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CARGO: PROFESSOR DE 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 3 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; 

 

 A Prova escrita terá início às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo 
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máximo de 3 (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada 

questão composta de 5 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 (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

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 

1. Complete as frases com os verbos apresentados preenchendo com os números correspondentes, 

considerando as ideias contidas nos excertos. 

1. sortir 

2. surtir. 

(  ) Em tempos de crise, é necessário que a despensa esteja________________ de alimentos. 

(  ) Em 2009 ocorreu um ____________________de gripe H1N1. 

(  ) O médico alterou a minha medicação porque a anterior não estava __________ efeito. 

(  ) Já comprei um __________________ de mantimentos para vários meses. 

(  ) Minhas palavras parecem não ter ___________________ qualquer tipo de alteração no seu 

comportamento. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 

b) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 

d) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 

e) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 

 

2. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas do vocábulo carretilha está em: 

a) Profilaxia 

b) Referencia  

c) Corroborar  

d) Cavalheiro  

e) Embrulhado 

 

3. Observando o uso dos porquês é possível afirmar que são sentenças corretamente grafadas:  

I. Você brigou comigo. Por quê?  

II. Porquê você brigou comigo?  

III. Por que você brigou comigo? 

IV. Porque você brigou comigo? 

V. Gostaria de saber o porquê você brigou comigo. 
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a) I ; II e III 

b) I ; III e V 

c) I ; II e IV 

d) I ; III e IV 

e) II ; III e V 

 

4. Estão respeitadas as regras de concordância verbal  em:  

I. Entre as duas hipóteses que examinou, considera o autor que o elemento comum é redução da 

capacidade de sonhar. 

II. Seria essencial que nunca faltasse aos adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a 

liberdade inclusa nos sonhos. 

III. Caso deixasse de haver as grandes bibliotecas de hoje, é possível que os homens do futuro não 

pudessem interpretar plenamente a nossa cultura. 

IV. A vida têm uma só entrada: a saída é por cem portas”. 

V. Tudo eram alegrias e cânticos. 

a) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a IV; 

b) Apenas as alternativas IV e V estão corretas; 

c) Somente a alternativa I está correta. 

d) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas; 

e) Somente a alternativa IV está correta. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5. Um vendedor ambulante compra espigas de milho de um feirante ao preço de R$ 0,82 de cada duas 

unidades. Ele revende essas mesmas espigas de milho por R$ 3,20 para cada embalagem plastificada 

com quatro unidades. O número de espigas de milho que ele precisa vender para obter um lucro de 

R$ 156,00 é: 

a) 270 

b) 300 

c) 400 

d) 350 

e) 280 
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6. Um veículo é ofertado pela montadora em três cores diferentes, podendo o comprador optar entre 

os motores 1.0 cc, 1.4 cc, 1.6 cc, 1.8 cc e 2.0 cc, nas versões “standat” e “luxo”. O número de 

alternativas que o cliente terá é de:  

a) 10 

b) 30 

c) 45 

d) 50 

e) 54 

 

7. Uma laje de concreto é retangular e tem 5 m de comprimento, 3,5 m de largura e 14 cm de 

espessura. O volume de concreto usado nesta laje é: (em ) 

a) 24,5 

b) 4,95 

c) 8,05 

d) 5,10 

e) 2,45 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8. O Governo Federal enviou para o Congresso Nacional, em junho de 2016, uma proposta de 

emenda constitucional para a criação de um teto para os gastos públicos para os próximos 20 

anos, a partir de 2017, que ficou conhecida como a PEC dos gastos públicos. Este tema foi da 

PEC nº ____ . 

Assinale a alternativa correta. 

a) PEC 743 

b) PEC 243 

c) PEC 746 

d) PEC 246 

e) PEC 241 

 

9. “O Prefeito Emerson Ari Reichert, juntamente com o Vice Prefeito, Adilson Alfredo Schwingel e 

os Vereadores, Ari Arno Koch e Joacir José Toledo estiveram em Brasília na última semana, 
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viabilizando recursos para Ipira.” Fonte: www.ipira.sc.gov.br Acessado em 26 de dezembro 

2016 

O texto acima se refere à viagem realizada em novembro de 2016, para viabilizar liberação de mais 

de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para a execução de obras emergenciais de 

muros de contenção para estabilização de encostas comprometidas com as fortes chuvas ocorridas no 

município ainda em 2014.  Através de qual ministério foi a liberação desse recurso? 

a) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

b) Ministério da Integração Nacional 

c) Ministério da Defesa Civil Brasileira 

d) Ministério do Desenvolvimento Municipal 

e) Ministério da Fazenda 

 

10. Segundo o Art. 169 da Lei Orgânica de Ipira o Conselho Municipal de Educação, incumbido de 

normatizar e fiscalizar o sistema de ensino no município, será composto por indicação de 

representantes __________________. 

I. dos Poderes Executivo e Legislativo 

II. de entidades ligadas ao magistério 

III. do Poder Judiciário 

IV. de organizações científicas e culturais 

V. de organizações sindicais 

a) I e IV são incorretas 

b) II e V são incorretas 

c) IV e V são incorretas 

d) III é incorreta 

e) I, II e IV são incorretas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE AEE  

11. A Educação Especial, no Brasil, teve início na época do “Brasil Imperial” com a criação de duas 

instituições; 

a) Imperial Instituto dos Meninos Cegos e o Instituto dos Surdos Mudos. 

b) A Sociedade Pestalozzi  e o  Imperial Instituto dos Meninos Cegos-Surdos. 

http://www.ipira.sc.gov.br/
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c) Imperial Instituto dos Meninos Cegos-Surdos e as Associações de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). 

d) A Sociedade Pestalozzi e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

e) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e a Associação de Pais e Amigos 

dos Surdos (APAS). 

