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Cargo: Professor PEB II Educação Especial 
  
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda o que se pede. 
 
“Disney para os brasileiros, votos para Obama” 
 
De olho no eleitorado da Flórida, estratégico em quase toda a 
eleição presidencial americana, o presidente Barack Obama 
anunciou na semana passada um conjunto de medidas para 
facilitar a concessão de vistos para turistas brasileiros. Num 
país que se recupera de uma crise econômica, a medida 
atende essencialmente às necessidades do comércio local. 
Em 2010, 1,2 milhão de brasileiros visitaram a Flórida, 
deixando US$ 6 bilhões em suas caixas registradoras. 
Também são brasileiros os principais investidores do 
mercado imobiliário local. Obama não pretende elevar o 
status do turista brasileiro, que segue obrigado a pedir visto 
para entrar no país, ao contrário do que ocorre com viajantes 
de outras procedências. A ideia é diminuir o tempo de espera 
nos consulados, que chega a 76 dias em São Paulo e 49 em 
Brasília. No passado, os brasileiros eram tratados como 
imigrantes em potencial pelas autoridades americanas. Não é 
mais assim. Com a ajuda do real valorizado que carregam no 
cartão de crédito, são vistos agora como turistas capazes de 
movimentar a economia. 
Revista Época, Nº 714, 23/1/2012. 
  
01. No texto, encontramos muitos exemplos de substantivos   
a) Epicenos. 
b) Próprios. 
c) Sobrecomuns. 
d) Derivados. 
  
02. “No passado, os brasileiros eram tratados como 
imigrantes em potencial pelas autoridades americanas”. Isso 
não ocorre mais porque: 
a) Os brasileiros têm, agora, um conjunto de medidas para 

facilitar a concessão dos vistos. 
b) Os brasileiros são os principais investidores do mercado 

imobiliário. 
c) Houve uma valorização da moeda brasileira, o que faz com 

que o turista brasileiro seja visto como uma potencia na 
movimentação da economia americana. 

d) Os EUA são um país que se recupera da crise econômica. 
 
03. O texto afirma, em outras palavras, que o turista brasileiro 
a) Tem um eleitorado na Flórida que é estratégico para a 

eleição presidencial. 
b) Visita a Flórida, deixando lá um bom dinheiro. 
c) É o principal investidor do mundo imobiliário do país. 
d) Está sendo muito paparicado por Barack Obama. 
 
04. Temos um discurso direto em: 
a) “Ei, você está me ouvindo, a Disney e a Flórida estão 

abertas para negócios”. 
b) O governador do Texas, ao retirar sua candidatura à 

Presidência dos EUA, disse que Washington precisa de 
um governo mais humilde. 

c) O repórter aproveitou uma de suas transmissões ao vivo e 
pediu em casamento a âncora do jornal. 

d) Só se falou em Luíza nas redes sociais, depois que seu 
pai apareceu no comercial de um condomínio dizendo que 
reuniu a família em sua homenagem. 

 
05. Em “O iraniano Mahmoud Ahmadinejad poupou-nos de 
sua presença na última turnê à América Latina”, subentende-
se que: 
a) Ele ainda não nos esqueceu. 
b) Ele virá ao Brasil. 
 

c) Ele não veio ao Brasil. 
d) Ele fez uma turnê ao Brasil. 
 
06. Na manchete da Revista Veja, “Naufrágio moral no Costa 
Concórdia”, alusivo a um acidente com um navio, 
recentemente, pode-se depreender, pela expressão 
“naufrágio moral”: 
a) Que não há qualquer conotação na expressão. 
b) Que a expressão tem uma conotação pejorativa. 
c) Que a conotação da expressão é positiva. 
d) Que os fatos ocorridos recentemente sobre o acontecido 

com o referido navio foram bastante explorados pela 
mídia, mas esta não faz alusão à moralidade do 
comandante do navio em questão. 

 
07. Quanto à acentuação, estão corretas todas as palavras 
da alternativa: 
a) Juíz, raíz, ônibus, mágoa. 
b) Vôo, herói, traquéia, feiúra. 
c) Crêem, papéis, pêra, pêlo. 
d) Acadêmico, purê, tênis, bebê. 
 
08. O verbo “ser”, assim como outros que são irregulares no 
radical, é classificado como: 
a) Abundantes. 
b) Anômalos. 
c) Defectivos. 
d) Pronominais. 
 
09. Em qual das expressões grifadas nas frases abaixo há 
sentido denotativo? 
a) Todos trabalham, até os pequenos. 
b) Deus é o espírito perfeito que governa o mundo. 
c) Não chegaram ainda as encomendas. 
d) Não aconteceu nada. 
 
