
 



Prefeitura Municipal de Urubici/SC – Edital 01/2016 
Processo Seletivo – Cargo: Atendimento Educacional Especializado 

 

1 
 

PORTUGUÊS – 05 QUESTÕES 

 

1. A poesia modernista apresenta em sua perspectiva o nacionalismo da geração de 30. As produções dessa época 
influenciam os poetas da atualidade, tanto quanto Mario de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. 

Sobre a poesia modernista brasileira podemos afirmar: 
 

I. Caracterizou-se, inicialmente, pela irreverência e pelo anticonvencionalismo. 

II. Valeu-se da paródia para estabelecer a crítica às primeiras manifestações vanguardistas. 
III. Teve na produção poética de Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles, os melhores exemplos de 

irreverência formal. 
IV. Vinculou-se, nos primeiros tempos, aos movimentos de vanguarda europeus. 

 

Pela análise das afirmativas, as questões corretas são: 
a) I e III, apenas.  

b) I e IV, apenas. 
c) II e IV, apenas. 

d) III e IV, apenas. 
e) I e II, apenas. 

 

2. As normas de concordância verbal estão inteiramente respeitadas na frase:  
a) Os requisitos  para a carreira de jornalista pode ser pesquisado em qualquer curso universitário.  

b) Não haveriam problemas, segundo o juiz, para tornar algumas medidas preventivas.  
c) São tantas as áreas que um jornalista deve cobrir que lhe seria impossível estudá-las num único curso.  

d) Todos os profissionais deveria preocuparem-se com um comportamento ético.  

e) Agricultura, ecologia e urbanismo são assuntos que não poderiam ninguém dominar com razoável 
competência. 

 
 

3. As figuras de linguagem são estratégias comuns em textos para conseguir melhor efeito na comunicação do 
escritor com o leitor. No texto a seguir é possível observar ocorrência de figura de linguagem em: 

 

 
 

a) ”A Lucy já foi escolhida em nossa escola”. (Trata-se de uma metonímia). 

b) ”Sua escola tem um padrão de exigência bem baixo”. (Apresenta na expressão o eufemismo). 

c) ”Rainha da primavera”. (É considerada uma metáfora). 
d) Ela disse “parabéns”. (Nesta frase temos a presença de ironia). 

e) Estou concorrendo a “rainha da primavera” da nossa escola. (Expressa pleonasmo). 
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4. De acordo com a nova ortografia, as palavras estão grafadas corretamente, exceto em: 
a) Sub-região; antirracismo; micro-ondas; luso-brasileiro. 

b) Ultrassom; contra-ataque; guarda-noturno; pós-graduação. 

c) Vice-presidente; pré-vestibular; ultra-som; auto-estima 
d) Autorretrato; autoestima; micro-ondas; autoescola. 

e) Ex-aluno; médico-cirurgião; norte-americano; conta-gotas. 
 

5. Na frase: “Ela foi ficando mais compreensiva à proporção que crescia”. Acerca do uso da crase, é linguisticamente 

adequado afirmar que sua ocorrência é: 
a) Inadequada, pois, além de não haver junção de preposição com o artigo, não altera sentido do que é 

dito. 
b) Facultativa, porque, mesmo havendo junção de preposição com o artigo, não altera o sentido do que foi 

dito. 
c) Necessária, pois além de haver junção de preposição com artigo, sugere que a proporção seja resultado 

da compreensão. 

d) Necessária, pois, além de haver junção de preposição com artigo, sugere que a compreensão seja 
resultado da proporção que crescia. 

e) Facultativa, pois indiferente de haver ou não preposição, a crase é uma questão de estilística. 
 

