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Atenção: NÃO ABRA este caderno antes de autorizado pelo fiscal 
 
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa + 

Conhecimentos Específicos) é de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo/área de 
especialização para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”), 
das quais apenas 1 (uma) é correta. 

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as 
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para 
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro 
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta, ambos 
assinados. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a 
partir das 16h 30min. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar 
as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você. 

 
 

___________________________________________ 
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 

 
 

INSCRIÇÃO 
 
 

 
 
 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
 
 

 
CARGO/ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO:  

 

  



UFSC 2012 – PEDADOGO/ÁREA – EDUCAÇÃO ESPECIAL Página 2 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
  

Texto 1 
 

A história do servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 

Na Roma Antiga, os Servidores do Estado, os que fundamentalmente, pelas qualidades 
morais, representavam a Polis (cidade), eram investidos de certa autoridade. Tal condição, 
compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo reconhecimento 
social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes. No Brasil, o funcionário 
público fez-se presente desde seu descobrimento. Pero Vaz de Caminha, os Governadores 
Gerais e os juízes são exemplos de funcionários públicos. 

O serviço público no Brasil expandiu-se em 1808, com a chegada de D. João VI e sua 
família real, além das centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte 
portuguesa que vieram com ele e se instalaram no Rio de Janeiro. A partir daí é que se iniciou 
o processo de tomada de consciência da importância do trabalho administrativo, diante da 
necessidade de promover o desenvolvimento da então colônia, de acordo com a diplomacia 
real. 

Proclamada a independência, o Brasil virou império, depois república e, ao longo da 
história política do país, sempre estavam presentes os funcionários públicos, ajudando a 
administrar a máquina que impulsiona o desenvolvimento da nação brasileira. É ao trabalhador 
da administração pública que compete executar as ações que movimentam os serviços básicos 
e essenciais de que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. O 
Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador ou o 
senador; não pode recolher o lixo da rua, para isso precisa do lixeiro; não pode dar aulas, para 
isso precisa do professor e assim por diante. Em termos gerais, portanto, o funcionário público 
é aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 

Um dos primeiros documentos consolidando as normas referentes aos funcionários 
públicos foi o Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939. Por esse motivo, no ano de 1943, o 
Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público. Em 
11 de dezembro de 1990, veio a Lei 8.112, que alterou grande parte das disposições do 
Decreto-Lei 1.713/39, substituiu o termo funcionário público por servidor público e passou a ser 
considerado o novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Esta lei inovou por 
englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações públicas 
federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam atividades 
típicas da administração, prestando serviços públicos. 

Apesar das inovações trazidas pela Lei 8.112/90, os direitos e deveres dos servidores 
públicos estão definidos e estabelecidos na Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 39. 
Constam, ainda, nos estatutos das entidades para as quais trabalham. 

A partir de 1990 o país começou a implementar políticas de ajuste e reestruturação do 
setor público. Esta reestruturação resultou em medidas restritivas sobre o emprego público, 
especialmente em nível federal, com as demissões de funcionários públicos não estáveis, a 
limitação de novas contratações, o incentivo à aposentadoria, a terceirização de serviços, o 
plano de demissão voluntária. Todas essas medidas, aparentemente, tinham como objetivo a 
contenção de despesas e a "moralização" do setor público, mas vale observar que os cortes 
indiscriminados de pessoal resultaram em prejuízo para a execução de atividades-fim como 
educação e saúde, o que consequentemente interferiu na qualidade dos serviços públicos 
essenciais prestados à população. 
 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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01) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1.  
 
(   ) A reestruturação do setor público a partir de 1990 afetou o desenvolvimento das atividades 

relacionadas à saúde e à educação. 
(   ) Os funcionários que serviam o Estado na época da Roma Antiga não possuíam poder frente à 

população local. 
(   ) O Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público 

porque foi pressionado pelos trabalhadores administrativos. 
(   ) Nos estatutos das entidades para as quais os funcionários públicos trabalham também estão 

garantidos os seus direitos e definidos os seus deveres. 
(   ) O plano de demissão voluntária veio como uma das estratégias de reorganização do setor 

público no país. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – F – F – V – F 
B. (   ) F – V – F – V – V    
C. (   ) V – V – V – F – V    
D. (   ) V – F – F – V – V    
E. (   ) V – F – V – F – F   
 
02) De acordo com o texto 1, é possível afirmar, em relação ao Brasil, que: 
 

I. a consciência da importância do trabalho administrativo na esfera pública inicia a partir do 
Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939.  

II. com o governo do Presidente Getúlio Vargas, o emprego público passa a ter medidas 
restritivas.  

III. o Estado depende do servidor público para qualquer tipo de trabalho administrativo.  
IV. todas as centenas de funcionários, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa 

influenciaram na conscientização da importância do serviço público.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  
 

A. (   ) o cargo de funcionário público está restrito ao governo federal. 
B. (   ) as medidas restritivas no setor público, implementadas a partir de 1990, não foram 

positivas para algumas áreas essenciais dos serviços públicos. 
C. (   ) a implementação das políticas de ajuste e reestruturação do setor público foi de encontro à 

contenção de despesas e à "moralização" deste setor. 
D. (   ) a Lei 8.112 alterou todas as disposições do Decreto-Lei 1.713/39 e, por isso, foi criado o 

novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. 
E. (   ) a necessidade de promover o desenvolvimento da colônia não influenciou a expansão do 

funcionalismo público. 
 