10. A palavra ou expressão assinalada na questão anterior, 
denota: 
a) Inclusão. 
b) Realce. 
c) Explicação. 
d) Exclusão. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. De acordo com as diretrizes nacionais para a educação 
especial na educação básica, os sistemas de ensino 
assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades; 
 II – terminalidade específica para aqueles que não puderem 
atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 
fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração 
para concluir em menor tempo o programa escolar para os 
superdotados; 
 III – professores com especialização adequada em nível 
médio ou superior, para atendimento especializado, bem 
como professores do ensino regular capacitados para a 
integração desses educandos nas classes comuns;  
IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade, inclusive condições 
adequadas para os que não revelarem capacidade de 
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com 
os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 
intelectual ou psicomotora; 
 V – acesso diferenciado aos benefícios dos programas 
sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do 
ensino regular. 
Assinale:  
a) Se apenas I, III, IV e V estiverem corretas. 
b) Se apenas I, II, III e IV estiverem corretas. 
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c) Se apenas I, II, IV e V estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 
 
12.  De acordo com as diretrizes nacionais para a educação 
especial na educação básica: 
I - A dignidade humana não permite que se faça 
discriminação. Ao contrário, exige que os direitos de 
igualdade de oportunidades sejam respeitados.  
II - O respeito à dignidade da qual está revestido todo ser 
humano impõe-se, portanto, como base e valor fundamental 
de todo estudo e ações práticas direcionadas ao atendimento 
dos alunos que apresentam necessidades especiais, 
independentemente da forma em que tal necessidade se 
manifesta. 
III - A vida humana ganha uma riqueza se é construída e 
experimentada tomando como referência o princípio da 
dignidade. Segundo esse princípio, toda e qualquer pessoa é 
digna e merecedora do respeito de seus semelhantes e tem o 
direito a boas condições de vida e à oportunidade de realizar 
seus projetos. 
IV - Juntamente com o valor fundamental da dignidade, 
impõe-se o da busca da identidade. Trata-se de um caminho 
nunca suficientemente acabado. Todo cidadão deve, 
primeiro, tentar encontrar uma identidade inconfundivelmente 
sua. 
 V - Em nossa sociedade, não existe rejeição ao outro, ao 
diferente, impedindo-o de sentir-se, de perceber-se e de 
respeitar-se como pessoa.  
Assinale:  
a) Se apenas I, II, III e IV estiverem corretas. 
b) Se apenas II, III, IV e V estiverem corretas. 
c) Se apenas I, II, IV e V estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 
 
13. Não está de acordo com as diretrizes nacionais para a 
educação especial na educação básica: 
a) A educação, ao adotar a diretriz inclusiva no exercício de 

seu papel socializador e pedagógico, busca estabelecer 
relações pessoais e sociais de solidariedade, sem 
máscaras, refletindo um dos tópicos mais importantes 
para a humanidade, uma das maiores conquistas de 
dimensionamento "ad intra" e "ad extra" do ser e da 
abertura para o mundo e para o outro. Essa abertura, 
solidária e sem preconceitos, poderá fazer com que todos 
percebam-se como dignos e iguais na vida social. 

b) A democracia, nos termos em que é definida pelo Artigo I 
da Constituição Federal, estabelece as bases para 
viabilizar a igualdade de oportunidades, e também um 
modo de sociabilidade que permite a expressão das 
diferenças, a expressão de conflitos, em uma palavra, a 
pluralidade. Portanto, no desdobramento do que se 
chama de conjunto central de valores, devem valer a 
liberdade, a tolerância, a sabedoria de conviver com o 
diferente, tanto do ponto de vista de valores quanto de 
costumes, crenças religiosas, expressões artísticas, 
capacidades e limitações. 

c) A atitude de preconceito está na direção correta do que se 
requer para a existência de uma sociedade democrática e 
plural.  

d) As relações entre os indivíduos devem estar sustentadas 
por atitudes de respeito mútuo. O respeito traduz-se pela 
valorização de cada indivíduo em sua singularidade, nas 
características que o constituem. O respeito ganha um 
significado mais amplo quando se realiza como respeito 
mútuo: ao dever de respeitar o outro, articula-se o direito 
de ser respeitado. O respeito mútuo tem sua significação 
ampliada no conceito de solidariedade. 

