
 

1 
 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Edital nº 30/2022 – ATENDIMENTO ESPECIAL 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

  LEGISLAÇÃO  

 

QUESTÃO 1 

Segundo o texto da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de 

(A) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 

(B) progressiva universalização do ensino fundamental obrigatório e gratuito. 

(C) educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até quatro anos de idade. 

(D) educação básica gratuita, nas redes pública e privada, dos quatro aos dezessete anos de 

idade. 

 
 

QUESTÃO 2 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que 

 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

De acordo com seus dispositivos, é correto afirmar que  

(A) os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino médio e superior. 

(B) o ensino fundamental regular será ministrado exclusivamente em língua portuguesa. 

(C) os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

(D) o ensino religioso, de natureza obrigatória, constituirá disciplina das escolas de ensino 

fundamental. 

 

 

QUESTÃO 3 

A Lei nº 12.772/2012 dispõe sobre a estrutura do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério 

Federal.  

De acordo com seus dispositivos, é correto afirmar que 

(A) o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, será 

exercido, necessariamente, com dedicação exclusiva. 

(B) a progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá 

com base nos critérios estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990. 

(C) o desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

ocorrerá mediante progressão funcional e avaliação de desempenho. 

(D) com as exceções previstas na Lei, o regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva 

implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 
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QUESTÃO 4 

A Lei nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais. 

Segundo o texto legal, a 

(A) remoção é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do 

quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.  

(B) readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, 

nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. 

(C) redistribuição dar-se-á no deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 

mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

(D) recondução é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no 

cargo resultante de sua transformação. 

 
 

QUESTÃO 5 

De acordo com os dispositivos da Lei nº 9.394/1996 (LDB), é correto afirmar que 

(A) os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais poderão 

ser aferidos, mas não reconhecidos pela instituição de ensino. 

(B) a educação profissional e tecnológica será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. 

(C) a Base Nacional Comum Curricular referente à educação de jovens e adultos incluirá 

obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e religião.  

(D) os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES OBJETIVAS 

 

QUESTÃO 6 

São objetivos da Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva, de 2008, o acesso, a 

participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação  

(A) nas escolas regulares. 

(B) em escolas especializadas. 

(C) na rede regular de ensino ou em escolas especializadas, a critério da família. 

(D) e de outras síndromes que comprometem o desenvolvimento escolar em escolas regulares 

com acompanhamento terapêutico. 

 

QUESTÃO 7 

Clara é uma criança de 7 anos com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), nível 3 de 

suporte. Sílvia, a professora de Atendimento Especial, elaborou algumas estratégias educativas, 

considerando alguns pressupostos essenciais para melhor inclusão de Clara no contexto 

educacional. 

Para Gikovate, Mousinho e Carvalho (in CAMINHA et al, 2020), a compreensão desse transtorno é 

essencial para se garantir a inclusão social e educacional do indivíduo. 

CAMINHA, V. L. P. S. et al.  Autismo: caminhos para a inclusão. Bogotá: Corporação Universitaria 
Iberoamericana; Editorial IberAM, 2020. Disponível em: https://www.academia.edu.  

Acesso em 14 ago. 2022.  

É um pressuposto necessário para a inclusão de Clara 

(A) a família ser profundamente envolvida no processo de inclusão, sendo fundamental dar 

continuidade aos estímulos recebidos no ambiente domiciliar, objetivando aumentar a 

chance de sucesso na escola. 

(B) conhecer bem as características comuns a todas as crianças com TEA, mesmo antes de 

entrar em contato com elas, já que muitas características são comuns a todas, o que 

contribui para lançar mão de estratégias de inclusão padronizadas previamente, garantindo 

um processo de acolhimento adequado para essas crianças. 

(C) no caso de haver necessidade de mediador(a) exclusivamente para a criança com TEA, 

este(a) mediador(a) ter como objetivo dirigir a atenção da criança para o(a) professor(a), 

antecipar e organizar as informações, criar diariamente tarefas diferenciadas e repassá-las 

para o(a) professor(a) apenas quando já estiverem executadas pela criança em questão. 

(D) evitar o contato de crianças com TEA com funcionários da escola que não sejam os 

professores que lidam diretamente com elas, diante da peculiaridade das características do 

transtorno, buscando evitar situações inadequadas no trato de outros educadores com 

essas crianças, protegendo-as no ambiente escolar, tendo em vista que cabe apenas aos 

professores envolvidos a capacitação necessária para interagir e atuar com elas. 
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QUESTÃO 8 

A Nota Técnica n. 055/2013 apresenta orientações à atuação dos Centros de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), na perspectiva da educação inclusiva. 

