogos. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Para imprimir um texto posso usar o atalho: 

a) Ctrl P. b) Ctrl B. c) Ctrl I. d) Ctrl L. e) Ctrl O. 



 

15) De acordo com o Mouse, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

 

(  ) Normalmente possui dois botões; 

(  ) O botão esquerdo, sendo o botão principal; 

(  ) O botão direito também é chamado de botão auxiliar; 

(  ) Possui roda deslizante, chamada Scroll. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) F, V, V, V. 

b) V, F, V, V. 

c) V, V, V, V. 

d) V, V, F, V. 

e) V, V, V, F. 

 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

16) De acordo com a História do Município de Irati, assinale “V” para verdadeiro e “F” 

para falso. 

(  ) A história do município de Irati começa na sua pré-colonização. Os indígenas da tribo 

Guarani habitavam esse território em grupos. Viviam em cabanas construídas com 

esteiras de taquaras inteiras, preenchidas com barro, cinza e água. A sobrevivência 

consistia da caça e da pesca, com flechas e arcos. Eles viviam com base na tradição e na 

cultura do convívio harmônico com o meio ambiente. 

(  ) Conforme o relato de um dos primeiros colonizadores de Irati, Antônio Vedana 

Sobrinho, no ano de 1944, os pioneiros do Rio Grande do Sul João Beux (tio), João Beux 

Sobrinho, Guilherme Hack e José Kielink, donos da área, entraram na mata virgem, 

abrindo piques de foice e facão, na presença do engenheiro agrimensor Carlos Prause, 

para traçar as terras.  

(  ) O território foi dividido em colônias de 24 hectares. Outra parte da área do município 

de Irati, onde abrange as atuais Comunidades de Jacutinga, Sete de Setembro e Vila Flor, 

foi adquirida por André Marafon.4w23w4q1 

(  ) O território iratiense integrava o Distrito de Campo Erê, município de Chapecó. 

(  ) No ano de 1944, o casal Carlos e Heldi Ianer migraram para Barra Grande, o primeiro 

nome dado a Irati, a pedido do empresário João Beux. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) F, V, F, V, V. b) V, V, F, V, F. c) V, V, V, F, F. d) F, F, V, V, V. 

e) V, V, V, V, V. 

 



17) Leia atentamente os itens sobre a História do município de Irati: 

 

I. Dentre as primeiras famílias a colonizar Irati foram: João Hunjas e Ermínia Krans 

Hunjas, Rolando Rieder, Guerino Vedana e Vergínia Cason Vedana. 

II. No ano de 1947, foi instalado o primeiro moinho hidráulico pela família de Catarina 

Dal Santo na localidade de Barra Grande.  

III. Os primeiros comerciantes de Irati com bodegas e armazéns foram: Santo Garrafetti, 

Carlos Ianer e Paulo Beckhauser. 

IV. A energia elétrica chegou, na área urbana, no início da década de 70.  

V. O primeiro posto dos Correios foi implantado em 1971 e a primeira linha telefônica 

foi instalada em 1985. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente os itens I e II estão corretos. 

b) Somente os itens II e III estão corretos. 

c) Somente os itens III e IV estão corretos. 

d) Somente os itens IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

Responda as questões de 03 a 05 de acordo com a Lei Orgânica do Município de Irati. 

 

18) Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

De acordo com o Art. _____. O Município de Irati, entidade integrante da Federação 

Brasileira, é pessoa Jurídica de direito público interno, com autonomia política, 

administrativa e financeira, nos termos da Constituição Federal e desta Lei Orgânica.  

Marque a alternativa correta. 

a) 1º.  b) 2º.  c) 3º.  d) 4º.  e) 5º. 

 

19) Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

 

(  ) Art. 2º. O Município de Irati poderá firmar convênios ou consórcios com a União, 

Estados ou Municípios para a execução de lei, funções públicas, serviço ou decisão. 

(  ) Art. 4º. São assegurados, na sua ação nominativa e no âmbito de jurisdição do 

Município, a observância e o exercício dos princípios da liberdade, legalidade, igualdade 

e justa distribuição dos benefícios e encargos Públicos.  

(  ) Art. 5º. Os direitos e as garantias expressos nesta Lei Orgânica não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal e por ela 

própria.  

(  ) Art. 6º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, 

ou diretamente.  