 

MATEMÁTICA – 05 QUESTÕES 

 
 

6. Uma loja de informática vendeu 35 computadores e 85 tablets no mês de janeiro. Em fevereiro a loja teve um 

acréscimo na quantidade de vendas de 20%. Sabendo que cada computador custa R$ 1299,00 e cada tablet 
custa R$ 899,00, quanto esta loja arrecadou com a vendas no mês de fevereiro? 

a) R$ 147.266,00 
b) R$ 145.324,00 

c) R$ 146.256,00 
d) R$ 147.246,00 

e) R$ 143.687,00 

 
7. Em um grupo de músicos, sabe-se que há ao menos um baterista que também é vocalista. Sabe-se que todo 

vocalista é casado. Nesse grupo de músicos, pode-se, do ponto de vista lógico, concluir que: 
a) Todo casado é baterista. 

b) Algum baterista é casado. 

c) Todo casado é vocalista. 
d) Algum baterista não é casado. 

e) Ninguém não casado é baterista. 
 

8. Clara, Carla e Carol foram ao teatro: 

 Clara levou R$ 60,00. 
 Carol levou a metade da quantia de clara. 

 Carla levou a diferença entre as quantias de Clara e Carol. 

 

Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que: 

a) Carla levou R$ 30,00. 

b) Carol levou 25,00. 

c) Clara levou 50,00. 

d) Carla e Carol levaram a mesma quantia. 

e) Carla levou 60,00. 
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9. Carlinhos tinha R$ 240,00 e Maria tinha R$ 260,00. Carlinhos deu N reais para Maria, de modo que ficou com 
uma quantia igual a 4 vezes a quanta com que Carlinhos ficou. O valor de N é: 

a) 105,00 

b) 130,00 
c) 140,00 

d) 110,00 
e) 100,00 

 

10. Carlos, Roberto e Anna estão em uma festa quando o garçom oferece uma bandeja contendo coxinhas, pastéis e 
empadas. Cada um pega um salgado, sendo que Carlos e Roberto pegam salgados diferentes e Carlos e Anna 

pegam o mesmo tipo de salgado. Nem Carlos nem Roberto pegam pastéis, e se Roberto pega uma coxinha, Anna 
também. Que salgado cada um deles pega? 

a) Carlos e Anna, empadas; Roberto, coxinha. 

b) Carlos e Anna, coxinhas; Roberto, empada. 
c) Carlos e Anna, empadas; Roberto, pastel. 

d) Carlos e Anna, coxinhas; Roberto, pastel. 
e) Carlos e Anna, pastéis; Roberto, coxinha. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – 02 QUESTÕES 

 

11. Com relação à abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, que foi votado na 
Câmara de Deputados em Brasília, nesta ocasião quem presidiu a sessão foi: 

a) Ricardo Lewandowski 
b) Miguel Reale Júnior 

c) Renan Calheiros 

d) Eduardo Cunha 
e) Rodrigo Maia 

 
12. A partir do conhecimento sobre Urubici e região, assinale V para verdadeira e F para falsa: 

 
(___) Cascata Véu De Noiva é um ponto turístico de Urubici. 

(___) Monumento Boi de Botas é um ponto turístico de Urubici. 

(___) Gruta Nossa Senhora De Lourdes é uma gruta natural onde existe uma imagem da Santa, e é destino 
de peregrinos de todo o estado. Ponto turístico de Urubici. 

(___) Urubici está localizada no fértil Vale do Rio Caveiras. 
(___) A altitude de Urubici é de 915 metros. 

(___) Urubici está localizada no fértil Vale do Rio Canoas. 

 
Assinale a sequência correta: 

a) V, F, V, V, F, V. 
b) F, F, V, V, F, V. 

c) V, F, V, F, V, V. 

d) Todas estão incorretas. 
e) Todas são verdadeiras. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 08 QUESTÕES 

 
13. Sobre a Declaração de Salamanca (1994), assinale a alternativa correta: 

a) Trata das normas do ensino regular. 
b) Trata de princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. 

c) Trata das ações que devem permear a educação de jovens e adultos. 
d) Trata da política frente à globalização. 

e) Trata dos princípios e regras que compõem o ensino médio. 
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14. O __________________ tem a função de ser o canal comunicativo entre o __________________ surdo, o 
professor, colegas e equipe escolar. Seu papel em sala de aula é servir como _________________ entre pessoas 

que compartilham línguas e culturas diferentes. Essa atividade exige estratégias mentais na arte de transferir o 

conteúdo das explicações, questionamentos e dúvidas, _______________ a participação do aluno em todos os 
contextos da aula e fora dela, nos espaços escolares. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 

a) Professor de Libras, educador, intérprete, ajudando. 

b) Aluno de Libras, aluno, professor, viabilizando. 
c) Intérprete de Libras, aluno, tradutor, viabilizando. 

d) Intérprete de Libras, professor, alicerce, esclarecendo. 
e) Tradutor, surdo, interpretador, colaborando. 