BRASIL, Ministério da Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão/Diretoria de Educação Especial. Nota Técnica n. 055 / 2013 / MEC / SECADI / DPEE. 10 maio 

2013. Orientação à atuação dos Centros de AEE, na perspectiva da educação inclusiva. Disponível 
em: http://www.pcd.mppr.mp.br. Acesso em: 14 ago. 2022. 

 
 

Em relação ao AEE, a Nota Técnica determina que este ocorra de forma 

(A) substitutiva ao ensino regular. 

(B) unicamente complementar à escolarização. 

(C) complementar ou suplementar à escolarização. 

(D) unicamente suplementar e promovendo o enriquecimento curricular. 

 

QUESTÃO 9 

Bosco et al (2010), em seu trabalho sobre educação especial, apresentam o conceito de 

surdocegueira. 

BOSCO, I. C. M. G. et al. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: surdocegueira e 
deficiência múltipla. Brasília: Ministério da Educação; Secretaria de Educação Especial; Fortaleza: 

Universidade Federal do Ceará, 2010. v. 5. Disponível em: https://central3.to.gov.br. 
 Acesso em: 14 ago. 2022. 

 

Segundo os autores, trata-se de uma deficiência  

(A) que ocorre somente de forma congênita. 

(B) única, que requer uma abordagem específica. 

(C) representada somente pelo aditivo: perda da audição e da visão. 

(D) que se subdivide somente em indivíduos que eram cegos e se tornaram surdos ou vice-

versa. 

 

QUESTÃO 10 

Ropoli et al (2010), abordando a temática da inclusão, propõem uma organização para o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

ROPOLI, E. A. et al. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: a escola comum inclusiva. 
Brasília, DF: Ministério da Educação; Secretaria de Educação Especial, 2010. v. 1. Disponível em: 

https://repositorio.ufc.br. Acesso em: 14 ago. 2022 

Na visão dos autores,  

(A) deve-se priorizar o atendimento em grupos, valorizando a convivência e a autonomia dos 

estudantes que necessitam da Educação Especial. 

(B) estudantes com a mesma deficiência recebem o mesmo atendimento, pois o profissional do 

AEE, por ser um especialista, está capacitado para atender as especificidades de cada 

deficiência. 

(C) o professor do AEE acompanha 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. 

(D) todos devem ser atendidos pela mesma quantidade de horas (princípio da equidade) para 

garantir o direito dos estudantes encaminhados para o AEE, evitando-se processos judiciais 

por parte da família. 
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QUESTÃO 11 

Marcos é uma criança de 6 anos com o transtorno do espectro autista. Comunica-se verbalmente 

com tanta destreza que chega a impressionar os adultos com seu vocabulário rebuscado. Por outro 

lado, apresenta inabilidade social na relação com seus pares no ambiente escolar, precisando de 

mediação para aprimorar sua socialização com outras crianças. Também se sente desconfortável 

e inseguro quando a rotina é alterada, demonstrando as seguintes características: 

I. Carrega seu boneco preferido a todos os lugares da escola. 

II. Tem dificuldade na sua capacidade de dar sentido, significados e ter propósitos. 

III. Mostra-se indiferente às relações sociais, em função do seu nível de exigência de 

previsibilidade, a qual não é possível no trato humano. 

As características apresentadas por Marcos dizem respeito à alteração na função executiva 

denominada 

(A) categorização. 

(B) linguagem verbal. 

(C) controle inibitório. 

(D) flexibilidade cognitiva. 

 

QUESTÃO 12 

Segundo Belisário Filho e Cunha (2010), existem aspectos considerados imprescindíveis na 

compreensão dos transtornos globais do desenvolvimento para a prática da educação escolar.  

São eles: 

(1) funções executivas; 

(2) teoria da mente. 

 
BELISÁRIO FILHO, J. F.; CUNHA, P. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: 
transtornos globais do desenvolvimento. Brasília: Ministério da Educação; Secretaria de Educação 

Especial; Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010. v. 9. Disponível em: 

https://repositorio.ufc.br. Acesso em: 14 ago. 2022. 
 

Numere as seguintes características de acordo com a numeração dos aspectos indicada acima: 

(     ) Capacidade de atribuir estados mentais a outras pessoas e predizer seu comportamento 

em função dessas atribuições. 

(     ) Conjunto de condutas de pensamento que permite a utilização de estratégias adequadas 

para se alcançar um objetivo. 

(     ) Permite flexibilizar os modelos de conduta adquiridos pela experiência, para nos 

adaptarmos às variações existentes nas situações do presente. 

(     ) Permite modular nossas reações e nosso comportamento social, além de desenvolver 

nossa empatia frente a sentimentos inferidos nas outras pessoas. 

A sequência correta é 

(A) 1, 2, 1, 2. 