UFSC 2012 – PEDADOGO/ÁREA – EDUCAÇÃO ESPECIAL Página 4 
 

04) Observe os fragmentos abaixo, adaptados do texto 1. 
 
 

(   ) Assim sendo, é sua a função de executar as ações que movimentam os serviços fundamentais de 
que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. 

(   ) É aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 
(   ) Dessa forma, não há como negar a importância do serviço público no desenvolvimento do país. 
(   ) Ele é o responsável pelo trabalho administrativo do Estado.   
(   ) Atividades como a criação de leis, o recolhimento do lixo nas ruas, a ministração de aulas não 

dependem do Estado, mas sim do servidor público. 
 

Numere as frases acima de modo a criar um parágrafo coeso e coerente. Assinale a alternativa 
que representa essa numeração. 

 

A. (   ) 1, 2, 4, 3, 5 
B. (   ) 1, 2, 5, 4, 3 
C. (   ) 4, 5, 2, 1, 3 
D. (   ) 4, 5, 1, 3, 2 
E. (   ) 4, 2, 5, 3, 1 
 
05) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) O uso do acento indicativo de crase em “entes pertencentes à administração pública indireta” é 
facultativo. 

B. (   ) Na frase “Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos [...]” o 
elemento que aparece entre vírgulas é classificado como adjetivo. 

C. (   ) Na frase “No Brasil o funcionário público fez-se presente desde seu descobrimento.” se é 
classificado como pronome reflexivo. 

D. (   ) Na frase “O Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador 
ou o senador;” o pronome destacado retoma o sujeito O Estado. 

E. (   ) De acordo com a norma padrão escrita, na frase “A partir daí é que se iniciou o processo de 
tomada de consciência da importância do trabalho administrativo [...]” o pronome se pode 
aparecer depois do verbo. 

 
06) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao excerto do texto 1.  

 “Esta lei inovou por englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações 
públicas federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam 
atividades típicas da administração, prestando serviços públicos.” 

 

(   ) O nome entes pode ser substituído por indivíduos sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A conjunção mas pode ser substituída pela conjunção por isso sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A expressão esta lei retoma a Lei 8.112. 
(   ) Em que realizam atividades típicas da administração o pronome relativo que introduz uma oração 

subordinada adjetiva. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – F – F 
B. (   ) F – F – V – V 
C. (   ) F – F – V – F 
D. (   ) F – V – F – F 
E. (   ) V – V – V – V 
 
 
07) Leia a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

“Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo 
reconhecimento social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes.” 
O par quer ... quer expressa uma relação de: 

 

A. (   ) conclusão. 
B. (   ) alternância. 
C. (   ) explicação. 
D. (   ) adversidade. 
E. (   ) comparação. 
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Texto 2 

 

A mídia e o servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 
Talvez o maior ícone da mídia, tratando-se de serviço público, seja hoje A Grande 

Família. O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o senso comum da 
população brasileira. Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. Muito pelo 
contrário: vive o seu trabalho diariamente e, quem sabe, todas as horas do dia. De outro lado, o 
seu chefe é o "modelo comumente apresentado" de servidor público. É o próprio armador das 
"maracutaias"; o exemplo de como se utilizar do Estado para lucrar e tirar algum; o 
estereotipado "esperto" que mora em um luxuoso apartamento com banheira de 
hidromassagem. Lima Barreto não poupou o servidor público de suas radicais e irreverentes 
crônicas. Em “O Trem de Subúrbios”, de 1921, Lima escreve: 

O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 
quase um analfabeto. O que fez ele? Arranjou servir adido à repartição que cobiçava, deixando 
o lugar obscuro que ocupava, numa repartição obscura do mesmo ministério. Tinha fortes 
pistolões e obteve. O diretor, que possuía também um candidato, para a mesma causa, 
aproveitou a vaza e colocou de igual forma o seu. Há um fim de ano de complacências 
parlamentares e todos eles arrancam do Congresso uma autorização, na cauda do orçamento, 
aumentando os lugares, na tal repartição cobiçada, e mandando também aproveitar os 'adidos'. 
Está aí a importância do homenzinho que não cessa de falar como um orador. 

Lima parece nos falar de hoje. A imponência do cidadão, um burocrata que não respeita 
os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que possui em repartições públicas para "se 
dar bem". Não precisa ser corrupto; contudo, se for, tem de fazer algo para equivaler à 
corrupção herdada pela própria sociedade. 

Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. É apenas um 
"burocrata", que beira a imbecilidade que, não por meio do mérito, mas sim por meio das 
relações pessoais (amizade, família ou sexo) ou do "jogo sujo da politicagem", conseguiu galgar 
um espaço no serviço público. 

Foi em 1951/52 que Armando Cavalcanti e Klécios Caldas escreveram Maria 
Candelária, que obteve um sucesso notável graças ao embalo desse "hit carnavalesco" e por 
sua letra que atingia, em cheio, o imaginário do povo da capital: 

Maria Candelária / É alta funcionária, 
Saltou de pára-quedas, / Caiu na letra O, oh, oh, oh, oh, 
Começa ao meio-dia, / Coitada da Maria, 
Trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó, oh, oh, oh, oh, 
À uma vai ao dentista, /Às duas vai ao café, /Às três vai ao modista, 
Às quatro assina o ponto e dá no pé, / Que grande vigarista que ela é. 
Crítica, "zombeteira", "malandra". Irônica, a letra mostra a funcionária pública "padrão". 

