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CONHECIMENTOS GERAIS – 12 QUESTÕES 

 

01. O Projeto Político Pedagógico deve retratar a identidade da escola. O PPP exige construção e reconstrução, além 

da participação de todos os envolvidos no trabalho escolar. Ao construir um PPP existem três grandes eixos 

norteadores, são eles:  

I. O eixo da flexibilidade está vinculado à autonomia, possibilitando que a escola se organize em seu 

trabalho pedagógico; 

II. O eixo de avaliação que fortalece um aspecto importante a ser notado nos diversos níveis do ensino 

público; 

III. O eixo da liberdade que se expressa na esfera da diversidade de ideias e concepções pedagógicas de 

ensino e da proposta de gestão democrática do ensino público, que será definida em cada sistema de 

ensino. 

 

Quanto aos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

02. A educação inclusiva visa transformar o ambiente escolar em um espaço onde todos possam frequentar sem 

nenhum impedimento. Na lógica inclusiva o aluno é valorizado em suas diferenças e nas formas com que 

estabelece as relações no contexto em que está inserido. O aluno pode demonstrar o seu conhecimento e utilizar-

se de recursos diferenciados para a sua construção.  

No trecho acima: 

a) Apenas a primeira frase está correta. 
b) Apenas a última frase está correta. 

c) Está totalmente correto. 
d) Está totalmente incorreto. 

 

03. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

a) Maus-tratos envolvendo seus alunos. 

b) Respeito desordenado diante aos professores. 
c) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 

d) Elevados níveis de repetência. 

 

04. Na Organização da Educação Nacional, incumbir-se aos decentes, exceto: 

a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 

b) Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 
c) Zelar pela aprendizagem dos alunos.  

d) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 

05. Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem: 

a) O primeiro nível de concretização curricular 
b) O segundo nível de concretização curricular 

c) O terceiro nível de concretização curricular 
d) O quarto nível de concretização curricular 

 

06. É uma proposta de educação centrada no professor, cuja função se define como a de vigiar e aconselhar os 

alunos, corrigir e ensinar a matéria. Trata-se de: 

a) Pedagogia intrínseca 

b) Pedagogia contemporânea 
c) Pedagogia tradicional 

d) Pedagogia renovada 
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07. A educação escolar compõe-se de educação básica que é formada: 

a) Pela educação infantil. 
b) Pelo ensino fundamental e ensino médio. 

c) Pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

d) Pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior. 
 

08. Julgue as afirmações a seguir: 

 

I- O desenvolvimento geral do individuo será resultado de suas potencialidades genéticas e, sobretudo, das 

habilidades aprendidas durante as várias fases da vida. A aprendizagem está diretamente relacionada com o 

desenvolvimento cognitivo. 

II- A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do indivíduo, desde a mais tenra 

infância até a mais avançada velhice. Normalmente uma criança deve aprender a andar e a falar; depois a ler e 

escrever, aprendizagens básicas para atingir a cidadania e a participação ativa na sociedade. 

 

Quanto a essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 
b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Somente a afirmação II está correta. 

 

09. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 

o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares corregedoras; 

III - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

 

Estão corretos os itens: 

a) Somente I e II 

b) Somente I e III 
c) Somente II e III 

d) I, II e III 
 

10. Quanto ao Plano Municipal de Educação de Otacílio Costa, com vigência de 2015 a 2024, estão corretas as metas 

abaixo, exceto: 

a) Universalizar a Educação Superior para toda a população maior de 18 (dezoito) anos de idade e garantir 

que pelo menos 90% (noventa por cento) dos estudantes concluam essa etapa até os 30 (trinta) anos, 

até o último ano de vigência deste Plano. 
b) Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 

anos de idade e elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a taxa líquida de matrículas no 
ensino médio para 90% (noventa por cento). 

c) Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, 
de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica. 

d) Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 

titulação de 7% como mestres e 3% como doutores durante a vigência deste Plano. 
 