(B) 2, 1, 1, 2. 

(C) 2, 1, 2, 1. 

(D) 1, 1, 2, 2. 
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QUESTÃO 13 

Leia o relato a seguir: 

Paulo começou a frequentar a escola com 8 anos de idade. Os primeiros dias foram um 

grande desafio para ele e para a escola. Às vezes, ele permanecia longo tempo 

chorando “um chorinho de bebê”, segundo a escola. Não conseguia permanecer em 

sala de aula por muito tempo. Ao fazê-lo, batia o punho na carteira em ritmo constante, 

por longo tempo, ou mexia de forma repetitiva com tiras de papel ou plástico, que muitas 

vezes já trazia de casa (estereotipia). Depois de certo tempo, começava a se agitar, 

empurrava as carteiras com muita força. Não se comunicava e não permanecia em meio 

aos colegas espontaneamente.  

Com o passar do tempo, Paulo desenvolveu diversas competências relativas à 

participação no cotidiano escolar e aos vínculos sociais. Entretanto, vamos agora 

chamar a atenção para uma situação em especial.  

Certo dia, durante o recreio, Paulo distanciou-se do grupo em que estava e caminhou 

no sentido de uma mureta, onde as crianças costumam se sentar. Nesse percurso, havia 

um grupo de meninas jogando peteca. Paulo parou e permaneceu no mesmo lugar, até 

que a peteca caiu no chão. Enquanto as meninas a pegavam de volta, Paulo seguiu 

atravessando esta pequena área rapidamente e chegou ao destino intencionado. 

(BELISÁRIO FILHO; CUNHA, 2010, p. 28) 
 

BELISÁRIO FILHO, J. F.; CUNHA, P. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: 
transtornos globais do desenvolvimento. Brasília: Ministério da Educação; Secretaria de Educação Especial; 

Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010. v. 9. Disponível em: https://repositorio.ufc.br.  
Acesso em: 14 ago. 2022. 

 

De acordo com o evento relatado, observam-se, no comportamento de Paulo, atributos que indicam 

o desenvolvimento de 

(A) comunicação aumentativa e alternativa.  

(B) processamento sensorial. 

(C) funções executivas. 

(D) comunicação verbal. 

 

QUESTÃO 14 

Quanto às técnicas de orientação e mobilidade para pessoas com deficiência visual, é correto 

afirmar que 

(A) bengalas devem ser evitadas, pois causam dependência no usuário. 

(B) pessoas que fazem uso de cão-guia não precisam aprender outras técnicas, como uso de 

bengala e de guia vidente. 

(C) na escola não se deve permitir que colegas sirvam de guia vidente para estudantes com 

deficiência visual, pois colocariam estes em risco. 

(D) desenvolver habilidades de orientação espacial, por meio de pontos de referência, medição, 

pistas táteis, sonoras, olfativas e cinestésicas, colabora para a mobilidade dessas pessoas. 

 

 

 



 

7 
 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Edital nº 30/2022 – ATENDIMENTO ESPECIAL 
 

QUESTÃO 15 

Oliveira, Zutião e Mahl (in SEABRA, 2020) descrevem as características de alguns dos muitos 

transtornos, distúrbios e dificuldades de aprendizagem já relatados na literatura. 

 

SEABRA, M. A. B. (Org.). Distúrbios e transtornos de aprendizagem: aspectos teóricos, metodológicos e 
educacionais. Curitiba: Bagai, 2020. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br. Acesso em: 14 ago. 

2022. 
 

Sobre essa caracterização, é INCORRETO afirmar que o(a) 

(A) discalculia é um problema de aprendizagem devido a questões pedagógicas que acomete 

habilidades matemáticas. 

(B) TDAH caracteriza-se por comportamentos inadequados, impulsivos e hiperativos, 

associados às dificuldades em manter a atenção e a concentração. 

(C) dislexia pode ser compreendida como uma grande dificuldade em aprender a ler e a 

escrever, fazendo com que a criança não consiga relacionar os sons da fala com a grafia da 

escrita. 

(D) disgrafia caracteriza-se como uma grande dificuldade em escrever, podendo levar o 

estudante a exceder o uso de força sobre o papel durante a escrita, apresentando grafias 

diferentes para a mesma letra ou fragmentações incorretas nas palavras. 

 

QUESTÃO 16 

Quadros e Schmiedt (2006, p. 26) defendem o papel fundamental da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) no processo de alfabetização de crianças surdas em Língua Portuguesa na modalidade 

escrita: 

Os alunos surdos precisam tornar-se leitores na língua de sinais para se tornarem 

leitores na língua portuguesa. A língua de sinais é uma língua espacial-visual e existem 

muitas formas criativas de explorá-la. 

