
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI - SC 

1 
 
 

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL – 

SEGUNDO PROFESSOR - AEE 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 
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 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos na Área de Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção: O texto abaixo servirá de subsídio para as questões: 1, 2, 3,4: 

O dia em que Deus saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou 

  (Eberth Vêncio) 

O mundo subtraíra-se das cores. Tudo era cinza e para-sempre-blue. As flores tinham perdido toda e 

qualquer fragrância. Os pássaros, coitadinhos, emudeceram. Os arco-íris desenhavam-se no céu 

tristonho em nuanças de branco-e-preto. As línguas tinham cegado para o lado doce da vida. “La 

dolce vita” nada mais era do que um filme velho. Os tatos estavam quase todos amortecidos. Os 

sobreviventes só se permitiam tocar em casos de extrema necessidade, como a luta corporal, o 

assassinato-à-unha e a cópula. Fazia tempo, ninguém mais fazia amor. Fornicava-se. Desopilava-se. 

Ao menor sinal de vida pulsando nas entranhas maternas, os embriões distraídos da calamidade 

vigente naquele mundo extra-útero eram sumariamente cauterizados pelas clavas flamejantes 

manipuladas por freiras dissidentes da antiga igreja. Para a espécie humana, já não valia mais a pena 

crescer e se multiplicar. O projeto do Criador para o homem tinha sucumbido. Quem morria com a 

intenção sumária de se ver livre da arbitrariedade e das atrocidades terrenas, ressuscitava ao terceiro 

dia e acorria primeiro a tirar satisfações com o Altíssimo, porém, só se deparava com uma impecável 

túnica branca dependurada sobre o trono celestial e uma placa com os dizeres “Saí para comprar 

cigarros”. 

Ora, Deus não fuma e nunca fumou. Não existe e nunca existiram esquinas no céu. Aos farrapos 

humanos, as desculpas esfarrapadas. Tão obsoletos quanto a caridade, os livros passaram a ser usados 

para assar batatas. Vigorava um desprezo descomunal e irreversível pelo arcabouço intelectual das 

pessoas. Sobrevivia-se das migalhas ancestrais. (...) 

A situação no planeta andava abominável desde que os pesquisadores-que-pesquisavam-à-exaustão 

descobriram, tarde demais, diga-se de passagem, que os magnatas da internet tinham desenvolvido, 

ocultamente, a par das fronteiras invisíveis da bioética, uns tais feixes luminosos imperceptíveis que 

eram disparados incontáveis vezes por minuto através das telas dos smartphones, adentrando as 

retinas dos usuários para, enfim, violar áreas específicas do cérebro humano; primeiro, descerebrando 
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o tecido nervoso são do indivíduo; depois, ativando núcleos, para-núcleos, dobras e reentrâncias 

secundárias dentro da imensurável massa encefálica, sobretudo, as zonas responsáveis pela maldade. 

Fazia muito tempo, era cada um por si e Deus a fumar. A humanidade tinha atingido o grau máximo 

de perversidade. (...) 

1 - Diante de sua estrutura, emprego da linguagem e intenção comunicativa, o texto apresentado 

pertence a qual dos gêneros textuais expostos abaixo: 

a) piada  

b) crônica  

c) notícia 

d) biografia  

e) conto 

2 - Atentando para o expresso no texto, é um adjetivo atribuído aos livros, EXCETO:  

a) ultrapassado 

b) arcaico  

c) antiquado  

d) retrógrado  

e) contemporâneo  

3 - Assinale a alternativa que APRESENTA vocábulos capazes de substituir aqueles em destaque no 

excerto mantendo o sentido expresso pelo texto: 

“A situação no planeta andava abominável desde que os pesquisadores-que-pesquisavam-à-exaustão 

descobriram, tarde demais, diga-se de passagem, que os magnatas da internet tinham desenvolvido, 

ocultamente, a par das fronteiras invisíveis da bioética, uns tais feixes luminosos imperceptíveis que 

eram disparados incontáveis vezes por minuto através das telas dos smartphones(...)” 
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a) execrável – sutis – por meio 

b) instável – visíveis – mediante  

c) imperiosa – perspicazes – transversais  

d) generalizada – intensos – atendendo   

e) paralisada – ínfimos – pelas  

4 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta um vocábulo capaz de manter o sentido apresentado no 

excerto atentando para a palavra em destaque: 

“Quem morria com a intenção sumária de se ver livre da arbitrariedade e das atrocidades terrenas, 

ressuscitava ao terceiro dia e acorria primeiro a tirar satisfações com o Altíssimo, porém, só se 

deparava com uma impecável túnica branca dependurada sobre o trono celestial e uma placa com os 

dizeres “Saí para comprar cigarros”. 