 

11. Conforme Lei Municipal nº 134/2011, Capítulo VIII – DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, em seu Art. 40, estão corretos 

os incisos abaixo, exceto: 

 

O Poder Público dispensará especial atenção à oferta de educação básica para a população do campo, que será 

adaptada às suas peculiaridades mediante regulamentação específica e levará em conta: 
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a) I - O envolvimento dos órgãos municipais de educação, órgãos e entidades da agricultura, de pesquisa, 

assistência técnica e extensão rural, escolas, famílias e a comunidade na formulação de políticas 
educacionais específicas e na oferta de educação escolar. 

b) II – O mesmo currículo será elaborado para a educação do campo, idêntico ao currículo da educação 
básica urbana, em considerando que os conteúdos são apropriados para atender às necessidades e 

interesses destes alunos, não havendo necessidade de diferenciação na articulação entre a cultura local e 

as dimensões gerais do conhecimento e da aprendizagem. 
c) III - Adoção de metodologias, programas e ações voltados para a transformação das condições de vida 

do campo, proporcionando à população do campo a auto-sustentação e auto-determinação. 
d) V - Formação pedagógica dos docentes, buscando superar o isolamento do docente do campo, 

estabelecendo formas que reúnam docentes de diversas escolas para estudo, planejamento e avaliação 

das atividades pedagógicas. 
 

12. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

“A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, 

um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da 

necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, 

mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, 

talvez vários (BRASIL, 2002, p. 88-89)”. 

 

Dentro do que propõe a Proposta Curricular do Ensino Fundamental do Município de Otacílio Costa sobre 

interdisciplinaridade, analise as afirmativas abaixo e julgue-as com V para verdadeiras e F para falsas: 

 

(__) A partir das disciplinas escolares, as relações interdisciplinares se estabelecem quando conceitos, teorias ou 

práticas de uma disciplina são chamados à discussão e auxiliam a compreensão de um recorte de conteúdo qualquer 

de outra disciplina. 

(__) A partir das disciplinas escolares, as relações interdisciplinares se estabelecem quando, ao tratar do objeto de 

estudo de uma disciplina, buscam-se nos quadros conceituais de outras disciplinas referenciais teóricos que 

possibilitem uma abordagem mais abrangente desse objeto. 

(__) Estabelecer relações interdisciplinares é uma tarefa que se reduz a uma readequação metodológica curricular, 

como foi entendido, no passado, pela pedagogia dos projetos. 

(__) As disciplinas escolares não são herméticas, fechadas em si, mas, a partir de suas especialidades, chamam umas 

às outras e, em conjunto, ampliam a abordagem dos conteúdos, de modo que busquemos, cada vez mais a 

totalidade, numa prática pedagógica que leve em conta as dimensões científica, filosófica e artística do conhecimento. 

 

A alternativa que contém a ordem de preenchimento adequada e respectiva para as lacunas é: 

a) V – F – F – F 

b) F – V – V – V 
c) V – F – V – F 

d) V – V – F – V 
 

13. Analise as alternativas abaixo colocando V para verdadeiro e F para falso: 

“Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente, segundo a Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente”, as seguintes medidas:  

(__) Obrigação de reparar o dano.  

(__) Prestação de serviços à comunidade. 

(__) Inserção em regime de semiliberdade. 

(__) Internação em estabelecimento educacional. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de preenchimento: 

a) V, F, V,  F 

b) V, V, V, V 

c) F, F, F, F, 

d) V, V, V, F 
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14. Pela Lei Complementar  Nº 134/2011 que  CRIA E ORGANIZA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO 

DE OTACÍLIO COSTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  São princípios da educação escolar, no Município, exceto: 

a) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

b) Gestão democrática do ensino público em dissonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

c) Promoção de propostas pedagógicas que transcendam o espaço físico da instituição educacional e 

estabeleçam um intercâmbio com as demais instituições da sociedade e as práticas sociais. 

d) Promoção da interação da escola com a comunidade e movimentos sociais, da justiça social, da igualdade 

e da solidariedade. 