 
QUADROS, R. M.; SCHMIEDT, M. L. P. Ideias para ensinar português para alunos surdos. Brasília: 

Ministério da Educação, Secretaria da Educação Especial, 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br. 
Acesso em: 14 ago. 2022. 

 

Os recursos discursivos que a língua oferece precisam ser explorados durante o desenvolvimento 

da criança surda no processo de alfabetização para obter êxito. 

Sobre os recursos discursivos da Libras, 

(A) são componentes presentes nos estágios de interlíngua da escrita das crianças surdas. 

(B) crianças surdas já são letradas na sua língua quando se deparam com o português escrito. 

(C) tais recursos são oportunizados com o acesso ao português sinalizado no processo de 

alfabetização. 

(D) alguns são as configurações de mãos, os movimentos, as expressões faciais gramaticais, 

as localizações, os movimentos do corpo, o espaço de sinalização e os classificadores. 
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QUESTÃO 17 

Colocar o “outro” – uma pessoa com deficiência intelectual – em relação de alteridade 

é uma possibilidade de com ele aprendermos sobre a cegueira que nos assombra e nos 

protege da mais profunda ignorância sobre nós mesmos. (PAN, 2008, p. 17).  

PAN, M. A. G. S. O direito à diferença: uma reflexão sobre a deficiência intelectual e educação 
inclusiva. Curitiba: Ibpex, 2008. 

 

Ao refletirmos sobre o direito à diferença no ambiente educacional, segundo Pan (2008, p. 107), 

podemos afirmar que a inclusão não deve ser pensada fora do contexto histórico, político e 

econômico em que se inscreve.  

A esse respeito, foram feitas as seguintes afirmativas: 

I. As pessoas com deficiência intelectual são historicamente excluídas das práticas sociais 

normalizadoras e equalizadoras em nome de sua deficiência. 

II. Ao se valorizar um saber que delimita, que prescreve a vida e que emudece o “outro”, é 

descartada qualquer possibilidade de escuta do saber desse “outro”. 

III. O conceito de normalidade precisa ser mais valorizado no ambiente escolar para que os 

estudantes com deficiência intelectual possam ser reconhecidos em suas limitações e, 

assim, ser preservados de processos de ensino escolar desnecessários, evitando 

frustrações futuras, já que não serão capazes de atuar nos ambientes de trabalho como 

os alunos normais. 

IV. O saber sobre o “outro”, na perspectiva de uma ciência positiva e racional, é fundamental 

para construir um saber para esse “outro”, principalmente quando esse “outro” apresenta 

deficiência intelectual, já que, devido às suas limitações, ele não consegue aprender 

nenhum conteúdo curricular por si mesmo, precisando integralmente do apoio de alguém 

para efetivar o ensino escolar. 

Estão corretas 

(A) I e II. 

(B) I e IV. 

(C) II e III. 

(D) III e IV. 
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QUESTÃO 18 

De acordo com Domingues et al (2010), durante o desenvolvimento da criança com cegueira, se 

não houver uma mediação adequada no sentido de estimular e criar outras formas de 

comportamento exploratório por meio do contato físico e da fala, com base em um referencial 

perceptivo não visual, as lacunas ocasionadas pela falta de visão podem ser preenchidas por 

comportamentos e por outras manifestações que fogem dos padrões visuais socialmente 

esperados. 

 

DOMINGUES, C. A. et al. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: os alunos com 
deficiência visual: baixa visão e cegueira. Brasília: Ministério da Educação; Secretaria de Educação 

Especial; Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010. v. 3. Disponível em: https://lepedi-ufrrj.com.br. 
Acesso em: 14 ago. 2022. 

 

Sobre esse contexto, geralmente observado em cegos congênitos, foram feitas as seguintes 

considerações: 

I. A cegueira deve ser concebida como causa isolada que propicia alterações cognitivas, 

motoras e psicológicas nas crianças. 

II. Crianças com cegueira provenientes de contextos nos quais prevalecem a 

superproteção, o isolamento e o abandono são mais suscetíveis a apresentar 

manifestações que fogem dos padrões. 

III. As lacunas podem ser preenchidas por fenômenos que se assemelham ao apresentado 

pela criança com autismo, como estereotipias de comportamento, maneirismos, 

mutismo, tiques, ecolalia. 

IV. As lacunas podem ser preenchidas com a presença do verbalismo, que é a tendência 

de usar palavras, expressões ou termos descontextualizados, sem nexo, desprovidos de 

sentido e de significado, porque a falta de visão colabora para que a criança use palavras 

para substituir aquilo que não enxerga. 

Estão corretas 

(A) I, II e III. 

(B) I, II e IV. 