 
14. De acordo com as diretrizes nacionais para a educação 
especial na educação básica,a consciência do direito de 
constituir uma identidade própria e do reconhecimento da 
identidade do outro traduz-se no direito à igualdade e no 

respeito às diferenças, assegurando oportunidades 
diferenciadas (equidade), tantas quantas forem necessárias, 
com vistas à busca da igualdade. O princípio da eqüidade 
reconhece a diferença e a necessidade de haver condições 
diferenciadas para o processo educacional. Desse modo, 
todas as afirmativas abaixo descritas estão corretas, exceto: 
a) Se cada criança ou jovem brasileiro com necessidades 

educacionais especiais tiver acesso ao conjunto de 
conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos 
como necessários para o exercício da cidadania, 
estaremos dando um passo decisivo para a constituição 
de uma sociedade menos justa e solidária. 

b) A forma pela qual cada aluno terá acesso ao currículo 
distingue-se pela singularidade. 

c) O convívio escolar permite a efetivação das relações de 
respeito, identidade e dignidade. Assim, é sensato pensar 
que as regras que organizam a convivência social de 
forma justa, respeitosa, solidária têm grandes chances de 
aí serem seguidas. 

d) A inclusão escolar constitui uma proposta que representa 
valores simbólicos importantes, condizentes com a 
igualdade de direitos e de oportunidades educacionais 
para todos, mas encontra ainda sérias resistências. 

 
 15. De acordo com as diretrizes nacionais para a educação 
especial na educação básica,todos os alunos, em 
determinado momento de sua vida escolar, podem 
apresentar necessidades educacionais, e seus professores, 
em geral, conhecem diferentes estratégias para dar respostas 
a elas. A esse respeito: 
I - Existem necessidades educacionais que requerem, da 
escola, uma série de recursos e apoios de caráter mais 
especializado, que proporcionem ao aluno meios para acesso 
ao currículo. Essas são as chamadas necessidades 
educacionais especiais. 
II - Um projeto pedagógico que inclua os educandos com 
necessidades educacionais especiais deverá seguir as 
mesmas diretrizes já traçadas pelo Conselho Nacional de 
Educação para a educação infantil, o ensino fundamental, o 
ensino médio, a educação profissional de nível técnico, a 
educação de jovens e adultos e a educação escolar indígena.  
III - O projeto pedagógico deverá atender ao princípio da 
flexibilização, para que o acesso ao currículo seja adequado 
às condições dos discentes, respeitando seu caminhar 
próprio e favorecendo seu progresso escolar. 
IV - No decorrer do processo educativo, deverá ser realizada 
uma avaliação pedagógica dos alunos que apresentem 
necessidades educacionais especiais, objetivando identificar 
barreiras que estejam impedindo ou dificultando o processo 
educativo em suas múltiplas dimensões. 
V - a avaliação deverá levar em consideração todas as 
variáveis: as que incidem na aprendizagem: as de cunho 
individual; as que incidem no ensino, como as condições da 
escola e da prática docente; as que inspiram diretrizes gerais 
da educação, bem como as relações que se estabelecem 
entre todas elas. 
Assinale:  
a) Se apenas I, III, IV e V estiverem corretas. 
b) Se apenas II, III, IV e V estiverem corretas. 
c) Se apenas I, II, IV e V estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 
 
16. De acordo com a lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990:  
I - A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes 
princípios: garantia de acesso e freqüência obrigatória ao 
ensino regular; atividade compatível com o desenvolvimento 
do adolescente; horário especial para o exercício das 
atividades. 
II - Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada 
bolsa de aprendizagem desde que apresente boas notas na 
escola. 
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III - Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são 
assegurados os direitos trabalhistas e  previdenciários. 
IV - Ao adolescente portador de deficiência é assegurado 
trabalho protegido desde que apresente resultados de 
exames e atestado médico. 
V - Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar 
de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é aconselhável 
trabalho: noturno, realizado entre as vinte e duas horas de 
um dia e as cinco horas do dia seguinte;  perigoso, insalubre 
ou penoso;  realizado em locais prejudiciais à sua formação e 
ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;  
realizado em horários e locais que não permitam a freqüência 
à escola. 
Assinale:  
a) Se apenas I e V estiverem corretas. 
b) Se apenas I e III estiverem corretas. 
c) Se apenas II, IV e V estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 