 

15. Os Parâmetros Curriculares Nacionais auxiliam o professor na tarefa de reflexão e discussão de aspectos do 

cotidiano da prática pedagógica, a serem transformados continuamente pelo professor. Algumas possibilidades 

para sua utilização são: 

 

I. Preparar um planejamento que possa de fato orientar o trabalho em sala de aula. 
II. Discutir com a equipe de trabalho as razões que levam os alunos a terem maior ou menor participação nas 

atividades escolares. 
 

Quanto a essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 
b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Somente a afirmação II está correta. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

16. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de: 
a) Vinte e um decibéis ou mais 

b) Trinta e um decibéis ou mais 
c) Quarenta e um decibéis ou mais 

d) Cinquenta e um decibéis ou mais 

 
17. A audição a que se refere a questão anterior deve ser aferida por audiograma nas frequências de, exceto: 

a) 100Hz 
b) 500Hz 

c) 1.000Hz 

d) 3.000Hz 
 

18. É incorreto afirmar sobre a lei que regulamenta LIBRAS: 
a) Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o 

curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados cursos de 
formação de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. 

b) A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio 

e na educação superior deve ser realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena 
em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. 

c) A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e Língua 

Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngüe. 

d) Admite-se como formação mínima de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental, a formação ofertada em nível de pós graduação que viabilizar a formação 

bilíngue. 
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19. Leia com atenção: 

 
I. O exame de proficiência em Libras deve ser realizado por banca examinadora de amplo conhecimento em 

Libras, constituída por docentes surdos e linguistas de instituições de educação superior; 
II. O processo de inclusão da Libras como disciplina curricular deve iniciar-se nos cursos de Educação Especial, 

Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando-se progressivamente para as demais licenciaturas. 
 

Quanto aos itens acima: 

a) Ambos estão incorretos. 
b) Ambos estão corretos. 

c) Apenas I está correto. 

d) Apenas II está correto. 
 

20. As instituições de educação superior devem incluir a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão nos 
cursos de formação de professores para a educação básica, nos cursos de Fonoaudiologia e nos cursos de 

Tradução e Interpretação de Libras -Língua Portuguesa. O Ministério da Educação promoverá programas 

específicos para a criação de cursos de graduação para formação de professores surdos e ouvintes, para a 
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, que viabilize a educação bilíngue: Libras - Língua 

Portuguesa como segunda língua, de licenciatura em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa, 
como segunda língua para surdos e de formação em Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 

Sobre o trecho acima: 
a) Torna-se correto se suprimida a menção à promoção de programas específicos. 

b) Torna-se correto se suprimida a menção à “segunda língua para surdos e de formação em Tradução”. 

c) Está completamente correto. 
d) Está completamente incorreto. 

 
21. É incorreto afirmar tendo em vista a história da educação de surdos: 

a) A história da educação dos surdos é cheia de controvérsias e descontinuidades. 

b) Houve épocas em que os surdos não eram considerados humanos, não tinham direito à herança, não 
frequentavam nenhum meio social e eram proibidos de se casarem. 

c) Como nos mosteiros da Igreja havia padres, monges e frades que utilizavam de uma língua gestual 
rudimentar, porque nesses ambientes existia o voto do silêncio, esses religiosos foram deslocados para 

esses castelos com a missão de educar os filhos surdos dos nobres. 
d) Em 1880, aconteceu em Viena o Congresso Mundial de Professores de Surdos onde foi decidida a 

segregação dos surdos. 

 
22. Assinale a alternativa incorreta sobre os surdos: 

a) Nem todo surdo é mudo. 
b) Nem todos os surdos fazem leitura labial. 

c) Nem todos os surdos sabem Língua de Sinais. 

d) Ao falar com surdo é necessário tocá-lo e/ou falar em voz alta.  
 

23. Assinale a alternativa incorreta sobre a Língua de Sinais: 
a) LIBRAS é o sistema linguístico de natureza visual-motora. 

b) É universal. 

c) É reconhecida como meio legal de comunicação no Brasil a LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS. 
d) É reconhecida como meio legal de expressão no Brasil a LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS. 