(C) I, III e IV. 

(D) II, III e IV. 
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QUESTÃO 19 

Joseph Renzulli (in VIRGOLIM, 2007) considera que, no desenrolar da história, as pessoas que 

foram reconhecidas por suas contribuições únicas e originais apresentavam um conjunto bem 

definido de traços, os quais ele enumerou na sua Teoria dos Três Anéis. 

VIRGOLIM, A. M. R. Altas habilidades/superdotação: encorajando potenciais. Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria da Educação Especial, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br. 

Acesso em: 14 ago. 2022. 
 

A respeito dessa teoria, foram feitas as seguintes afirmativas: 

I. Os traços são: habilidade acima da média em alguma área do conhecimento, 

envolvimento com a tarefa e criatividade. 

II. Os traços são: alto QI, excelente desempenho acadêmico e criatividade. 

III. Um dos traços é mais importante que os outros para que os comportamentos de 

superdotação se manifestem. 

IV. No processo de identificar uma criança para fazer parte de um programa de 

enriquecimento, pelo menos um dos traços deve estar presente em um nível mais 

acentuado, enquanto os outros poderão ser melhor desenvolvidos no decorrer do 

programa. 

Estão corretas 

(A) I e II. 

(B) I e IV. 

(C) II e III. 

(D) III e IV. 

 

QUESTÃO 20 

Para a maioria das pessoas com deficiência física, a acessibilidade curricular passa pelo 

oferecimento de recursos didáticos e de tecnologia assistiva. Alguns estudantes com 

deficiência física têm dificuldades em se comunicar oralmente e, por isso, usam 

sistemas de comunicação alternativa com softwares e pranchas para se comunicar. 

(PAIVA; BATISTA; VIEIRA, 2021, p. 44)  
 

PAIVA, C.; BATISTA, G. F.; VIEIRA, S. V. S. Deficiência física. In: PLETSCH, M. D. et al (Org.). 
Acessibilidade e desenho universal na aprendizagem. Campos de Goytacazes: Encontrografia Anped, 

2021. Disponível em: https://inclui.org. Acesso em: 14 ago. 2022. 
 

As autoras pontuam ainda que, além desses recursos, outros aspectos devem ser considerados. 

São eles:  

(A) Usar na fala termos como “pular”, “correr”, “andar”, “dançar”, pois cadeirantes também 

utilizam esses termos. 

(B) Nunca permitir que o estudante grave as aulas, porque a deficiência física não compromete 

as funções cognitivas, portanto, não há necessidade dessa postura. 

(C) Colocar muletas ou bengalas longe dos estudantes com deficiência física, pois isso os 

motivará a superar suas dificuldades e/ou interagir com outras pessoas ao redor. 

(D) Evitar sentar-se para conversar com usuários de cadeiras de roda, pois é fundamental 

manter um comportamento social idêntico na convivência com pessoas com e sem 

deficiências. 
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QUESTÃO 21 

O Plano Educacional Individualizado (PEI) auxilia a equipe de professores na elaboração e no 

planejamento de estratégias pedagógicas para estudantes que necessitam da Educação Especial. 

Para tanto, de acordo com Valadão (apud PLESCH; GLAT, 2013, p. 26), a elaboração da proposta 

de um PEI deve conter componentes básicos.  

 
PLETSCH, M. D.; GLAT, R. Plano Educacional Individualizado (PEI): um diálogo entre práticas curriculares 

e processos de avaliação escolar. In: GLAT, R.; PLETSCH, M. D. (Org.). Estratégias educacionais 
diferenciadas para alunos com necessidades especiais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013. Disponível em: 

https://www.academia.edu. Acesso em: 14 ago. 2022. 
 

Segundo Valadão (2013), um desses componentes básicos é 

(A) um cronograma de estudo sem definição prévia, de modo a respeitar o ritmo do estudante. 

(B) a especificação de sistemas de transição necessários para ajudar o jovem a se preparar 

para deixar a escola. 

(C) a mensuração do progresso do estudante, respeitando sempre a mesma forma que ocorre 

com os outros estudantes da sua turma regular. 

(D) a suspensão irrestrita da avaliação do estudante naquilo que for realizado para o restante 

da turma, elaborando obrigatoriamente materiais de avaliação individualizados. 

 

QUESTÃO 22 

 Gama et al (2021, p. 1.765) discutem o capacitismo e as terminologias utilizadas para 

nomear os sujeitos que são alvos dessa forma de opressão. Os autores pontuam que “a construção 

de uma sociedade verdadeiramente inclusiva perpassa também o cuidado com a linguagem”.  

 

GAMA, A. C. et al. O anticapacitismo e o poder das palavras: a linguagem como ideal de emancipação das 
pessoas com deficiência. Revista Philologus, ano 27, n. 81, supl., Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez. 2021. 