 
15. O Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem como função: 

 

I. Trabalhar no apoio ao desenvolvimento do aluno sem deficiência, transtornos gerais de 
desenvolvimento e com possíveis altas habilidades. 

II. Adequar e produzir materiais didáticos e pedagógicos, tendo em vista as necessidades específicas dos 
alunos. 

III. Disponibilizar o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização. 

IV. Oportunizar a ampliação e suplementação curricular (para alunos com altas habilidades). 
 

Estão corretas: 
a) I, II e III. 

b) II e III. 
c) I e IV. 

d) II, III e IV. 

e) Todas são corretas. 
 

16. Assinale com V para verdadeiro e F para falso. 
De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 04/2009, são algumas das atribuições do professor do Atendimento 

Educacional Especializado: 

 
(___) Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias 

considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial. 
(___) Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. 
(___) 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. 

(___) Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de intransitabilidade utilizados pelo aluno. 
(___) Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços 

pedagógicos e de inviabilidade das estratégias que promovem a participação dos alunos. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

a) V, V, F, F, F. 
b) V, V, V, F, F. 

c) F, F, F, V, V. 
d) V, F, V, F, F. 

e) F, V, F, V, F. 

 
17. De acordo com a Lei nº 9.394, DE 20 de dezembro de 1996, em seu Capítulo V, no que diz respeito à Educação 

Especial, assinale a alternativa correta: 
a) Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

b) A oferta de educação especial, dever constitucional do Município, tem início na faixa etária de zero a seis 

anos, durante a educação infantil. 
c) Educação especial para o trabalho, visando a não efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 

condições inadequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, 
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mediante articulação com os órgãos afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade 
superior nas áreas artística, intelectual. 

d) Professores sem especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento bem como 

professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 
e) Acesso desigual aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível 

do ensino superior. 
 

18. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), inclusão 

escolar tem início na fase em que se desenvolvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e seu 
desenvolvimento global. Estamos falando da fase: 

a) Ensino Fundamental  
b) Ensino Superior  

c) Educação Infantil 
d) Ensino Médio 

e) Ensino de Jovens e Adultos 

 
19. O Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, dispõe sobre a Educação Especial, e no art. 1o  fala sobre o 

dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial que será efetivado de acordo 
com diretrizes relacionadas a baixo: 

 

I. Garantia de um sistema educacional exclusivo em todos os níveis, com discriminação e com base na 
igualdade de oportunidades. 

II. Aprendizado ao longo de toda a vida. 
III. Não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência. 

IV. Garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as 
necessidades individuais. 

V. Oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva 

educação. 
VI. Adoção de medidas de apoio coletivo e efetivas, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico 

e social, de acordo com a meta de inclusão plena. 
VII. Oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de ensino. 

VIII. Apoio técnico e financeiro pelo Poder Privado às instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e 

com atuação exclusiva em educação especial. 
 

Assinale a alternativa correta: 
a) I, II, IV, VII estão corretas. 

b) II, III, IV, V, VII estão corretas. 
c) I, VI, VIII estão corretas 

d) Todas estão incorretas. 

e) Todas estão corretas. 
 

20. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o processo avaliativo é de suma importância em todos os âmbitos 
do processo educacional para nortear as decisões pedagógicas e retroalimentá-las, exercendo um papel essencial 

nas adaptações curriculares. Quando direcionado ao contexto familiar, o processo avaliativo deve focalizar, dentre 

outros aspectos: 
a) As atitudes e expectativas com relação ao aluno. 

b) O apoio propiciado ao aluno e à sua família. 
c) A participação na escola e na igreja da comunidade. 

d) As condições socioeconômicas. 

e) As possibilidades e pautas educacionais. 
 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          
 