Uma funcionária que nunca trabalha, vigarista, que está sempre nos "trinques" da moda para, 
provavelmente, manter seu trabalho que não exige competência. Isso acaba passando uma 
ideia de que servidor não é trabalhador. 

Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da mídia, de um 
processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua imagem no 
estereótipo do cidadão que trabalha pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é 
invariavelmente malandro e corrupto. Por isso é que ainda existe o preconceito em relação ao 
servidor público. 

Ao longo desses vinte e sete anos conheci muitos servidores. Admito que alguns 
realmente representam a figura do cidadão que trabalha pouco, porém estes fazem parte de 
uma minoria. A maioria dos servidores que conheço exerce com zelo as atribuições do cargo, 
bem como, observam as normas legais e regulamentares, cumprem a carga horária e as ordens 
de seus superiores. Para os servidores que não cumprem seus deveres, a Lei 8.112/90 prevê 
as devidas punições e até demissão. 

Após a Constituição de 1988 nasceu um "novo servidor", que convive, em muitos casos, 
com o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. O novo servidor é aquele conectado com o ideal público presente 
no texto constitucional atual e tem a sua escolha determinada exclusivamente pelo mérito que 
demonstrou em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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08) Assinale a alternativa CORRETA que melhor resume o texto 2. 
 
A. (   ) O texto traz alguns exemplos de manifestações artísticas para ilustrar a imagem que o senso 

comum possui do servidor público. Ao final, a autora defende seu posicionamento que é 
contrário ao estereótipo construído socialmente. 

B. (   ) O texto mostra o quanto a televisão tem favorecido a imagem do servidor público honesto e 
isso é fortemente criticado pela autora. 

C. (   ) O texto retrata a imagem do servidor público da década de 50 que é diferente da imagem que 
se tem atualmente. 

D. (   ) A autora faz uma narrativa que conta sua trajetória no serviço público, para mostrar o quanto a 
mídia está equivocada em relação à imagem do servidor público. 

E. (   ) O texto defende a imagem do servidor público do século passado e o do século atual veiculada 
pela mídia. 

 
09) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) após a Constituição de 1988, a imagem do servidor público passou a ser revista pela mídia. 
B. (   ) os exemplos de manifestações artísticas trazidos pela autora – o seriado A Grande Família, a 

crônica de Lima Barreto e a marchinha de Armando Cavalcanti e Klécios Caldas – servem para 
mostrar o respeito da sociedade para com o servidor público. 

C. (   ) a autora, em seus vinte e sete anos de carreira pública, revela que a maioria dos servidores 
públicos são tais quais os descritos pela crônica e pela marchinha de carnaval citadas. 

D. (   ) o preconceito que ainda existe em relação ao servidor público é devido ao processo de 
formação de uma caricatura pela mídia, durante as últimas décadas. 

E. (   ) a autora mostra-se pessimista em relação ao caráter de “novos” servidores públicos, que ao 
conviverem com os “velhos”, podem acabar cedendo ao assédio e ao poder. 

 
10) Considere as proposições abaixo. 
 
I. O tema central do texto é mostrar como a imagem do servidor público tem mudado ao longo dos 

anos. 
II. A autora do texto não se posiciona criticamente a respeito da imagem que a mídia tem do servidor 

público. 
III. A autora defende o fim do preconceito contra os servidores públicos. 
 

De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) todas as proposições estão corretas. 
B. (   ) somente a proposição II está correta. 
C. (   ) somente a proposição III está correta. 
D. (   ) somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) somente as proposições II e III estão corretas. 
 
11) De acordo com o texto 2 e com as regras de pontuação, indique se as frases abaixo são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) As aspas utilizadas em o estereotipado “esperto” (linha 07), “O Trem de Subúrbios” (linha 09) e 

funcionária pública “padrão” (linha 35) têm a mesma função. 
(   ) As vírgulas utilizadas em que transformou sua imagem no estereótipo do cidadão que trabalha 

pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é invariavelmente malandro e corrupto. (linhas 40 – 
42) têm como função separar uma sequência de orações que compartilham o mesmo sujeito. 

(   ) Os parênteses utilizados em mas sim por meio das relações pessoais (amizade, família ou sexo) 
(linhas 23 – 24) poderiam ser substituídos por travessões, já que estão relacionados a uma 
explicação do que a autora quer dizer por relações pessoais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) F – F – V 
B. (   ) V – F – F 
C. (   ) V – V – V 
D. (   ) F – V – F 
E. (   ) F – V – V 
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12) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto 2. 
 
A. (   ) O sujeito da oração O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o 

senso comum da população brasileira. (linhas 02 – 03) é somente Lineu. 
B. (   ) Em um burocrata que não respeita os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que 

possui em repartições públicas para "se dar bem" (linhas 18 – 20), que se refere, 
respectivamente, a burocrata e trabalhadores. 

C. (   ) A elipse do sujeito em É apenas um "burocrata", que beira a imbecilidade (linhas 22 – 23) 
não causa prejuízo à coesão do texto. 

