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CARGO: AUXILIAR DE ENSINO 

 
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 (matemática) 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. 
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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 (MATEMÁTICA) 

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 

AUXILIAR DE ENSINO 

06 – O processo de aprendizagem deve levar em consideração tanto os conteúdos curriculares 

previstos em cada uma das etapas do ensino, quanto do chamado currículo oculto, que pode ser 

definido como: 

a) São aquelas habilidades mobilizadas de modo inconsciente pelos alunos a fim de resolver 

problemas. 

b) O que está implícito no cotidiano escolar, ou seja, tudo aquilo que não é dito, mas que é 

valorizado ou desvalorizado pela escola. 

c) Articula-se com os conhecimentos sócio históricos presentes em cada um de nós, mas que 

não temos consciência de sua presença. 

d) Refere-se aos conteúdos e saberes que os alunos trazem consigo, de seu contexto familiar e 

cultural. 

e) São as competências que organizamos e selecionamos ao aprender novos conteúdos e que 

exigem capacidade de abstração. 

 

07 – Tomando como partida os fundamentos da educação inclusiva, faz-se necessário refletirmos 

sobre esta modalidade, realizando uma leitura crítica a respeito de suas fundamentações teóricas e de 

suas implicações práticas, pois estas últimas transcendem o universo escolar. Por exemplo, o excesso 

de diagnósticos dos problemas de aprendizagem, a começar pelo uso do termo Transtorno, que traz 

como uma consequência negativa: 

a) Fica implícita a compreensão de que há algo em desacordo com uma "ordem" e, portanto, há 

um ideal a ser perseguido, entre os profissionais, sem considerar a subjetividade.  

b) Estabelece uma relação da diagnose com a história de vida do sujeito, de modo que as 

descrições dos eventuais problemas de aprendizagem se inserem num contexto histórico e 

social. 

c) O aspecto patológico e funcional das operações mentais é esvaziado de seu sentido orgânico 

e biológico, o que implica em entravamentos de diagnóstico e medicalização. 

d) As políticas públicas de inclusão e direitos humanos inviabilizam muitas vezes o real trato 

dos problemas de aprendizagem dos alunos, de modo que relativizam excessivamente as 

disfunções mentais da idade escolar. 
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e) Falta de um embasamento nomeadamente científico, visto que os diagnósticos são 

essencialmente psicológicos tornam os transtornos essencialmente individuais, dificultando 

regras universais. 

 

08 – O Transtorno do Espectro Autista (TEA) está relacionado ao desenvolvimento neurológico e 

incide diretamente no desenvolvimento infantil, cujo diagnóstico precoce facilita a promoção de uma 

maior qualidade de vida e maior interação social. Sobre o autismo, considere: 

I – A criança com autismo não costuma demonstrar emoções, mantém baixo contato visual e, 

muitas vezes, tem mais interesse em objetos do que em pessoas. 

II – São sintomas comuns do indivíduo autista, vocabulário reduzido, com uso repetido e 

automático de certas palavras, além de desenvolver toques no comportamento cotidiano. 

III – Embora cientistas considerem uma doença que está presente no indivíduo desde o 

nascimento, é impossível a realização de um diagnóstico em crianças menores três anos, só 

percebidos então pela falta de socialização e interesses. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

09 – Além de terapias de cunho Cognitivo-Comportamental, o Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade TDAH pode ser acompanhado também por um fonoaudiólogo se houver: 

a) Em casos em que a criança, ou adolescente, regride na aprendizagem e retornam a um 

momento do desenvolvimento anterior à aquisição da fala. 

b) Em casos em que a autoestima está prejudicada pelo transtorno e carece de elementos para 

ter mais confiança de si e frente aos desafios da sociabilidade escolar. 

c) Em casos específicos nos quais existem, simultaneamente, Transtorno de Leitura (Dislexia) 

ou Transtorno da Expressão Escrita (Disortografia). 

d) Em casos em que a criança apresenta uma defasagem linguística marcada pela falta ou 

ausência total de vocabulário, que deve iniciar acompanhamento por volta dos 2 u 3 anos. 
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e) Em casos em que a criança se ausenta da vida escolar devido as dificuldades de 

aprendizagem, de modo que é preciso complementar sua vida acadêmica com outros 

profissionais. 