Assinale a alternativa correta. 

a) V, V, V, F.  b) V, V, V, V.  c) V, F, V, V.  d) F, V, V, V. 

e) V, V, F, V. 

 

 



20) De acordo com o Art. 8º. São símbolos do Município de Irati:  

I. o Brasão, 

II. a Bandeira,  

III. o Hino e outros estabelecidos em lei municipal aprovada por dois terços dos 

Vereadores.  

Assinale a alternativa correta. 

a) Apena o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

Conhecimentos Específicos 

Responda as questões de 21 a 23 referente a LDB – Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96. 

 

21) De acordo com a LDB – Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96 sem seu artigo 1º. A 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem: 

 

I. na vida familiar, 

II. na convivência humana, 

III. no trabalho, 

IV. nas instituições de ensino e pesquisa, 

V. nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente os itens I e II estão corretos. 

b) Somente os itens II e III estão corretos. 

c) Somente os itens III e IV estão corretos. 

d) Somente os itens IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

22) De acordo com o Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o ___________________. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. 

a) trabalho. b) mundo. c) desenvolvimento. d) estudo. e) social. 

 



23) Conforme o Art. 4º, item I- educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 

17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: 

 

I - pré-escola; 

II - ensino fundamental; 

III - ensino médio; 

IV – ensino superior. 

Assinale os a alternativa correta.  

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

d) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

e) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

 

Responda as questões de 24 a 26 de acordo com o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

24) Assinale a Lei que trata do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente é  

 

a) Nº 6089. 

b) Nº 8069. 

c) Nº 8089. 

d) Nº 8059. 

e) Nº 8079. 

 

25) De acordo com o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, marque “V” para 

verdadeiro e “F” para falso. 

 

(  ) Conforme Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 

anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às 

pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

(  ) Segundo Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a 

fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade. 

(  ) De acordo com Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

 

 



Marque a alternativa correta. 

a) F, V, V. 

b) V, F, V. 

c) V, V, F. 

d) V, V, V. 

e) F, F, V. 

 

26) A Lei do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente é do ano de: 

a) 1990. b) 2000. c) 1970. d) 1995. e) 2004. 

 

27) “Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, 

que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetam 

promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com 

deficiência, incapacidade ou mobilidade de vida e inclusão social.” 

 

Assinale quem definiu o conceito acima sobre Tecnologia Assistiva. 

a) Constituição Federal. 

b) Lei Orgânica Municipal. 

c) Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). 

d) ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

28) Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso referente à Tecnologia Assistiva. 

 

(  ) Segundo Carneiro, et al (2015), os entornos das Tecnologias Assistivas ainda estão 

em fase de construção e que o novo paradigma da inclusão das pessoas com deficiências 

nas escolas regulares, assim como as leis e os diversos aspectos que rondam esse assunto 

promovem o desenvolvimento e certamente o aprimoramento das tecnologias assistivas. 

(  ) As Tecnologias Assistivas não trabalham de forma isolada, pois se utilizam também 

de outros enfoques, como seu forte entrelaçamento com as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs). 

(  ) Pode-se afirmar que a TA não se restringe a apenas instrumentos ou ferramentas 

facilitadoras, mas engloba também o processo de ideias  metodologias que visam o 

despertar na criança o desejo de aprender, através do empoderamento para as atividades 

autônomas. 

(  ) Quando se fala da TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) e da TA 

(Tecnologia Assistiva), entende-se que o objetivo maior é o de prevenir, compensar, 

aliviar ou neutralizar uma deficiência, incapacidade ou desvantagem e melhorar a 

autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos (BRASIL, 2008). 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) F, V, V, V.  b) V, V, V, V.  c) V, F, V, V.  d) V, V, V, F. 

e) V, V, F, V. 

 



29) Leia atentamente cada item abaixo. 

 

I. Livros adaptados como recursos da TA. 

II. Tela sensível ao toque. 

III. Programas de digitalizadores de voz. 

IV. Teclado falado. 

V. Teclado de conceitos. 

 

Entende-se como recursos da Tecnologia Assistiva. 

a) Apenas os itens I e II estão corretos.  

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

30) De acordo com o Edital 02/2020, anexo VI – Atribuições inerente ao cargo, marque 

“V” para verdadeiro e “F” para falso. 