D. (   ) No período Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da 
mídia, de um processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua 
imagem no estereótipo do cidadão que trabalha pouco (linhas 39 – 41), que se refere a 
caricatura. 

E. (   ) Em o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. (linhas 51 – 52), os pronomes sua e ela possuem o mesmo 
referente. 

 
13) Considere as proposições abaixo. 
 

I. O sufixo –mente utilizado em palavras como diariamente e imponentemente une-se ao 
radical para transformar um advérbio em adjetivo. 

II. O sufixo –inho utilizado na palavra homenzinho, embora tenha função de criar um 
diminutivo, no texto é utilizado para criar um efeito de ironia. 

III. Os prefixos –an e –in, utilizados em palavras como analfabeto e invariavelmente, 
significam negação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as proposições II e III estão corretas. 
B. (   ) Somente a proposição III está correta. 
C. (   ) Todas as proposições estão corretas. 
D. (   ) Somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) Somente as proposições I e III estão corretas. 
 
14) Assinale a alternativa na qual a palavra da direita substitui a da esquerda, no texto 2, sem 

prejuízo do sentido.  
 

A. (   )  Propinas (linha 3)  Favores  

B. (   )  Mídia (linha 1) Meios de comunicação 

C. (   )  Notável (linha 27) Desprezível 

D. (   )  Trabalhador (linha 38) Assalariado 

E. (   )  Tarefa (linha 51) Dever de casa 

 
15) Assinale a alternativa em que há a presença de um período composto, formado por uma 

oração principal e uma oração subordinada. 
 
A. (   ) Os servidores cumprem sua carga horária e trabalham seriamente. 
B. (   ) Talvez o maior ícone da mídia seja hoje A Grande Família. 
C. (   ) Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. 
D. (   ) Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. 
E. (   ) O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 

quase um analfabeto. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Sobre a história da educação especial, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) a educação especial, desde suas origens, caracteriza-se por uma perspectiva inclusiva. 
B. (   ) desde a antiguidade clássica há exemplos de instituições especializadas no atendimento 

de pessoas com deficiência. 
C. (   ) por muito tempo a educação especial se organizou como atendimento educacional 

especializado substitutivo ao ensino comum, sendo oferecida em instituições 
especializadas, escolas especiais e classes especiais. 

D. (   ) podemos situar o surgimento da educação especial na Idade Média. 
E. (   ) os médicos Jean Itard e Edouard Séguin são reconhecidos como pioneiros da educação 

especial, principalmente pelas suas iniciativas de educação de pessoas com deficiência 
visual. 

 
17) Assinale a alternativa CORRETA. 

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência: 
 
A. (   ) teve início na época do Império com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos 
Surdos-Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. 

B. (   ) iniciou no século XX, com a fundação do Instituto Pestalozzi e das APAEs. 
C. (   ) é reconhecido internacionalmente pela perspectiva inclusiva, presente nos diferentes 

momentos da história da educação especial no país. 
D. (   ) passa a ter fundamentação legal apenas a partir da Constituição Federal de 1988. 
E. (   ) é previsto apenas a partir da Resolução CNE/CEB n. 2/2001, que determina que os 

sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às famílias organizar-se 
para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 
assegurando as condições necessárias para sua escolarização.  

 
18) Sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção da ONU), 

incorporada à Constituição Brasileira pelo Decreto Legislativo n. 186/2008, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) O Protocolo Facultativo da Convenção estabelece diretrizes legais que foram consideradas 

opcionais pela Assembleia da ONU por ferirem princípios religiosos, legais e culturais 
inerentes aos países signatários, como a questão dos direitos reprodutivos das pessoas 
com deficiência.   

B. (   ) Trata-se de um documento que avança em relação aos Direitos Humanos das pessoas 
com deficiência por apontar para as barreiras sociais como elementos constituintes da 
deficiência.  

C. (   ) Seu objetivo principal é garantir a proteção das pessoas com deficiência em ambientes, 
programas e serviços exclusivos para elas, evitando sua exposição aos preconceitos 
sociais.  

D. (   ) Essa Convenção tem sido criticada por acabar favorecendo a discriminação com base na 
deficiência, à medida que não garante proteção legal para autores de ações de combate 
aos preconceitos que incidem sobre esse grupo social. 

E. (   ) Essa Convenção reconhece os homens e meninos com deficiência como mais vulneráveis 
em relação às mulheres e meninas com deficiência, pelo fato de os atributos da 
masculinidade se confrontarem com aqueles relacionados à deficiência, como a maior 
fragilidade do corpo e a passividade. 
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19) O Preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada à 
Constituição Brasileira pelo Decreto Legislativo n. 186/2008, reconhece a importância da 
acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural, à saúde, à educação e à 
informação e comunicação para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais. Dentre os exemplos abaixo de ações 
institucionais no âmbito universitário, ASSINALE qual delas é compatível com essa diretriz e 
com os princípios inclusivos. 

 
A. (   ) Dispensar os candidatos com deficiência visual das provas do vestibular de redação, 

matemática, química e física, compensando as barreiras que enfrentam na resolução 
destes tipos de questões e facilitando seu ingresso no ensino superior. 

B. (   ) Solicitar aos familiares a contratação de cuidadores para acompanharem os estudantes 
com deficiência nas aulas, refeições e cuidados de higiene. 

