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Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) 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 45:00 minutos 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 45:00 minutos 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 02:00horas, 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 
 

01) Metáfora, Metonímia e Catacrese são exemplos de: 

 

a) Interjeição. b) Figuras de Linguagem.      c) Adjetivo. 

d) Substantivo. 

 

02) Leia atentamente a frase a baixo: 

 

“- Vou te ligar. Qual teu número? 

 

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem, qual? 

a) Pleonasmo. b) Sinestesia. c) Elipse.     d) Comparação. 

 

03) Assinale a alternativa que contenha as palavras escritas corretamente. 

 

a) geladeira, gengiva, jipe. 

b) gipe, genjiva, agitado. 

c) ingeção, massajem, jipe. 

d) giló, gente, geito. 

 

04) Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna. 

 

(1) Fonema.  (  ) “É cada um dos sons da fala. É a menor unidade 

fônica distintiva da palavra” 

(2) Dígrafo   (  ) quando temos duas letras representando um só 

fonema. 

(3) Substantivo (  ) o nome de tudo o que existe ou que imaginamos 

existir. Podem ser comum ou próprios. 

 

Assinale a alternativa que contêm a sequência correta. 

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

 

05) Comprimento e cumprimento são exemplos de: 

 

a) Homônimos. b) Flexões.       c) Polissemia.        d) Parônimos 

 

 Matemática 

 
6) Gustavo aplicou R$ 100.000,00 em um fundo de investimento na modalidade 

de juro composto. A taxa de juro é de 2% ao trimestre e será aplicado por um 



período de um ano. Quanto aproximadamente Gustavo resgatará ao fim deste 

período? 

(a) 108.243,21 (b) 124.000,00 (c) 108.000,00 (d) 109.308,24 

7) Em um sítio há galinhas e porcos perfazendo um total de 56 animais. Ao contar 

o número de pés desses animais tem ao todo 160 pés. Se o sítio receber mais 6 

porcos, com quantos porcos esse sítio ficará? 

(a) 31  (b) 24  (c) 28  (d) 30 

8) Se 𝛾 e 𝛽 são números naturais tais que 𝛾 é par e 𝛽 é ímpar, considere as 

seguintes afirmações: 

I. 3𝛾 + 2𝛽 =par 

II.   𝛾2 + 𝛽2= ímpar 

III. 𝛾 ∙ 𝛽 = Ímpar 

É correto afirmar que: 

(a) somente a I é verdadeira  (b) somente a II é verdadeira 

(c) II e III são verdadeiras  (d) I, II e III são verdadeiras  

9) O perímetro de um terreno retangular é de 84m. Sabendo que uma de suas 

medidas é de 12m. qual a área deste terreno? 

(a) 144m2  (b) 240m2  (c) 360m2  (d) 280m2  

10) Baseando-se nos tempos de serviço de dois funcionários, de uma 

determinada empresa sabe-se que sua soma é 24 anos e 6 meses e que estão 

entre si na razão 4/3. Nessas condições, a diferença positiva entre os tempos de 

serviço desses funcionários é de 

(a) 4 anos e 8 meses (b) 4 anos e 4 meses (c) 2anos e 8 meses 

(d) 3 anos e 6 meses 

Conhecimentos Específicos 
 

Responda as questões de 11 a 15 de acordo com a LDB – Lei de Diretrizes e 

Bases. 

 

11) De acordo com a LDB – Lei de Diretrizes e Bases, marque “V” para 

verdadeiro e “F” para falso. 

 



(  ) No 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 trabalho. 

(  ) A Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional é a Lei nº 

9.394. 

(  ) A Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional é de 20 de 

dezembro. 

 

Assinale a alternativa correta. 

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

 

12) De acordo com o Art. _____, § 1º É facultado aos sistemas de ensino 

desdobrar o ensino fundamental em ciclos.  

 

a) 32º.  b) 33º.  c) 34º.  d) 35º.   

 

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

 

(  ) De acordo com o Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação 

básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - 

educação superior. 

(  ) No 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 trabalho. 

(  ) De acordo com o Art. 32, § 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar 

o ensino fundamental em ciclos. 

 

Assinale a alternativa correta. 

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

 

14) Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso, de acordo com o Art. 27. Os 

conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes 

diretrizes: 

 

(  ) a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 

dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

(  ) consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento; 

(  ) orientação para o trabalho; 

(  ) promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-

formais. 

 



Assinale a alternativa correta. 

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

 

15) De acordo com o Art. _____. Na oferta de educação básica para a população 

rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 

adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I. 

conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; II. organização escolar própria, incluindo 

adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 

climáticas; III. adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. 

a) 10º.  b) 15º.  c) 20º.  d) 28º. 

 

Responda as questões de 16 a 88 de acordo com o ECA – Estatuto da Criança 

e do Adolescente.  

 

16) Leia atentamente cada artigo abaixo. 

 

I. No Art. 1º diz que Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente. 

II. No 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. 

III. Já no 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. 

 

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) Todos os itens estão corretos. 

 

17) A Lei Nº 8.069 é de:  

 

a) 1989.  b) 1990.  c) 1991.  d) 1996. 

 

18) A Lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente é de: 

 

a) 13 de junho 1990. b) 12 de junho 1990. c) 13 de julho 1990. 

d) 15 de julho 1990 

 

 



19) leia atentamente cada item abaixo de acordo com PCN’s. 

 

I. No Brasil, os PCN’s são diretrizes elaboradas pelo Governo Federal com o 

objetivo principal de orientar os educadores por meio da normatização de alguns 

fatores fundamentais concernentes a cada disciplina.  

II. Abrangem tanto a rede pública, como a rede privada de ensino, conforme o 

nível de escolaridade dos alunos.  

III. Sua meta é garantir aos educandos o direito de usufruir dos conhecimentos 

necessários para o exercício da cidadania. 

IV. Servem como norteadores para professores, coordenadores e diretores, que 

podem adaptá-los às peculiaridades locais. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente o item I está correto.  b) Somente o item II está correto. 

c) Somente o item III está correto. d) Todos os itens estão corretos. 

 

20) _____________ separou o desenvolvimento da criança em quatro etapas, 

sendo elas consecutivamente: Sensório-motor, pré-operatório, operatório-

concreto, operatório formal. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco.  

a) Wallow.  b) Paulo Freire.  c) Piaget.  d) Vigostki. 

 

 

 

 
 

 

 

 


