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Estado de Santa Catarina 
 

MUNICÍPIO DE BELMONTE 

 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2015 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

 

CADERNO DE PROVAS 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (2º PROFESSOR) 

� “HABILITADO - ENSINO SUPERIOR, MAGISTÉRIO E/OU CURSANDO A PARTIR 
DO 5º PERÍODO” – QUADRO II 

 

   

 

 

Nome do candidato ............................................................................................................... 



2 

 

Leia atentamente as INSTRUÇÕES: 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, de material transparente. 

•  Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 

• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu. 

• Sua prova contém 20 questões, enumeradas de 01 a 20, com 04 alternativas cada, 
das quais SOMENTE UMA está correta. 

• Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova. Confira a sua prova e, caso haja algum problema, 
informe imediatamente ao fiscal de sala. 

• Verifique o TIPO DE SUA PROVA, na primeira página deste Caderno de Provas e 
preencha o quadrado do CARTÃO RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme 
exemplo abaixo: 

 
• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): 

 

• Preencha todo o quadrado do seu CARTÃO RESPOSTA que corresponde ao seu 
Tipo de Prova, sem ultrapassar as bordas conforme exemplo acima. As marcações 
duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo ocasionará a anulação de sua 
prova.  

• Preencha todo o quadrado do seu CARTÃO RESPOSTA que corresponde ao seu 
Gabarito com a alternativa que julgar correta, sem ultrapassar as bordas conforme 
exemplo acima. As questões com marcações duplas, rasuradas ou marcadas 
diferente do modelo acima serão anuladas. 

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO 
RESPOSTA corretamente. 

• A interpretação das questões constituem parte integrante da prova. 

• Os fiscais de sala realizarão a coleta da impressão digital dos candidatos no verso 
do CARTÃO RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o 
preenchimento do CARTÃO RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do 
início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 
ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 

• O seu CADERNO DE PROVAS poderá ser levado para casa. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01. A metodologia do ensino é o estudo das diferentes trajetórias traçadas/planejadas e 

vivenciadas pelos educadores para orientar/direcionar o processo de ensino-

aprendizagem em função de certos objetivos ou fins educativos/formativos. 

 

Sobre o trecho acima podemos afirmar: 

A) Está completamente incorreto. 

B) Está completamente correto. 

C) Torna-se correto se suprimida a menção a educativos. 

D) Torna-se correto se suprimida a menção a formativos.  

 

02. Não é uma obra de Piaget: 

A) A Evolução Intelectual da Adolescência à Vida Adulta. 

B) A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e 

representação. 

C) Pedagogia da Libertação. 

D) A linguagem e o pensamento da criança.  

 

03. O Poder Público, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e das agências de 

financiamento, fomentará programas destinados, exceto: 

A) À promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e prevenção de 

deficiências. 

B) Ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para as 

pessoas portadoras de deficiência. 

C) À especialização de recursos humanos em acessibilidade. 

D) À reafirmação da orientação sexual dos portadores de desvio padrão. 

 

04. Entende-se por educação especial, para os efeitos da LDB, a modalidade de educação 

escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com, 

exceto:  
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A) Deficiência. 

B) Transtornos globais do desenvolvimento. 

C) Altas habilidades. 

D) Desinformação holística. 

 

05. Leia com atenção: 

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 sempre em classes, escolas ou serviços 

especializados. 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Apenas II está correto. 

 

06. Segundo a lei, a oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 

início na faixa etária que se inicia a partir de: 

A) Zero ano. 

B) Um ano. 

C) Dois anos. 

D) Seis anos. 

 

07. Assinale a alternativa incorreta. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a 

instalação de elevadores deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos 

mínimos de acessibilidade: 

A) Percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as 

dependências de uso comum. 

B) Acesso a corrimãos baixos e em alto relevo com verniz de aderência. 
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C) Percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos serviços 

anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos. 

D) Cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

08. Assinale a alternativa incorreta. Na construção, ampliação ou reforma de edifícios 

públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, os 

seguintes requisitos de acessibilidade: 

A) Exclusivamente nas áreas externas de prédios municipais os estacionamentos 

deverão reservar vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, 

devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de 

deficiência com dificuldade de locomoção permanente. 

B) Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de 

barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a 

acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

C) Pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas 

as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os 

requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei. 

D) Os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se 

seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

09. Leia com atenção: 

I - Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar deverão 

dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas, e de lugares 

específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, em 

desacordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e 

comunicação. 

II - Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do pavimento 

de acesso, à exceção das habitações unifamiliares, e que não estejam obrigados à instalação 

de elevador, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação 
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de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum destes edifícios 

atender aos requisitos de acessibilidade. 

A) Apenas I está correto. 

B) Ambos estão corretos. 

C) Apenas II está correto. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

10. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores 

deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade, 

exceto: 

A) Percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as 

dependências de uso comum. 

B) Pintura em tons e cores que estimule a sensoriedade e o senso estético de 

maneira ampliada a todos os sentidos. 

C)  Percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos serviços 

anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos. 

D) Cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

11. Assinale a alternativa incorreta sobre LIBRAS: 

A) É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão. 

B) Outros recursos associados a Libras também são reconhecidos como meio legal de 

comunicação. 

C) Entende-se como Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema 

linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, 

constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

D) Libras poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. 

 

12. Segundo a lei: 
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I - Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 

concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da 

Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização 

corrente das comunidades surdas do Brasil. 

II - As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de 

assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de 

deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. 

 

A) Ambos estão corretos. 

B) Apenas I está correto. 

C) Apenas II está correto. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

 

PORTUGUÊS 

 

13. São substantivos femininos: 

A) Agravante e Sentinela. 

B) Apêndice e Guaraná. 

C) Telefonema e Lança-perfume. 

D) Gengibre e Eclipse. 

 

14. São pronomes oblíquos tônicos: 

A) Se – Lhe. 

B) Eu – Tu. 

C) Eles – Elas. 

D) Me – Te.  
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15. Assinale a alternativa em que a frase está corretamente grafada: 

A) Afrochar o caixote foi solução para o sujeito. 

B) Afrouchar o cachote foi solução para o sujeito. 

C) Afroxar o cachote foi solução para o sujeito. 

D) Afrouxar o caixote foi solução para o sujeito. 

 

16. Ocorre próclise em qual das frases abaixo? 

A) Dê-me o lápis. 

B) Alguém me informou. 

C) O rei importar-se-ia. 

D) O rei importáva-se. 

 

17. São conjunções alternativas: 

A) Logo – Portanto. 

B) Todavia – Entretanto. 

C) Ou – Ora. 

D) E – Mas. 

 

MATEMÁTICA 

 

18. Em um refeitório há doces e salgados. Cada pessoa receberá um recipiente com 3 

doces, dos 8 tipos disponíveis e apenas 2 salgados, dos 7 tipos fabricados. Quantas são as 

diferentes possibilidades de preenchimento do recipiente? 

A) 1176 possibilidades diferentes. 

B) 1520 possibilidades diferentes. 

C)  625 possibilidades diferentes. 

D) 2048 possibilidades diferentes. 

 

19. Em uma progressão geométrica cujo os termos são (4, 20, 100, 500, ...), qual o próximo 

termo depois de 500? 
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A) 1000. 

B) 1500. 

C) 2000. 

D) 2500. 

 

20. Calcule a expressão  2���� − 2����: 

A) 2. 

B) 2². 

C) 2����. 

D) 2����. 

 

 




