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CARGO: AEE 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica fabricada em 

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

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (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 03 (três) 

Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.correiobraziliense.com.br>Acesso em 21 de setembro de 2021) 

 

01 – Sobre a colocação pronominal, analise: 

“‘Me agrediu várias vezes’, [...]” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Há caso de próclise obrigatória. 

b) Há caso de ênclise facultativa. 

c) Há erro de colocação pronominal. 

d) Há caso de mesóclise obrigatória. 

e) Manteria as características gramaticais empregadas caso fosse reescrita como: Agredi-lo-ei 

várias vezes. 

 

Analise o trecho a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

“[...], conta irmã de homem que espancou o pai no DF.” 

 

02 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Conjunção integrante. 

b) Pronome relativo. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

e) Preposição. 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 124/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC 

4 
 

03 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais” 

b)  “em que” 

c) “pelo qual” 

d) “o qual” 

e) “a qual” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – A razão entre “a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão entre  e 

, em termos percentuais, é igual a: 

a) 45%. 

b) 55%. 

c) 65%. 

d) 50%. 

e) 60%. 

 

05 – Analise as notas tiradas por Maria em seu primeiro semestre de aula: 

Disciplina Nota 

Matemática 9,8 

Português 6,5 

Inglês 4 

Considerando que para passar ela precisa tirar 6 pontos e o cálculo utilizado pela escola é o da média 

aritmética simples, assinale a alternativa correta: 

a) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,98. 

b) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,78. 

c) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,52. 

d) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,95. 

e) Maria passou de semestre. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AEE 

06 – Transtornos Globais do Desenvolvimento: 

I – Causam variações na atenção, na concentração e, eventualmente, na coordenação motora. 

II – Mudanças de humor sem causa aparente e acessos de agressividade são incomuns em todos os 

casos. 

III – As crianças apresentam seus interesses de maneira diferenciada e podem fixar sua atenção em 

uma só atividade, como observar determinados objetos, por exemplo. 

 Dos itens acima:  

a) Apenas o item III está correto. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item II está incorreto. 

e) Todos os itens estão incorretos.  

 

07 – Sobre escola inclusiva é incorreto afirmar: 

a) A constituição Federal garante o direito à educação às pessoas com necessidade especiais, 

preferencialmente, no ensino regular. Tal processo de democratização da educação, que 

parecia inalcançável há alguns anos, vem ganhando cada vez mais espaço. 

b) É importante lembrar que a escola inclusiva é feita somente para alunos com necessidade 

especiais. 

c) Seu objetivo é dar aos portadores de deficiência as oportunidades melhores, criando 

condições de adaptação em sistema sociais comuns. 

d) Para que as escolas sejam verdadeiramente inclusivas é preciso que vários desafios sejam 

superados. Desde problemas relacionados a infraestrutura da instituição até a melhor 

preparação dos professores para desempenhar a inclusão dos alunos. 

e) Nos últimos anos, o apelo para a inclusão social tem crescido e diversas medidas foram 

criadas a fim de incluir as pessoas com necessidade especiais. 

 

08 – Os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD): 

( ) São distúrbios nas interações sociais recíprocas que costumam manifestar-se nos primeiros 

cinco anos de vida. 
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( ) Caracterizam-se pelos padrões de comunicação estereotipados e repetitivos, assim como 

pelo estreitamento nos interesses e nas atividades. 

( ) Englobam os diferentes transtornos do espectro autista, as psicoses infantis, a Síndrome de 

Asperger, mas não a Síndrome de Kanner ou a Síndrome de Rett. 

( ) Com relação à interação social, crianças com TGD apresentam dificuldades em iniciar e 

manter uma conversa. Algumas evitam o contato visual e demonstram aversão ao toque do outro, 

mantendo-se isoladas. Podem estabelecer contato por meio de comportamentos não-verbais e, ao 

brincar, preferem ater-se a objetos no lugar de movimentar-se junto das demais crianças. Ações 

repetitivas são bastante comuns. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – F – V  

b) V – F – F – V  

c) F – F – V – V  

d) F – V – F – V  

e) V – F – V – F  

 

09 – Analise os trechos a seguir: 

I – É preciso entender o que é um aluno com necessidades educacionais especiais. Esse estudante 

possui algum impasse na aprendizagem, demandando recursos e serviços educacionais 

diferenciados. 

II – A educação inclusiva deve fazer parte do sistema regular de ensino, oferecendo educação 

adequada às diferenças e as necessidades de cada aluno. Portanto, é preciso que sejam criados 

novos caminhos e recursos para que todos os alunos possam se desenvolver. 

III – A educação inclusiva é pensada para o aluno “diferente”, com hierarquia entre os alunos. A 

escola deve garantir o direito à diferença. 

 Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item III está incorreto. 

e) Todos os itens estão incorretos.  
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10 – O professor e a escola na educação inclusiva: 

( ) O papel do professor na educação inclusiva é prescindível. Isso porque esse profissional é o 

responsável por direcionar o processo pedagógico, desenvolvendo caminhos para que o aluno 

adquira o conhecimento. 

( ) O professor tem o papel de auxiliar o estudante com necessidades educacionais especiais 

para que ele avance tanto intelectualmente quanto socialmente. Dessa forma, esse aluno pode 

superar as expectativas e barreiras que lhe são criadas, podendo usufruir de seus direitos. 