a) todavia 

b) não obstante 

c) mais 

d) no entanto  

e) entretanto 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

5 - Em uma indústria de refrigerantes os produtos são embalados em latas cilíndricas cuja 

circunferência mede  e sua altura mede . Essas latas serão distribuídas em caixas de 

papelão, as quais com formato de paralelepípedo retângulo, cuja base é um quadrado de arestas 

internas medindo na base e  na altura. A quantidade máxima de latas embaladas em 

cada caixa é de: 

a) 100 

b) 50 

c) 80 
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d) 75 

e) 45 

 

6 - Em um concurso a prova tinha 50 questões. O critério de pontuação para cada questão, era a 

seguinte: resposta correta, ganha 5 pontos; resposta errada, perde 3 pontos. Nessa prova um candidato 

fez 106 pontos. O número de respostas certas dadas pelo candidato foi de: 

a) 30 

b) 25 

c) 20 

d)  

e) 18 

 

7 - A tabela abaixo representa o consumo mensal, em  de gás natural de uma amostra de 50 

residências. 

Consumo de gás (em  Número de residências 

0 a 4 17 

5 a 8  24 

9 a 12 9 

 

A porcentagem de residências que consomem de 5 a 8 de gás é de: 

a) 48% 

b) 36% 

c) 38% 

d) 34% 

e) 42% 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - Após o presidente Jair Bolsonaro ter sinalizado, na campanha e no início de seu mandato, 

intenção de sair do Acordo de Paris e ter rejeitado a ideia de o Brasil sediar a conferência climática 
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COP25, observa-se um encaminhamento contrário - os próprios ministros de Bolsonaro já haviam 

sinalizado que ele voltaria atrás. Nesse sentido, no último 23 de abril o presidente reafirmou a 

intenção de permanecer no Acordo de Paris. Sobre o Acordo de Paris é INCORRETO o que se diz 

em: 

a) O Acordo de Paris foi aprovado por 195 países para reduzir emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável. 

b) As metas estabelecidas pelo Brasil foram: reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 

37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025 e em sucessão, reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030. 

c) Um dos acontecimentos recentes do Acordo de Paris foi a saída dos Estados Unidos, 

anunciada em junho de 2017. Essa notícia foi recebida com bastante preocupação, pois os 

Estados Unidos é um dos maiores poluidores do planeta. 

d) É o mais recente tratado internacional e foi adotado em 2015, durante a 21ª Conferência das 

Partes e ocorreu em Paris. 

e) Como resultado do Acordo de Paris surgiu a Agenda 21, que envolveu a dimensão social, 

econômica, cultural, educacional e ambiental das populações. 

Fonte: http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris.   

9 - Com relação aos aspectos da cultura em geral, é INCORRETO o que se afirma em:  

a) Oscar Niemeyer foi um dos maiores arquitetos do Brasil, destacando-se pela sua memorável 

linha de vida e obra que desenharam o Brasil e o Mundo. Morreu aos 104 anos em 2012. 

b) Em 2018 a sede da Copa do Mundo foi a Rússia tendo como mascote o denominado 

Zabivaka.  

c) No primeiro semestre do ano de 2018 um incêndio destruiu parte do Museu Municipal do 

Rio de Janeiro.  

d) Monalisa é uma famosa obra de arte do pintor italiano Leonardo da Vinci e está sob os 

cuidados do Museu do Louvre, na França. 

https://www.todamateria.com.br/agenda-21/
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e) O atual Papa, líder da igreja católica e admirado por inúmeras nações possui como nome de 

batismo Jorge Mario Bergoglio e adotou o nome religioso de Papa Francisco. 

10 - Observe a notícia veiculada recentemente pela Revista Época:  

Demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura 

A Funai (Fundação Nacional do Índio) órgão criado em 1967 com o objetivo de proteger os direitos 

dos povos o indígenas no Brasil passa a ser vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos 

Humanos.  

Quem passa a ter o poder de "identificação, delimitação, demarcação e registros das terras 

tradicionalmente ocupadas por indígenas" é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

A pasta também será responsável pela delimitação de terras ocupadas por comunidades quilombolas. 

Na prática, a nova configuração dá a ruralistas, muitos com interesses contrários aos dos indígenas, o 

poder de demarcar suas terras.  