 

10 – O tipo e a forma de apoio que deve receber uma pessoa diagnosticada com alguma deficiência 

mental variam de acordo com suas necessidades. Por exemplo, se o apoio ocorre “quando 

necessário”, ou requer apoio de curta duração durante momentos de transição em determinados ciclos 

da vida chamamos de apoio: 

a) Extensivo. 

b) Intermitente.  

c) Generalizado. 

d) Limitado. 

e) Periódico. 

 

11 – Baseado no excerto abaixo, extraído da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, responda: 

“Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos 

nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as 

diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança. O AEE se 

expressa por meio de serviços de intervenção precoce que objetivam otimizar o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social.” 

A descrição se refere ao atendimento de crianças em qual faixa etária? 

a) Entre cinco e seis anos de idade. 

b) Entre dois e cinco anos de idade. 

c) Dos onze aos quatorze anos de idade. 

d) A partir dos três anos de idade. 

e) Do nascimento aos três anos de idade. 

 

12 – Os chamados Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) são distúrbios que afetam as 

interações sociais e costumam se manifestar nos primeiros cinco anos de vida. Os TGDs englobam 

algumas psicoses infantis, tais como: 

a) Dislalia aguda. 

b) Dislexia fonética. 

c) Síndrome de Asperger. 
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d) Parapraxias paranoides. 

e) Síndrome de Alzheimer. 

 

13 – Sobre o contexto de Atendimento Educacional Especializado, considere: 

“Este tipo de serviço promove orientação e supervisão pedagógica desenvolvida por professores 

especializados que fazem visitas periódicas às escolas para trabalhar com os alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais com seus respectivos professores de classe 

comum da rede regular.” 

A descrição se refere ao serviço conhecido como: 

a) Sala de recursos. 

b) Horas de estudo pedagógico. 

c) Avaliação escolar. 

d) Itinerância. 

e) Supervisão técnica. 

 

14 – Diante das dificuldades educacionais de aprendizagem apresentadas por alguns alunos, a 

legislação permite que o sistema de ensino promova adaptações curriculares. Sobre este currículo 

adaptado podemos afirmar corretamente: 

a) Refere-se a um novo currículo, que institui uma nova dinâmica, reduzindo as expectativas 

em relação ao educando com necessidades especiais. 

b) Não se refere a um novo currículo, mas numa nova dinâmica passível de ampliação ou 

restrição, variando de acordo com a necessidade do educando. 

c) Refere-se a um currículo paralelo, que pode ser adotado em casos de educandos com 

superdotação, e que exigem novos conteúdos ou graus elevados de dificuldade. 

d) Não se refere a um novo currículo, mas num tipo reduzido ou resumido de currículo que não 

cobra ou avalia o aluno nos mesmos termos, apenas garante sua vivência escolar em 

detrimento da aprendizagem. 

e) Não se refere a um novo currículo, mas numa dinâmica que priorize a permanência escolar 

do aluno com deficiência, o que impede que sejam avaliados. 

 

15 – De acordo com os órgãos profissionais e médicos que versam sobre a questão da deficiência 

mental, está correta a afirmação: 

a) A principal caracterização da deficiência é sua origem, de modo que deficiência mental é 

apenas aquela considerada presente no indivíduo desde seu nascimento. 
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b) O que caracteriza pessoa portadora de deficiência não é a dificuldade de se relacionar, de se 

integrar na sociedade, mas o quanto ela consegue alcançar os estados normais de uma pessoa 

sem restrições. 

c) É preciso que haja vários sinais para que se suspeite de deficiência mental, um único aspecto 

não pode ser considerado como indicativo de qualquer deficiência. 

d) Até a década de 1990 a deficiência mental era vista como uma necessidade de atuação 

inclusiva, de modo que atualmente existem mecanismos e instituições próprias para cada 

tipo de deficiência. 

e) As limitações físicas, psicológicas e cognitivas presentes na deficiência mental são 

essenciais para definir em que tipo de ambiente ela poderá conviver. 

 