C. (   ) Criar um curso de graduação específico para pessoas com síndrome de Down, adaptando 
currículo e práticas pedagógicas que levem em consideração as limitações e necessidades 
especiais dessas pessoas. 

D. (   ) Garantir maior prazo no empréstimo de livros da Biblioteca Universitária para que os 
estudantes com deficiência visual providenciem a digitalização e conversão destes 
materiais em formatos acessíveis, já que é responsabilidade de cada estudante realizar as 
adaptações necessárias a sua condição. 

E. (   ) Aplicar o conceito de desenho universal na construção e manutenção de estruturas físicas, 
fluxos comunicacionais e informacionais da universidade. 

 
20) De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (MEC/SEESP, 2008), assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as 
lacunas abaixo. 

 
Na educação superior, a ___________________ se efetiva por meio de ações que promovam 
o acesso, a __________________ e a participação dos alunos. Estas ações envolvem o 
planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da _______________ 
arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e 
pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento 
de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 
A. (   ) educação especial / permanência / acessibilidade 
B. (   ) educação inclusiva / integração / adaptação 
C. (   ) educação inclusiva / inclusão / adaptação 
D. (   ) educação inclusiva / permanência / acessibilidade 
E. (   ) educação especial / integração / acessibilidade 
 
21) Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE um dos requisitos de acessibilidade de 

pessoas com deficiência ao ensino superior, de acordo com a Portaria MEC/GAB 3284/2003.  
 
A. (   ) Construir rampas com corrimãos, assim facilitando a circulação de cadeira de rodas, em 

substituição à colocação de elevadores, que têm um alto custo.  
B. (   ) Disponibilizar reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviço, apenas para as pessoas usuárias de cadeira de rodas. 
C. (   ) Propiciar, eventualmente, intérprete de língua de sinais/língua portuguesa em sala de aula. 
D. (   ) Adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de mídias 

sonoras para uso didático. 
E. (   ) Proporcionar aos professores formação e acesso a informações somente sobre as 

deficiências severas. 
 



UFSC 2012 – PEDADOGO/ÁREA – EDUCAÇÃO ESPECIAL Página 10 
 

22) Assinale a alternativa CORRETA. 
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(MEC/SEESP, 2008) tem como objetivo: 

 

A. (   ) assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

B. (   ) orientar os sistemas de ensino para garantir a criação de classes especiais para atender 
alunos com deficiência intelectual. 

C. (   ) garantir que todas as escolas do ensino regular implantem salas de recursos 
multifuncionais. 

D. (   ) discutir estratégias de inclusão gradual de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

E. (   ) assegurar a inclusão escolar de alunos com dificuldades de aprendizagem em situação de 
vulnerabilidade social. 

 
23) Leia o trecho a seguir e identifique as afirmativas que o completam corretamente. 

De acordo com o Art.1o do Decreto n. 7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial e o 
atendimento educacional especializado, o dever do Estado com a educação das pessoas 
público-alvo da educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes: 

 

I. garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com 
base na igualdade de oportunidades. 

II. exclusão do sistema educacional regular dos estudantes com deficiências graves. 
III. garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas as adaptações razoáveis 

de acordo com as necessidades individuais. 
IV. adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes que maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena. 
V. oferta de educação especial obrigatória na rede regular de ensino. 
VI. apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às instituições privadas sem fins lucrativos, 

especializadas e com atuação exclusiva em educação especial. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas I, II, III e V completam o trecho corretamente. 
B. (   ) Somente as afirmativas II, IV e V completam o trecho corretamente. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, III, IV e VI completam o trecho corretamente. 
D. (   ) Somente as afirmativas I, II, V e VI completam o trecho corretamente. 
E. (   ) Somente as afirmativas II, IV e VI completam o trecho corretamente. 
 
24) Acerca da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), 

assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. 
 

(   ) Os componentes atuais de avaliação da CIF são: funções do corpo, estrutura do corpo, 
atividade, participação e fatores ambientais. 

(   ) Sua maior vantagem é a possibilidade de avaliar o grau de incapacidade das patologias, 
visando subsidiar a construção de instituições específicas às pessoas com deficiência para o 
desenvolvimento de formas segregadas de atenção a estas pessoas. 

(   ) A CIF permite superar o modelo biomédico da deficiência ao substituir a CID-10, restringindo  
seus mecanismos de avaliação e classificação às dimensões social e psicológica. 

(   ) A CIF representa um avanço na definição e classificação da deficiência, aprimorando a 
avaliação das condições de vida das pessoas com deficiência e favorecendo a melhoria dos 
dados que subsidiam as políticas públicas de inclusão social. 

(   ) Uma das possibilidades de uso da CIF é a avaliação do estado de saúde da população com 
deficiência, quando comparada à população sem deficiência. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) V – V – F – V – V 
B. (   ) V – F – F – V – V 
C. (   ) F – F – V – F – V 
D. (   ) V – F – V – V – F 
E. (   ) V – V – F – F – F 
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25) Assinale a alternativa CORRETA. 
De acordo com o Decreto n. 7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial e o 
atendimento educacional especializado, serão consideradas, para a educação especial: 

 

A. (   ) apenas as matrículas na rede regular de ensino em classes comuns. 
B. (   ) apenas as matrículas em escolas especiais ou especializadas. 
C. (   ) as matrículas na rede regular de ensino, apenas em classes especiais de escolas 

regulares, e em escolas especiais ou especializadas. 
D. (   ) as matrículas na rede regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais de 

escolas regulares, e em escolas especiais ou especializadas, excluídas as  instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas. 