Em janeiro, logo após o governo promover as modificações nos ministérios, entidades representativas 

dos índios criticaram os novos encaminhamentos, pois antes a FUNAI estava vinculada ao: 

a) Ministério da Justiça 

b) Ministério do Trabalho 

c) Ministério do Meio Ambiente 

d) Ministério do Exterior 

e) Ministério da Educação 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - Assinale a alternativa CORRETA que se refere ao Projeto Político Pedagógico de uma escola: 

a) Documento que contem as diretrizes orçamentárias, físicas e psicológicas da instituição de 

ensino. 

b) Documento que se baseia exclusivamente no Regimento escolar e define regras e 

responsabilidades dos alunos e profissionais de determinada instituição. 
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c) Documento elaborado no final do ano de 2016 e colocado em prática nas escolas brasileiras, 

atualmente aponta metas e responsabilidades financeiras  a serem fielmente cumpridas pela 

equipe gestora e pedagógica. 

d) Documento que define metas, diretrizes e ações que são valorizadas durante o processo 

educativo. Neste sentido, o Projeto Político Pedagógico se configura em uma ferramenta de 

planejamento e avaliação onde todos os membros da equipe gestora e pedagógica devem 

consultar a cada tomada de decisão. 

e) Documento criado pelo Ministério da Educação e distribuído aos municípios, o mesmo 

define metas e diretrizes a serem desenvolvidas no cotidiano escolar, centrando suas ações 

na avaliação e mensuração numérica do desempenho dos alunos. 

12 - No decorrer dos anos a escola tem assumido funções diversas e que trazem à tona intensas 

discussões a cerca da função social da escola. Neste sentido é CORRETO afirmar: 

a) A escola é espaço exclusivo de repasse de conhecimentos essenciais ao desenvolvimento 

humano. 

b) Dentre as funções da escola é fundamental garantir que os conteúdos curriculares auxiliem o 

aluno a estabelecer relações entre teoria e prática, através de situações próximas de sua 

realidade, permitindo que os conhecimentos adquiridos melhorem sua atuação na vida 

cotidiana. 

c) A função da escola é garantir a manutenção da sociedade, tal como a mesma se apresenta. 

d) A função da escola é garantir que os conhecimentos mínimos sejam ministrados aos alunos, 

prevendo meio e formas de avaliar se os mesmos são capazes de reproduzi-los socialmente. 

e) A função da escola limita-se ao repasse dos conhecimentos teóricos em detrimento aos 

conhecimentos práticos. 

13 - Leia as alternativas que se referem ao papel do educador e o compromisso social na construção 

do conhecimento: 

I- No processo de construção do conhecimento, é fundamental que o profissional de educação 

atue de forma a mediar o conhecimento aos seus alunos, estabelecendo relações entre teoria e 

prática. 

II- O papel do educador na construção do conhecimento se refere a garantir o cuidado das 

crianças, deixando-as livres para aprenderem, sem nenhum tipo de intervenção ou motivação 

para a busca do conhecimento. 
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III- No processo de construção do conhecimento, o educador exercita o diálogo com seus alunos, 

encoraja-os a pesquisar, estudar, aprender e estabelecer relações com o conhecimento. 

IV- O papel do educador na construção do conhecimento deve ser o de averiguar constantemente 

se o aluno aprendeu os conhecimentos transmitidos. Assim provas, testes e avaliações são 

fundamentais durante este processo. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e III. 

b) Somente as alternativas I, II e III. 

c) Somente a alternativa III. 

d) Somente a alternativa II e IV. 

e) Somente a alternativa IV. 

14 - Assinale a alternativa abaixo que se refere CORRETAMENTE ao artigo 205 da Constituição 

Federal de 1988: 

a) 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. 

b) A educação, obrigação do Estado, será promovida aos pobres e desassistidos com a 

colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento da pessoa e sua qualificação para o 

mundo do trabalho. 

c) A educação, dever da família, será incentivada pelo Estado, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa e sua qualificação para o trabalho. 

d) A educação, direito da criança de 0 a 5 anos, será promovida e incentivada pelo Estado e a 

família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania. 

e) A educação, responsabilidade de todos, porém de obrigação da família, será promovida em 

espaços escolares mantidos exclusivamente pelo Estado, com vistas a garantir o pleno 

desenvolvimento do indivíduo, inserindo-o no mercado de trabalho. 

15 - A ética no trabalho docente suscita várias reflexões em nosso cotidiano pedagógico. Neste 

sentido é CORRETO afirmar: 
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a) Sempre que os alunos demonstrarem necessidade de discutir sobre a atuação de outro 

professor, mesmo que ele não esteja presente, é fundamental que o professor permita e 

participe de tais conversas e reflexões visando garantir um espaço democrático e igualitário. 

b) Ética no trabalho docente refere-se a apontar todo e qualquer erro dos colegas, durante 

reuniões ou momentos de estudos, expondo para todos sua discordância quanto a atuação do 

outro e a forma correta com que o mesmo deva produzir suas aulas e atividades.  

c) A ética no trabalho docente se refere a desrespeitar a opinião dos demais colegas, não 

acatando sugestões e combinados, visto que o professor é o soberano de sua disciplina e 

sabe de onde partir até onde chegar ao cotidiano escolar. 

d) Ética no trabalho docente se refere a vigiar o trabalho dos demais professores levando à 

direção da escola e coordenação pedagógica quaisquer comentários do colega em relação à 

sua atuação com determinada turma de alunos. 