Disponível em: https://www.revistaphilologus.org.br. Acesso em: 14 ago. 2022. 
 

A respeito das questões defendidas pelos autores, é correto afirmar que o capacitismo 

(A) pode ser considerado uma barreira linguística, não se devendo usar o termo “pessoa com 

deficiência”, porque ele ressalta a incapacidade do sujeito. 

(B) é um eixo de opressão interseccional e não fortalece os demais preconceitos, sendo   correto 

se referir aos que são alvo dessa opressão como “pessoas com deficiência”. 

(C) contribui para privar os direitos e a dignidade humana das pessoas com deficiência, 

determinando e perpetuando desigualdades e injustiças sociais, e contribuindo diretamente 

para a exclusão social de membros desse grupo. 

(D) é o termo utilizado para definir o preconceito contra aqueles que apresentam impedimentos 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, não sendo inadequado nomear essas 

pessoas como “portadoras de deficiência”, visto que a pessoa carrega consigo a deficiência.  
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QUESTÃO 23 

Melo e Pupo (2010), desenvolvendo pesquisas em inclusão escolar, discorrem sobre os diversos 

formatos dos livros acessíveis.  

MELO, A. M.; PUPO, D. T.  A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: livro acessível e 
informática acessível. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Fortaleza: 

Universidade Federal do Ceará, 2010. v. 8. Disponível em: https://repositorio.ufc.br.  
Acesso em: 14 ago. 2022. 

 

A esse respeito, relacione as colunas a seguir, em que a coluna I apresenta os formatos dos livros 

acessíveis, e a coluna II, suas características: 

 

Coluna I  Coluna II 

1 – Livros em Língua Brasileira de 

Sinais – Libras/Língua 

Portuguesa 

2 – Livros com letras ampliadas 

3 – Livros digitais em texto 

4 – Formatação para impressão 

em Braille sem as descrições de 

representações gráficas 

5 – Formatação para impressão 

em Braille com as descrições de 

representações gráficas 

 

(      ) A produção desse tipo de livro é em DVD. O texto é 

apresentado em Libras/Língua Portuguesa. 

(      ) Cópias do conteúdo de qualquer livro para um 

arquivo de computador que possa ser reconhecido 

por algum editor de texto. A leitura é feita por meio 

de leitores de tela. 

(      ) O custo e o tempo gastos nessa modalidade são 

menores, pois não requer recursos especializados. 

Todavia, o livro não é contemplado com descrição 

das ilustrações. 

(      ) Consiste em oferecer o livro convencional, ou digital, 

em fonte cujo tamanho seja adequado às 

necessidades do leitor com baixa visão. 

(      ) Deve ser elaborado com técnicas especializadas de 

transcrição e descrição das ilustrações, fotos, 

desenhos, gráficos e tabelas, para manter o máximo 

de fidedignidade ao texto original. 

 

A sequência correta é 

(A) 3, 1, 4, 2, 5. 

(B) 1, 2, 3, 5, 4. 

(C) 2, 1, 3, 2, 4. 

(D) 1, 3, 4, 2, 5. 
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QUESTÃO 24 

Uma análise do cenário educacional atual nos revela os avanços e as diversidades que 

permeiam a sociedade. Quando buscamos olhar de forma abrangente, constatamos que 

não lidar com as diferenças é não perceber a diversidade que nos cerca. Neste cenário, 

levamos em consideração a relação social e o fundamental papel das escolas no 

favorecimento e na sustentação da formação integral do indivíduo. A escola tem grande 

importância em realizar e conduzir um trabalho que abra espaço para a efetiva 

formação, considerando que todos os alunos têm características, talentos e interesses 

únicos. Mas, além de tudo, cada um deles tem uma trajetória de vida singular, com 

diferentes condições sociais, emocionais, físicas e intelectuais.  

FERREIRA, A. Escola inclusiva: ainda falta muito, mas estamos evoluindo. O Debate: Diário de Macaé, 
Editorial Geral, 18 jul. 2018. Disponível em: https://odebateon.com.br. Acesso em: 5 set. 2022. 

 

Essa citação reafirma o exposto por Zerbato e Mendes (2021, p. 3): 

Com o tempo, mais do que agir sobre o estudante diferente, as pesquisas em Educação 

Especial começaram a mostrar que as políticas inclusivas deveriam visar à 

reestruturação dos sistemas de ensino e das escolas, contemplando a diversidade dos 

alunos.  

ZERBATO, A. P.; MENDES, E. G. O desenho universal para a aprendizagem na formação de professores: 
da investigação às práticas inclusivas. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 47, 2021. Disponível em: 

https://doi.org. Acesso em: 14 ago. 2022. 