 

(  ) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

(  ) Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

(  ) Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da  saúde 

física e psíquica dos alunos; 

(  ) Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de 

relações que conduzam à aprendizagem. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) V, F, F, V.  b) F, V, F, V.  c) V, F, V, F.  d) V, V, V, V. 

e) V, V, F, F. 

 

31) De acordo com a Teoria de Piaget, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso.] 

 

(  ) Baseia-se na aprendizagem ativa do aluno. Para Piaget, é preciso que a criança 

organize suas próprias atividades, com um objetivo mais ou menos preciso, o que pode 

ser visto como “perda de tempo” para alguns professores. 

(  ) Acredita que o desenvolvimento cognitivo é marcado por etapas que caracterizam 

estruturas mentais diferentes, em cada uma delas a criança compreenderá e resolverá os 

problemas de forma diferente e por isso seria importante entender em qual etapa está cada 

criança. 

(  ) Piaget sugere que há quatro estágios nos quais os sujeitos evoluem na aquisição de 

conhecimentos, de um estado de total desconhecimento até a capacidade de conhecer o 

que ultrapassa aquilo que está a sua volta. 



(  ) Os estágios que Piaget são: sensório-motor, Pré-operatório, Operatório Concreto e 

Operações Formais. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) F, F, V, V.  b) V, V, V, V.  c) V, F, F, V.  d) V, V, F, F. 

e) F, F, F, V. 

 

Responda as questões de 22 a 34 de acordo com a Constituição Federal – Capítulo III - 

Seção I - Educação. 

 

32) “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” O 

trecho acima pertence ao artigo: 

 

a) 205.  b) 206.  c) 207.  d) 208.  e) 209. 

 

33) De acordo com o Art. 206. O ensino será ministrado com base em alguns princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Apenas o item III está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

34) De acordo com o Art. ______. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as 

seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco.  

a) 207.  b) 208.  c) 209.  d) 210.  e) 211. 

 

Responda as questões de 35 a 37 de acordo com a Lei Complementar 413/2001 – Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município, das autarquias e das fundações públicas 

municipais. 

 



35) De acordo com o Estatuto do Servidor Municipal, em seu artigo 8º. São formas de 

provimento de cargo público: 

I. nomeação; 

II. readaptação; 

III. reversão; 

IV. aproveitamento; 

V. reintegração; 

VI. recondução. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas os itens I e II estão incorretos. b) Apenas o item III está incorreto. 

c) Apenas o item IV está incorreto.  d) Apenas o item VI está incorreto. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

36) De acordo com o artigo 19º. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo 

de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de: 

a) 24 (vinte e quatro) meses.  b) 32 (trinta e dois) meses.  c) 35 (trinta e 

cinco) meses.  d) 36 (trinta e seis) meses.   e) 37 (trinta e sete) meses. 

 

37) De acordo com o Art. 32. A vacância do cargo público decorrerá de: 

I. exoneração; 

II. demissão; 

III. readaptação; 

IV. aposentadoria; 

V. posse em outro cargo inacumulável; 

VI. falecimento. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

c) Apenas os itens IV e V estão corretos. 

d) apenas os itens I e VI estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

38) Relacione a 2º coluna de acordo com a 1ª.  

(1) Alunos com deficiência.     (  ) Aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas 

ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.  

(2) Alunos com altas habilidades/superdotação ( ) aqueles que apresentam um 

quadro de alterações o desenvolvimento neuropsico-motor, comprometimento nas 

relações sociais, na comunicação ou estereotipias  motoras. 

(3) Alunos com transtornos globais do Desenvolvimento.   (  ) Aqueles 

que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

a) 3, 2, 1. b) 2, 1, 3. c) 1, 2, 3. d) 2, 3, 1. e) 1, 3, 2. 



 

39) De acordo com o Decreto Nº ____________. Promulga a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em 

Nova York, em 30 de março de 2007. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. 

a) Nº 6.949.  b) Nº 6.494.  c) Nº 6.649.  d) Nº 6.969. 

e) Nº 6.469. 

 

40) Para a implementação do Decreto nº 6,571/2008, os sistemas de ensino devem 

matricular os alunos com _________________, _____________________ e 

______________________ nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em 

centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pública  ou de instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

 

Assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços em branco. 

a) deficiência visual, deficiência múltipla, altas habilidades. 

b) deficiência múltipla, transtornos globais do desenvolvimento, superdotação. 

c) deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação. 

d) deficiência física, transtornos globais, altas habilidades. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

 

 

 