e) O docente exerce papel fundamental no desenvolvimento ético de seus alunos, encoraja os 

mesmos a refletir, respeitar o outro, analisar a atuação de todos de forma respeitosa, coletiva 

e igualitária na busca de uma sociedade justa. Por isso, o docente pauta suas ações nestes 

princípios servindo de modelo e alicerce aos alunos e demais colegas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL – SEGUNDO PROFESSOR – AEE 

16 - A partir do movimento de Inclusão iniciado na década de 90, várias políticas inclusivas foram se 

constituindo instrumentos de garantia de direitos às pessoas com deficiência. No Brasil, a Lei de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) destina-se a assegurar e promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais pela pessoa com 

deficiência, visando a sua inclusão educacional, social e a cidadania. De acordo com a Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência considera-se: 

I- Pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental 

ou sensorial, onde as limitações decorrentes das deficiências causam dificuldades em áreas 

específicas. 

II- Tecnologia assistiva ou ajudas técnicas: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, 
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relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 

III- Comunicação: forma de interação dos alunos surdos, desenvolvida por meio da Língua 

Brasileira de Sinais – Libras, a qual reconhece como primeira língua (L1) a língua gestual e 

como segunda língua (L2) a língua oral. 

IV- Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes, 

da informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 

serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na 

zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) I – III e IV estão corretas. 

b) II – III e IV estão corretas. 

c) II e IV estão corretas. 

d) I – II e III estão corretas. 

e) I e II estão corretas. 

 

17 - As diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008) definem a Educação Especial como uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 

etapas e modalidades de ensino e que realiza o Atendimento Educacional Especializado dos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. De acordo 

com esta política, o Atendimento Educacional Especializado é: 

a) Prioritário à escolarização dos alunos. 

b) Substitutivo à escolarização dos alunos. 

c) Obrigatório à frequência dos alunos desde a Educação Infantil. 

d) Equivalente à escolarização dos alunos. 

e) Complementar e suplementar a formação dos alunos. 

 

18 - As Salas de Recursos Multifuncionais são espaços da escola onde se realiza o Atendimento 

Educacional Especializado para alunos público alvo da Educação Especial. Para atuar neste 

atendimento o professor deve ter formação inicial que o habilite para a docência e formação 

específica para a Educação Especial. Segundo as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
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Educacional Especializado na Educação Básica, o professor deste atendimento tem como atribuições, 

EXCETO: 

a) Avaliar, identificar e diagnosticar os tipos de deficiências e transtornos apresentados pelos 

alunos. 

b) Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 

estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação 

Especial. 

c) Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. 

d) Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais. 

e) Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da 

escola. 

 

19 - Segundo Poker et al. (2013) a avaliação do aluno com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação é um processo fundamental para a elaboração do 

Plano de Atendimento Educacional Especializado - AEE. A avaliação faz parte do plano de trabalho 

do professor do Atendimento Educacional Especializado, pois, para elaborar o planejamento para o 

aluno, o professor do AEE precisa: 

a) Identificar especificamente as limitações e dificuldades do aluno. 

b) Avaliar o nível de deficiência intelectual apresentado pelo aluno. 

c) Identificar quais são os elementos facilitadores e as barreiras que estão dificultando a 

aprendizagem do aluno e seu acesso à Escola Especial. 

d) Identificar quais são os elementos facilitadores e as barreiras que estão dificultando a 

aprendizagem do aluno, na escola e na sala de aula. 

e) Identificar quais são os elementos facilitadores e as barreiras que estão dificultando a 

aprendizagem do aluno e sugerir à família a modalidade de ensino a ser frequentada pelo 

aluno. 

 

20 - O professor é um agente mediador de aprendizagens que, através do uso de estratégias 

diversificadas, recursos e tecnologias, busca desenvolver o potencial dos alunos com deficiência, 
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transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, eliminando as barreiras para 

o acesso ao conhecimento, a participação e a aprendizagem. 

Assinale “V” para as sentenças Verdadeiras e “F” para as Falsas, referente aos recursos e estratégias 

adequados para os tipos de deficiência. 

(   ) A lupa é um recurso não-óptico que pode ser utilizado com alunos que possuem deficiência 

visual. 

(   ) A ponteira de boca é um recurso que pode ser utilizado por alunos que apresentam deficiência 

física com comprometimento nos membros superiores. 

(   ) A Língua de Sinais é utilizada por alunos que possuem implante coclear e que estão em 

processo de oralização. 

(   )  O PECS - Sistema de Comunicação por Troca de Figuras é um sistema de comunicação que 

pode ser utilizado com alunos que apresentam transtorno global do desenvolvimento do tipo 

autismo. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

a) F – V – F – V  

b) V – F – V – F  

c) V – V – F – F  

d) F – F – V – V  

e) V – V – F – V  

 

 