 
17. De acordo com a DECLARAÇÃO DE SALAMANCA No 
que refere-se  às orientações para ações em níveis regionais 
e internacionais: 
I - Cooperação internacional deveria fornecer apoio a 
seminários de treinamento avançado para administradores e 
outros especialistas em nível regional e reforçar a 
cooperação entre universidades e instituições de treinamento 
em países diferentes para a condução de estudos 
comparativos bem como para a publicação de referências 
documentárias e de materiais instrutivos. 
II - A Cooperação internacional deveria auxiliar no 
desenvolvimento de associações regionais e internacionais 
de profissionais envolvidos com o aperfeiçoamento da 
educação especial e deveria apoiar a criação e disseminação 
de folhetins e publicações, bem como a organização de 
conferências e encontros regionais. 
III - Encontros regionais e internacionais englobando 
questões relativas à educação deveriam garantir que 
necessidades educacionais especiais fossem incluídas como 
parte integrante do debate, e não somente como uma 
questão em separado. Como modo de exemplo concreto, a 
questão da educação especial deveria fazer parte da pauta 
de conferência ministeriais regionais organizadas pela 
UNESCO e por outras agências inter-governamentais. 
IV - Cooperação internacional técnica e agências de 
financiamento envolvidas em iniciativas de apoio e 
desenvolvimento da Educação para Todos deveriam 
assegurar que a educação especial seja uma parte integrante 
de todos os projetos em desenvolvimento. 
V - Coordenação internacional deveria existir no sentido de 
apoiar especificações de acessibilidade universal da 
tecnologia da comunicação subjacente à estrutura emergente 
da informação. 
Assinale:  
a) Se apenas I, III, IV e V estiverem corretas. 
b) Se apenas II, III, IV e V estiverem corretas. 
c) Se apenas I, II, IV e V estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 
 
18.  De acordo com a LDB 9394 em seu Art. 59. Os sistemas 
de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais: 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem 
atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 
fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração 
para concluir em menor tempo o programa escolar para os 
superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível 
médio ou superior, para atendimento especializado, bem 

como professores do ensino regular capacitados para a 
integração desses educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade, inclusive condições 
adequadas para os que não revelarem capacidade de 
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com 
os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 
intelectual ou psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino 
regular. 
Assinale:  
a) Se apenas I, III, IV e V estiverem corretas. 
b) Se apenas II, III, IV e V estiverem corretas. 
c) Se apenas I, II, IV e V estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 
 
19. De acordo com as diretrizes nacionais para a educação 
especial na educação básica em seu Art. 58. Entende-se por 
educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de 
necessidades especiais". 
I - Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial. 
 II - O atendimento educacional será feito em classes, escolas 
ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas classes comuns de ensino regular. 
III - A oferta de educação especial, dever constitucional do 
Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante 
a educação infantil. 
 IV - Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: currículos, métodos, técnicas, 
recursos educativos e organização específicos, para atender 
às suas necessidades; terminalidade específica para aqueles 
que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados; professores com 
especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino 
regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns;  educação especial para o trabalho, visando 
a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 
condições adequadas para os que não revelarem capacidade 
de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação 
com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 
intelectual ou psicomotora;  acesso igualitário aos benefícios 
dos programas sociais suplementares disponíveis para o 
respectivo nível do ensino regular. 
 V - O Poder Público adotará, como alternativa obrigatária, a 
ampliação do atendimento aos educandos com necessidades 
especiais na própria rede pública regular de ensino, 
independentemente do apoio às instituições previstas neste 
artigo. 
Assinale:  
a) Se apenas I, III, IV e V estiverem corretas. 
b) Se apenas II, III, IV e V estiverem corretas. 
c) Se apenas I, II, III e IV estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 
 
20. De acordo com as diretrizes nacionais para a educação 
especial na educação básica, as escolas podem criar, 
extraordinariamente, classes especiais, cuja organização 
fundamente-se no Capítulo II da LDBEN, nas diretrizes 
curriculares nacionais para a Educação Básica, bem como 
nos referenciais e parâmetros curriculares nacionais, para 
atendimento, em caráter transitório, a alunos que apresentem 
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dificuldades acentuadas de aprendizagem ou condições de 
comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos 
e demandem ajudas e apoios intensos e contínuos. Aos 
alunos atendidos em classes especiais devem ter 
assegurados: 
I - professores especializados em educação especial; 
II - organização de classes por necessidades educacionais 
especiais apresentadas, sem agrupar alunos com diferentes 
tipos de deficiências; 
III - equipamentos e materiais específicos; 
IV - adaptações de acesso ao currículo e adaptações nos 
elementos curriculares; 
V - atividades da vida autônoma e social no turno inverso, 
quando necessário. 
Assinale:  
a) Se apenas I, III, IV e V estiverem corretas. 
b) Se apenas II, III, IV e V estiverem corretas. 
c) Se apenas I, II, IV e V estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 