 
24. Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, 

formas: 
a) Institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS como meio de 

comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. 

b) Não institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS como meio 
de comunicação subjetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. 

c) Não institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS como meio 
de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. 

d) Institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS como meio de 

comunicação subjetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. 
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25. A Libras: 

a) Poderá substituir a modalidade escrita da Língua Portuguesa. 
b) Poderá substituir a modalidade escrita da Língua Portuguesa em circunstâncias especiais. 

c) Não poderá substituir a modalidade escrita da Língua Portuguesa. 
d) Poderá substituir a modalidade escrita da língua Portuguesa apenas na comunidade surda. 

 

26. Em 1857 O professor Hurt, francês e surdo, chega no Brasil, e funda a primeira instituição dedicada aos surdos do 

Brasil, o Instituto Nacional de Surdos Mudos: 

a) Nas Minas Gerais 

b) No Rio de Janeiro 

c) Em Florianópolis 

d) Na Bahia 

         
27. Não é uma classificação válida para a surdez: 

a) Leve 
b) Moderada 

c) Relativa 

d) Profunda 
 

28. Assinale a alternativa incorreta. Nas línguas de sinais podem ser encontrados os seguintes parâmetros:  
a) Configuração mental 

b) Ponto de articulação 

c) Expressão facial 
d) Orientação/Direcionalidade 

 

29. Leia com atenção: 
 

(__) Muitos sinais têm como traço diferenciador também a expressão facial e/ou corporal, como os sinais ALEGRE 

e TRISTE; 

(__) Há sinais feitos somente com a bochecha como LADRÃO, ATO-SEXUAL; sinais feitos com a mão e expressão 

facial, como o sinal BALA, e há ainda sinais em sons e expressões faciais complementam os traços manuais, como 

os sinais HELICÓPTERO e MOTOR; 

(__) Falar com as mãos é combinar elementos para formarem as palavras e estas formarem as frases em um 

contexto; 

(__) A LIBRAS não possui um sistema pronominal para representar as pessoas do discurso. 

 

Considerando que V significa Verdadeiro e F significa Falso podemos afirmar que as proposições acima 

obedecem á seguinte sequência: 

a) F – F – F – F 

b) V – V – V – F 
c) V – F – F – V 

d) F – F – F – V 
 

30. Leia com atenção: 

 

I. Em todas as línguas há o ritual da saudação. Dependendo do contexto, esse cumprimento será mais formal 

ou informa e geralmente é complementado por gestos. A LIBRAS foge à regra porque não possui sinais 

específicos para cada uma dessas situações; 

II. As línguas de sinais utilizam as expressões faciais e corporais para estabelecer tipos de frases, como as 

entonações na língua portuguesa, por isso para perceber se uma frase em LIBRAS está na forma afirmativa, 

exclamativa, interrogativa, negativa ou imperativa, precisa-se estar atento às expressões facial e corporal que 

são feitas simultaneamente com certos sinais ou com toda a frase. 

 

 

 



Secretaria de Educação – Prefeitura Municipal de Otacílio Costa 
Processo Seletivo – Edital 002/2015 – Cargo: Professor/a de Libras 

7 
 

Quanto aos itens citados: 

a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 

c) Ambos estão corretos. 

d) Ambos estão incorretos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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PLANO DE AULA 

 

Tendo como embasamento teórico as diretrizes, os princípios e os pressupostos metodológicos que regem a 

Proposta Curricular do Ensino Fundamental da Rede Pública do Município de Otacílio Costa, elabore um Plano de 

Aula. 

 O Plano deverá conter todos os elementos do quadro organizacional do planejamento e do modelo de plano de aula 

proposto pela Secretaria Municipal de Educação do Município. O conteúdo é de livre escolha do candidato e deverá 

estar em consonância com o cargo/área ou disciplina para o qual está concorrendo.  

 

CONCEITO: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CONTEÚDO: 
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AÇÃO/OPERAÇÃO: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

AVALIAÇÃO: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