 

Nesse sentido, a abordagem do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) tem sido 

promissora na busca da efetivação da inclusão escolar. O DUA, de acordo com Alves, Ribeiro e 

Simões (apud ZERBATO; MENDES, 2021), se embasa em três princípios, cujos alicerces são: 

I. a motivação do aluno; 

II. o reconhecimento das informações a serem apreendidas; 

III. as estratégias para operar no processamento da informação. 

Estes se referem, respectivamente, aos princípios 

  I II III 

 (A) motivacional do reconhecimento operacional 

 (B) do engajamento da representação da ação e expressão 

 (C) do encorajamento do processamento da sistematização 

 (D)  da comunicação de processamento auditivo central da memória de trabalho 
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QUESTÃO 25 

A mediação da aprendizagem é uma das melhores propostas para o desenvolvimento de crianças 

com deficiência. A seguir, é apresentada uma lista, presente no estudo de Budel e Meier (2012), 

contendo 12 características de mediação:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDEL, G. C.; MEIER, M. Mediação de aprendizagem na educação especial.  
Curitiba: Intersaberes, 2012. 

 
Observando a tabela acima, pode-se concluir que seus autores se basearam em uma listagem 
elaborada originalmente por 

(A) Piaget. 
(B) Vygotsky. 
(C) Feuerstein. 
(D) Helena Antipoff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº As 12 características de mediação 

1 Intencionalidade e reciprocidade 

2 Mediação do significado 

3 Transcendência 

4 Mediação do sentimento de competência 

5 Mediação da autorregulação e do controle do comportamento 

6 Mediação do comportamento de compartilhar 

7 Mediação da individuação e da diferenciação psicológica 

8 Mediação da busca, do planejamento e do alcance dos objetivos 

9 Mediação da busca pela adaptação a situações novas e complexas: o desafio 

10 Mediação da consciência da modificabilidade 

11 Mediação da alternativa positiva 

12 Mediação do sentimento de pertença 
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QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

QUESTÃO 1 

Valor total da questão: 25 pontos 
 
De acordo com a o Art. 2º da Lei n. 13.146 de 2015 – Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com 

Deficiência: 

Considera-se pessoas com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas.  
 

 

Segundo Marquezan (2009, p. 121-122):  

No processo de subjetivação do sujeito deficiente, as formas discursivas de designação 

reportam às condições sócio-históricas e ideológicas de produção. [...] O sujeito é assim 

determinado pela língua e pela história. A posição que ele deve e pode ocupar para ser 

sujeito do seu dizer é constituída pelos efeitos do simbólico. Desse modo, a posição de 

sujeito do discurso, a posição do sujeito deficiente, provém da exterioridade, do 

interdiscurso que o constitui. 

MARQUEZAN, R. O deficiente no discurso da legislação. Campinas: Papirus, 2009. 

 

Elabore um texto dissertativo, entre 10 e 20 linhas, sobre a articulação que pode ser desenvolvida 

entre esses trechos, pensando o que é a deficiência como uma construção discursiva de um 

processo constitutivamente heterogêneo, híbrido e determinado pelo tempo. 

É importante considerar em sua resposta: 

- os conceitos de diferença/igualdade/alteridade; 

- os conceitos de normal/anormal; 

- as diversas barreiras e suas implicações na vida da pessoa com deficiência. 
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QUESTÃO 2 

Valor total da questão: 15 pontos 
 

O professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) se articula com o professor de 

Ciências para o trabalho pedagógico com Luiza, estudante do 6º ano do Ensino Fundamental.  
 

Na elaboração do PEI de Luiza, considera-se seu hiperfoco em filmes e desenhos, com ênfase, no 

momento, para a personagem principal de O show da Luna. Sabendo que Luiza tem plenas 

condições de realizar uma prova escrita, pensou-se na possibilidade de incluir sua personagem 

favorita para motivá-la na avaliação. Luiza apresenta curta atenção sustentada, se comunica bem 

e gosta muito de conversar sobre seu hiperfoco. O professor de AEE pensou em articular o episódio 

já visto de O show da Luna durante um atendimento com o professor de Ciências para a elaboração 

das questões. Luiza, na ocasião, adorou a canção, que faz referência aos movimentos da Terra. 
 

Trecho da letra da canção presente no episódio: 

 

Gira, gira, a Terra gira 

Gira, gira, gira, a Terra gira 

O sol parado está 

E a gente vai mudando, vai mudando de lugar 

Gira, gira, o mundo vai girar 

De um lado vai ser dia 

Do outro faz luar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E amanhã nasce o Sol, ilumina 

E eu digo, bom dia 

E quando amanhã nascer o Sol, me ilumina 

E eu digo bom dia, como vai seu dia? 