( ) Um dos principais objetivos da inclusão é que o professor inclua a visão de incapacidade das 

pessoas com necessidades especiais e que promova atividades que valorizem o respeito às 

diferenças e às inteligências múltiplas. 

( ) A escola também tem um papel fundamental na inclusão do aluno. Sendo preciso uma 

reestruturação do Projeto Político Pedagógico que deve contemplar a diversidade da comunidade 

escolar. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – F – F – V  

b) F – V – F – V  

c) V – F – F – V  

d) F – F – V – V  

e) V – F – V – F 

 

11 – Sobre educação inclusiva: 

I – A escola inclusiva precisa de adaptações em diferentes âmbitos. Desde órgãos federais, 

estaduais e municipais de educação até dos professores, que precisam buscar constantemente por 

especializações a fim de inserir os alunos de forma eficaz. 

II – Desafios como falta de recursos materiais, infraestrutura insuficiente, superlotação das salas 

de aulas, entre outros, são muito comuns. Além disso, muitos professores ainda se sentem 

inseguros ao receberem um aluno com necessidades especiais. 

III – A educação especial ainda é uma área relativamente nova na pedagogia. Por isso, os 

educadores e o governo precisam entender a importância do professor na educação inclusiva e 

buscarem alternativas para especialização. 

 Dos itens acima: 
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a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está incorreto. 

d) Todos os itens estão incorretos.  

e) Todos os itens estão corretos. 

  

12 – Analise o trecho a seguir: 

“A inclusão escolar, decorrente de uma educação acolhedora e para todos, necessita adotar a 

autonomia social e intelectual como objetivos norteadores da formação de educandos e de 

educadores ao considerar que os caminhos pelo qual o conhecimento se produz não obedecem a 

critérios rígidos estabelecidos e limitados pelos componentes curriculares, mas, ao contrário, 

configuram redes _____ de ideias que se cruzam, formando tecidos _____, sentidos originais. 

Esses movimentos colaboram para que os educadores se sintam capazes de trabalhar com todos os 

educandos, adequando suas práticas de acordo com o grupo _____ de aprendizes presentes em sala 

de aula.” 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 

a) Imprescindíveis – Plurais – Homogêneo. 

b) Prescindíveis – Análogas – Homogêneo. 

c) Imprescindíveis – Singulares – Heterogêneo. 

d) Prescindíveis – Singulares – Homogêneo. 

e) Prescindíveis – Plurais – Heterogêneo. 

 

13 – Classificação de deficiência visual: 

I – Próximo à cegueira: (leve, moderada ou profunda): pode ser compensada com o uso de lentes 

de aumento e lupas com o auxílio de bengalas e de treinamentos de orientação. 

II – Baixa visão: quando a pessoa ainda é capaz de distinguir luz e sombra, mas já emprega o 

sistema braile para ler e escrever, utiliza recursos de voz para acessar programas de computador, 

locomove-se com a bengala e precisa de treinamentos de orientação e de mobilidade; 

III – Cegueira: o uso do Sistema Braille, da bengala e os treinamentos de orientação e de 

mobilidade, nesse caso, são fundamentais. 

Dos itens acima:  
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a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item III está correto. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Todos os itens estão incorretos.  

 

14 – Assinale a orientação inválida tendo em vista o relacionamento e Inclusão da Pessoa com 

Deficiência Visual: 

a) Use naturalmente termos como “cego”, “ver” e “olhar”. Os cegos também os usam. 

b) Ao conversar com uma pessoa cega, não é necessário falar mais alto, a menos que ela o 

solicite. 

c) Se for auxiliar uma pessoa cega, pergunte antes se ela precisa de ajuda e de que forma. 

d) Ao explicar a direção para um cego, indique distância e pontos de referência com clareza: 

“tantos metros à direita, à esquerda”, “para frente ou para trás”. Evite termos como: “por 

aqui” e “por ali”. 

e) Ao conduzir uma pessoa cega, não ofereça seu braço (cotovelo) para que ela o segure. A 

puxe pelo braço ou pela bengala. 

 

15 – Intensidade dos Apoios ao Deficiente Mental: 

( ) Extenso: apoio quando necessário'. Se caracteriza por sua natureza de episódios. Assim, a 

pessoa não precisa sempre de apoio ou requer apoio de curta duração durante momentos de 

transição em determinados ciclos da vida (por exemplo, perda do emprego ou fase aguda de uma 

doença). Este apoio pode ser de alta ou de baixa intensidade. 

( ) Limitado: apoios intensivos caracterizados por sua duração, por tempo limitado, mas não 

intermitente. Podem requerer um menor número de profissionais e menor custo que outros níveis 

de apoio mais intensivos (por exemplo, treinamento para o trabalho por tempo limitado ou apoios 

transitórios durante o período entre a escola e a vida adulta). 

( ) Intermitente: apoios caracterizados por sua regularidade (por exemplo, diária) em pelo 

menos em algumas áreas (tais como na vida familiar ou na profissional) e sem limitação temporal 

(por exemplo, apoio a longo prazo e apoio familiar a longo prazo). 

( ) Generalizado: apoios caracterizados por sua constância e elevada intensidade, 

proporcionados em diferentes áreas, para proporcionar a vida. Estes apoios generalizados exigem 

mais pessoal e maior intromissão que os apoios extensivos ou os de tempo limitado.  
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Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência correta 

das proposições acima, é respectivamente: 

a) F – F – V – F 

b) F – F – V – V 

c) F – V – F – V  

d) V – V – V – V  

e) V – V – F – V  

 