E. (   ) as matrículas na rede regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais de 
escolas regulares, e em escolas especiais ou especializadas. 

 
26) Assinale a alternativa CORRETA. 

O modelo social da deficiência se caracteriza por: 
 

A. (   ) deslocar a deficiência para o contexto, apontando para as barreiras sociais enfrentadas 
pelas pessoas com deficiência.  

B. (   ) conceber a deficiência numa perspectiva individual, enfatizando as dimensões orgânicas 
da deficiência. 

C. (   ) primar por classificações que permitam distinguir o grau de incapacidade inerente a uma 
deficiência. 

D. (   ) caracterizar a deficiência como incidente isolado e como uma experiência necessariamente 
negativa para quem vive essa condição. 

E. (   ) subsidiar filosoficamente políticas públicas assistenciais e segregacionistas. 
 
27) Uma jovem com deficiência visual é aprovada no Vestibular da UFSC para um curso cujos 

conteúdos curriculares e metodologias valorizam a leitura de textos, recursos audiovisuais e 
programas de computador. Assinale qual alternativa abaixo representa uma ação institucional 
ADEQUADA aos princípios de inclusão. 

 

A. (   ) Oferecer à aluna a opção de mudança para um curso mais acessível para pessoas na sua 
condição. 

B. (   ) Permitir a aprovação automática da aluna nas disciplinas de conteúdo e metodologia mais 
visuais, facilitando sua permanência no curso. 

C. (   ) Em caso de a estudante concluir o curso, registrar em seu diploma as habilidades 
profissionais que está impedida de exercer em função da deficiência visual. 

D. (   ) Avaliar com a estudante e seus professores estratégias pedagógicas e tecnologias que 
permitam o acesso aos conteúdos curriculares. 

E. (   ) Orientar os professores a não cobrarem nas avaliações da aluna o mesmo domínio dos 
conteúdos curriculares em função da impossibilidade que ela tem de acessar a bibliografia 
utilizada nas disciplinas. 

 
28) Uma professora dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola pública relata que 

possui dificuldades de "incluir um aluno com deficiência", dizendo já possuir "25 alunos que 
demandam sua atenção, mais esse 'aluno de inclusão'", que "não possui a formação 
especializada para atender alunos especiais" e que "ele não deveria estar ali, mas na escola 
especial". Assinale a alternativa que MELHOR representa a concepção do que consiste a 
prática da inclusão expressa por essa professora.  

 

A. (   ) A inclusão é um princípio da atuação pedagógica e, portanto, inerente a todas as 
dimensões do projeto pedagógico.  

B. (   ) A inclusão expressa a valorização da diversidade dos alunos, em diferentes aspectos 
como gênero, raça, religião, condição orgânica, origem. 

C. (   ) A inclusão é uma ação relativa e exclusiva ao aluno com deficiência, que por sua condição 
distinta exige o atendimento exclusivo e especializado. 

D. (   ) A inclusão se pauta nas noções éticas relacionadas aos Direitos Humanos e enfoca o 
direito ao conhecimento independente da condição. 

E. (   ) A inclusão pretende subsidiar a construção de uma sociedade em que a convivência das 
diferenças seja possível e desejável. 
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29) Assinale a alternativa CORRETA. 
De acordo com o Decreto n. 7.611/2011, os núcleos de acessibilidade nas instituições 
federais de educação superior visam: 
 

A. (   ) eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que restrinjam a participação e 
o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência. 

B. (   ) identificar os estudantes público-alvo da educação especial, com o intuito de encaminhá-
los para instituições especializadas no atendimento a pessoas com deficiência. 

C. (   ) eliminar as diferenças existentes entre os estudantes com deficiência e os demais. 
D. (   ) oferecer reforço escolar a todos os estudantes com deficiência, considerando que tais 

estudantes estão em situação de desvantagem no que se refere à capacidade intelectual. 
E. (   ) promover a criação de espaços de atendimento exclusivo a estudantes com deficiência. 
 
30) Assinale a alternativa CORRETA. 

As salas de recursos multifuncionais são: 
 
A. (   ) salas que possibilitam diferentes tipos de atividades, tais como: projeção de filmes e outros 

recursos audiovisuais, reforço escolar, atendimento a famílias, dentre outros. 
B. (   ) laboratórios de informática. 
C. (   ) ambientes dotados de equipamentos de alta tecnologia, destinados ao desenvolvimento de 

projetos nas diferentes áreas do conhecimento. 
D. (   ) salas de apoio às aulas de educação física. 
E. (   ) ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para 

a oferta do atendimento educacional especializado. 
 
31) Sobre recursos, instrumentos e tecnologias assistivas e seu uso para a promoção da inclusão 

da pessoa com deficiência, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) O fato de as tecnologias assistivas e de informação e comunicação favorecerem maior 

autonomia e acesso à informação e expressão faz delas elementos fundamentais para a 
garantia dos direitos humanos das pessoas com deficiência. 