 

 

 
 

Fonte: O sol vai, noite vem!. Episódio de O show 
de Luna. 

Disponível em: https://youtu.be. Acesso em: 10 set. 
2022. 

 

Considerando que a prova do 6º ano foi compartilhada com o professor de AEE e que nessa prova 

havia 12 questões, sendo a maior parte delas discursivas, com algumas imagens, textos longos e 

enunciados ainda maiores, em comum acordo, os professores decidiram fazer uma versão 

adaptada para Luiza. 

Elabore uma lista com pelo menos 3 aspectos importantes para auxiliar o professor regente de 

Ciências para a adaptação da prova de forma simples e eficaz (6 linhas). 
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QUESTÃO 3 

Valor do item A: 15 pontos 
Valor do item B: 15 pontos  
Valor total da questão: 30 pontos 
 
Considere que a imagem a seguir se refere ao cotidiano em uma sala de Educação Infantil com 
crianças de 5 anos. 

 
 

Disponível em: http://xiitadainclusao.blogspot.com. Acesso em: 17 out. 2022. 

 

 

Com base na imagem e na consideração mencionada, desenvolva as questões a seguir: 

(A) Disserte sobre a relação que você percebe dessa imagem com o tema da educação inclusiva 
e do Desenho Universal da Aprendizagem (até 15 linhas); 
 

(B) Suponha que a menina que está mexendo nos cubos, sentada no chão entre as mesas, tem 
transtorno do espectro autista, é não verbal e apresenta muita dificuldade para interagir com 
as outras crianças da turma. Há um professor bidocente nesta turma que intercala com a 
outra professora a mediação escolar com essa criança. Relacione alguns aspectos que 
podem ser trabalhados por esse professor na mediação para favorecer o desenvolvimento 
integral dessa criança no ambiente da escola (até 15 linhas). 

 
 



 

18 
 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Edital nº 30/2022 – ATENDIMENTO ESPECIAL 
 

 

QUESTÃO 4 

Valor do item A: 15 pontos 
Valor do item B: 15 pontos 
Valor total da questão: 30 pontos 
 
Roberto é um jovem de 17 anos com deficiência intelectual que está no 1º ano do Ensino Médio, 

apresentando dificuldade na aprendizagem de diversas áreas: 

 Em Matemática, consegue fazer operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, 

mas não consegue perceber a funcionalidade delas em problemas do cotidiano. 

 Tem uma boa coordenação motora ampla e boa noção espacial, porém não apresenta bom 

ritmo e não consegue cantar nenhuma música corretamente, por mais simples que seja sua 

letra. Troca palavras ou as esquece.  

 Adora saber tudo sobre futebol e joga muito bem, se destacando no time pela destreza nos 

movimentos; apesar disso, tem dificuldade para dançar no ritmo da música, mexendo-se de 

forma bem desordenada e fora de ritmo. 

 Na linguagem verbal, consegue se comunicar oralmente, lê e escreve frases curtas, mas 

tem dificuldade de entender comandos mais complexos e de escrever e entender textos 

longos. 

Quanto às atividades escolares de sua turma, não consegue resolvê-las sem a ajuda de um adulto 

e, muitas vezes, não entende nem com mediação.  

Ao conversarem com ele, aparenta ser bem mais novo do que é, e tem dificuldade de dialogar com 

colegas da sua idade por não entender muito bem o sentido do que eles falam e por se envergonhar 

dessa situação. Por sua vez, é muito sociável com os adultos e fala bastante com eles, sentindo-se 

à vontade para perguntar várias vezes a mesma coisa, verbalizando que tem dificuldade para 

entender.  

Sua memória visual é surpreendente. Lembra-se de detalhes dos espaços que frequenta ou 

frequentou, mesmo que apenas uma vez. Lembra-se também do rosto das pessoas, mesmo que 

só tenha as visto uma vez. 

Fora da escola, tem acompanhamento psicopedagógico, fonoaudiológico e psicológico.  

Na escola, até então, era atendido apenas pela sua professora de sala regular, que nunca fez 

atividades adaptadas para ele. 

Agora chegou uma professora nova de AEE na instituição, que irá desenvolver um Plano 

Educacional Individualizado (PEI) para ele. 

 

Com base nas informações relatadas, faça o que se pede: 

(A) Como professor(a) de Atendimento Especial, escreva pelo menos 4 itens que você considera 

imprescindíveis para a boa elaboração do PEI de Roberto, justificando sucintamente sua 

escolha (até 15 linhas); 

(B) Sugira 5 estratégias que podem constar no PEI para o desenvolvimento de Roberto na 

escola (até 15 linhas). 
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