 

12. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de 

direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança 

em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção 

da exclusão dentro e fora da escola (MEC, 2008). Nesta perspectiva, Educação Inclusiva é.... 

a) Um sistema de educação que reconhece o direito de todas as crianças e jovens a 

compartilharem de um meio ambiente educativo que seja possível de atender suas condições 

quanto à capacidade, sexo, classe social, etnia ou estilo de aprendizagem. 

b) Um sistema de educação que reconhece o direito de todas as crianças e jovens a 

compartilharem de um meio ambiente educativo comum em que todos sejam valorizados por 

igual, com independência das diferenças percebidas quanto a capacidade, sexo, classe social, 

etnia ou estilo de aprendizagem. 

c) Um sistema de educação especial que atenda as crianças e jovens conforme as diferenças 

percebidas quanto a sua capacidade, sexo, classe social, etnia ou estilo de aprendizagem. 

d) Um sistema de educação especial que reconhece o direito de todas as crianças e jovens com 

deficiência de compartilharem um ambiente educativo. 

e) Um sistema de educação que respeita e reconhece o direito de todas as crianças e jovens a 

compartilharem de um sistema educativo especial, respeitando as orientações e interesses dos 

pais ou responsáveis. 

 

13. Segundo a LDB 9394/96, a Educação Básica é formada por: 

a) Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial. 

b) Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e Educação Especial. 

c) Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino médio. 

d) Educação Básica, Ensino Médio e Educação Especial. 

e) Educação Regular e Educação Especial. 
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14. A _______________ é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e 

modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e 

serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas 

comuns do ensino regular. 

Assinale a alternativa que apresenta a expressão CORRETA que completa o espaço do texto acima: 

a) Educação Inclusiva 

b) Educação Regular 

c) Educação Especial  

d) Educação Básica 

e) Educação Integral 

 

15. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, o 

Atendimento Educacional Especializado é um serviço que tem como função; 

a) complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, 

recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação 

na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. 

b) complementar e substituir a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, 

recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação 

na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. 

c) reforçar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de 

acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade 

e desenvolvimento de sua aprendizagem na escola especial. 

d) complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, 

recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação 

na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem na escola especial. 

e) substituir a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de 

acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade 

e desenvolvimento de sua aprendizagem. 

 

16. De acordo com as diretrizes operacionais para a oferta do Atendimento Educacional 

Especializado, a elaboração e a execução do plano de AEE são de competências: 

a) dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em 

articulação com os demais professores do ensino regular, com a participação das famílias e em 
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interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros 

necessários ao atendimento. 

b) dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em 

articulação com os professores do ensino especial e com a participação das famílias. 

c) dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais em interface com os demais 

serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento. 

d) dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais em articulação com os demais 

professores auxiliares , pois trata-se de um atendimento de caráter individual e pedagógico.  

e) dos professores que atuam especificamente na sala de recursos multifuncionais ou centros de 

AEE.  

 

17. A meta nº 4 da Lei 1122/2015 (PME – Ipira) propõe universalizar, para a população de 4 (quatro) 

a 17 (dezessete) anos com _________________________, ____________________________ e 

_______________________________, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

Assinale a alternativa CORRETA que completa os espaços do texto acima: 

a) a)Deficiência Intelectual e Múltipla, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas 

Habilidades/Superdotação; 

b) Deficiência, Transtorno de Conduta e Altas Habilidades/Superdotação; 

c) Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação; 

d) d)Dificuldade de aprendizagem, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas 

Habilidades/Superdotação; 

e) Deficiência, TDAH e Altas Habilidades/Superdotação; 

 

18. Assinale “V” para as sentenças verdadeiras e “F” para as falsas sobre a Deficiência Visual: 

(  ) O diagnóstico da deficiência visual é feito por meio de duas medidas: a acuidade visual e o 

campo visual; 

(  ) Os problemas de visão incluem dois grandes grupos: as pessoas com perda total de visão e as 

pessoas cegas; 

(  ) Os recursos de impressão ampliada, lupas e telelupas são utilizados por pessoas que possuem 

visão subnormal ou baixa visão; 
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(  ) Recursos ópticos são receitados por oftalmologistas, tais como: óculos, lupas e telescópios; 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das sentenças acima: 

a) V-V-F-F 

b) V-F-V-V 

c) F-V-F-V 

d) F-V-V-F 

e) V-F-F-V 

 

19. A Comunicação Alternativa, órteses, próteses e teclado colméia, são exemplos de recursos 

utilizados por alunos que possuem: 

a) Deficiência Intelectual; 

b) Deficiência Auditiva; 

c) Síndrome de Down 

d) Deficiência Física 

e) Deficiência Motora 

 

20. Para a atuação no Atendimento Educacional Especializado, o professor deve ter formação inicial 

que o habilite para a docência e formação específica para a Educação Especial. São 

conhecimentos inerentes a prática do professor do AEE, EXCETO: 

a) Deve atuar sobre as peculiaridades dos alunos, provendo recursos, linguagens e equipamentos 

que os apoiam no acesso e participação na escola regular. 

b) Seu trabalho visa o ensino-aprendizagem de conteúdos curriculares. 

c) Deve pesquisar e estudar cada um dos alunos que lhe é encaminhado e decidir, criar e organizar 

os recursos, serviços e equipamentos para apoiar a participação e aprendizagem no ensino 

comum. 

d) Todas as suas atribuições envolvem conhecimentos práticos e teóricos coerentes com os 

princípios da inclusão. 

e) Seu trabalho reúne dados coletados dos professores e demais membros da comunidade escolar 

que estão direta e indiretamente envolvidos no caso em estudo. 

 