B. (   ) O uso das tecnologias de comunicação alternativa para alunos com dificuldades de 
comunicação deve ser sempre evitado na escola, pois inibe o desenvolvimento autônomo 
da fala e do controle do aparelho fonoarticulatório. 

C. (   ) No contexto do ensino superior, deve-se proibir aos estudantes com deficiência visual o 
uso dos computadores com programas ledores de tela, pois eles prejudicam o domínio 
correto da ortografia das palavras em função da não relação direta com os símbolos 
gráficos da escrita. 

D. (   ) Aos alunos com dificuldades de controle motor voluntário deve-se ensinar o uso correto 
dos teclados comuns de computador, pois o aprendizado nos teclados adaptados e com 
recursos adicionais leva à dependência destes recursos, que não estarão disponíveis em 
outros contextos. 

E. (   ) As tecnologias assistivas, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
são consideradas uma ameaça ao modelo social da deficiência, pois representam a 
negação da legitimidade desta categoria como inerente à condição humana. 
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32) Sobre a deficiência visual, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas 
falsas. 

 

(   ) Exclui-se da categoria 'deficiência visual' as pessoas com baixa visão ou visão subnormal,   
uma vez que utilizam pistas e contrastes visuais nas suas atividades de vida diária.  

(   ) Os serviços de vídeo com recursos de áudio-descrição favorecem o acesso às imagens 
visuais dos meios de comunicação para pessoas com deficiência visual. 

(   ) As barreiras mais comuns na escolarização das pessoas cegas são as informacionais, cujo  
enfrentamento passa pela disponibilização de materiais bibliográficos em diferentes formatos 
digitalizados, em áudio ou em Braille. 

(   ) Um dos pilares da reabilitação de pessoas com deficiência visual são as técnicas de 
orientação e mobilidade, que consiste, sobretudo, na aprendizagem de formas de apreensão 
e gerenciamento do deslocamento no espaço. 

(   ) A inibição das sensações proprioceptivas na pessoa cega é compensada pelo fato da audição 
tornar-se mais aguçada, o que compreende um importante aspecto funcional da deficiência 
visual. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) V – V – F – V – V 
B. (   ) F – F – V – F – V 
C. (   ) F – V – V – V – F 
D. (   ) V – F – V – F – F 
E. (   ) V – V – F – V – F 
 
33) Assinale a alternativa CORRETA. 

Numa perspectiva inclusiva, quando um aluno com deficiência ingressa na escola, 
inicialmente o que deve ser feito é: 

 

A. (   ) avaliar esse aluno a partir de um comparativo com o aluno sem deficiência, identificando o 
grau de sua incapacidade. 

B. (   ) estabelecer um diálogo com o aluno, observar seu comportamento, buscar dados com a   
família e com a equipe técnica, visando um trabalho em parceria com as partes envolvidas. 

C. (   ) replicar planejamentos anteriores de outros alunos com a mesma deficiência, pois as 
estratégias e recursos devem pautar-se apenas pelo tipo de deficiência.  

D. (   ) orientar o professor para que ele providencie sozinho estratégias para incluir o aluno, 
garantindo sua autonomia pedagógica. 

E. (   ) orientar o aluno sobre o funcionamento da escola e as adequações que deverão ser 
providenciadas pela família para sua integração. 

 
34) Com relação aos sistemas alternativos de comunicação, assinale V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as afirmativas falsas. 
 

(   ) O aluno que apresente dificuldade na fala poderá comunicar-se com outras pessoas, 
utilizando recursos especialmente desenvolvidos e adaptados.  

(   ) Deve-se eleger apenas um sistema alternativo de comunicação para o aluno, evitando 
problemas no desenvolvimento social e comunicativo. 

(   ) O aluno pode usar um tabuleiro de comunicação que contenha símbolos gráficos e construir 
sentenças ao apontar para cada símbolo, de modo a se fazer entender no ambiente escolar e 
social.  

(   ) Há sistemas que utilizam tecnologia avançada, como os sistemas computadorizados e 
softwares específicos, mas devem ser evitados com crianças da educação infantil. 

(   ) A participação da família durante o processo de escolha e utilização dos recursos de 
comunicação alternativa é fundamental para o uso efetivo do recurso nas atividades 
escolares. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) V – F – V – V – V 
B. (   ) F – V – V – V – F 
C. (   ) V – F – F – F – V  
D. (   ) V – F – V – F – V 
E. (   ) F – V – F – F – F 
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35) Sobre a avaliação da aprendizagem e a inclusão escolar, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. É essencial uma avaliação que contemple as necessidades de todos os alunos, entre eles, os 

alunos com deficiência. Por isso, é necessário que o professor esteja atento às necessidades, 
aos procedimentos pedagógicos e de acessibilidade relativos a cada aluno. 

II. Não é necessário que o professor da sala de aula do ensino regular realize uma avaliação 
acessível, pois este não será responsável pelo aluno com deficiência. O professor 
especializado é quem detém o conhecimento acerca desse aluno e, por isso, essa avaliação é 
sua atribuição. 

III. A avaliação deve ser um instrumento processual e o professor deve estar aberto às 
diferenças. Além disso, é necessário que se considerem as especificidades de cada aluno no 
que diz respeito às suas características, à singularidade e à deficiência. 

IV. É necessário que o professor disponha de tempo, flexibilidade e conhecimento para elaborar 
uma avaliação acessível aos alunos com deficiência, com o objetivo de propiciar condições de 
igualdade aos alunos. 

V. O professor nunca deve realizar uma avaliação diferenciada, pois isso resulta em 
discriminação e/ou superproteção. O aluno com deficiência deve sempre fazer a mesma 
avaliação, no mesmo formato e dispondo do mesmo tempo, uma vez que possui as mesmas 
capacidades e condições que os demais. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
36) Assinale a alternativa CORRETA.  
 
A. (   ) No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns 

alunos com deficiência podem demandar necessidades específicas e recursos de 
acessibilidade. 

B. (   ) Nos casos dos alunos com surdez, a avaliação é um processo simples, pois dispensa 
quaisquer meios e recursos diferenciados para sua participação e aprendizagem. 

C. (   ) Os alunos com deficiência visual devem ser avaliados com um nível de exigência menor 
que os demais, em função das especificidades da leitura e escrita em Braille. 

D. (   ) As avaliações dos alunos surdocegos devem ser elaboradas pelos guias-intérpretes, que 
são os especialistas nessa condição. 

E. (   ) Os alunos que necessitam de informática ou de tecnologia assistiva devem realizar a 
avaliação com o profissional do atendimento educacional especializado, dispensando a 
presença do professor. 

 
37) Assinale a alternativa CORRETA. 

De acordo com a Nota Técnica SEESP/GAB n. 19/2010, que trata dos profissionais de apoio 
para alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento matriculados nas 
escolas comuns das redes públicas de ensino, a demanda de um profissional de apoio se 
justifica quando: 

 
A. (   ) a necessidade específica do estudante público-alvo da educação especial não for atendida 

no contexto geral dos cuidados disponibilizados aos demais estudantes. 
B. (   ) houver a presença de um estudante com deficiência intelectual. 
C. (   ) houver dois ou mais estudantes que apresentem dificuldades de aprendizagem. 
D. (   ) não houver profissional habilitado em educação especial na escola. 
E. (   ) houver a impossibilidade de contar com algum familiar para o apoio às necessidades 

específicas do estudante público-alvo da educação especial. 
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38) Considere as seguintes afirmativas quanto ao trabalho com o aluno com deficiência.  
 

I. Quando o aluno com deficiência visual tem que aprender a ler, o primeiro passo é buscar 
como isso deve ser feito: em tinta com fonte ampliada ou em Braille. 

II. No momento em que o aluno com deficiência visual ingressa na escola, os educadores, 
juntamente com os profissionais especialistas, devem estabelecer formas de trabalho que 
envolvam orientação e mobilidade, atividades da vida diária, assim como as estimulações 
necessárias. 

III. Quando a família recebe a notícia de que seu filho tem alguma deficiência, ela pode ter 
problemas para aceitar essa condição. Por isso o professor deve trabalhar em conjunto com a 
família para que esta perceba as possibilidades e capacidades do filho.  

IV. É possível afirmar que há problemas no desenvolvimento da linguagem das crianças com 
deficiência visual, por essas apresentarem certas características diferenciais em consequência 
da ausência da visão e da falta de diálogo.  

V. As pessoas com deficiência visual podem manifestar maneirismos e  movimentos repetitivos: 
girar a cabeça, esfregar os olhos, balançar as mãos ou o corpo. O professor deve incentivá-la 
a substituir tais movimentos por alguma atividade significativa e interessante. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
B. (   ) Somente a afirmativa III está correta. 
C. (   ) Somente a afirmativa V está correta. 
D. (   ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
 
39) Assinale a alternativa CORRETA. 

Em uma turma  com um estudante com diagnóstico de autismo, o professor deve: 
 

A. (   ) atender a tudo que for solicitado pelo estudante, evitando que o mesmo se torne agressivo. 
B. (   ) atender às solicitações do estudante apenas se ele verbalizar o que deseja. 
C. (   ) priorizar atividades com pouca estimulação visual. 
D. (   ) considerar em seu planejamento as necessidades específicas deste estudante. 
E. (   ) planejar atividades que mantenham o estudante isolado dos demais colegas, evitando 

situações de conflito. 
 
40) Assinale a alternativa CORRETA. 

Em uma turma de um curso de graduação está matriculado um estudante com paralisia 
cerebral. Ele tem mobilidade reduzida e dificuldades na articulação da fala, necessitando 
também de apoio para a higiene pessoal e alimentação. No planejamento de uma viagem de 
estudos com essa turma, o professor deve: 

 

A. (   ) informar ao estudante que ele não poderá participar da atividade, tendo em vista suas 
limitações. 

B. (   ) condicionar a participação do estudante ao acompanhamento de algum familiar que possa 
apoiá-lo em suas demandas. 

C. (   ) considerar se as condições previstas para tal atividade garantem acessibilidade física para 
a locomoção do estudante, além de definir como será proporcionado o apoio para higiene 
e alimentação, necessários para o estudante em questão. 

D. (   ) planejar uma atividade que substitua o conteúdo a ser trabalhado na viagem, já que é 
inadequado incluir uma pessoa com tais limitações em uma viagem de estudos. 

E. (   ) sugerir ao estudante que não participe da viagem, apresentando alternativas de acesso ao 
conteúdo a ser trabalhado. 

 
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 

 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
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