SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – EDITAL Nº 051/2019
Parecer da banca elaboradora referente aos recursos interpostos pelos candidatos sobre as questões de
prova.
CARGO: AGENTE DE APOIO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
QUESTÃO 01
O ano de 2020 iniciou com uma nova ameaça para a humanidade, o coronavírus.
Nesse sentido, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
(

) Até o momento (FEV/2020), há confirmação de casos de coronavírus no Brasil.
) As fábricas de smartphones no Brasil estão tendo sua produção prejudicada, em função do surto
de coronavírus e a consequente falta de componentes eletrônicos, que deveriam vir da China.
) Santa Catarina já apresenta, até o momento (FEV/2020), três casos confirmados de coronavírus
em pessoas que estiveram recentemente na China.
) A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina
está preocupada com o rebanho suíno do estado, pois assim como na gripe suína é certo que o
coronavírus também é transmitido pelo porco ao ser humano.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A
B

F–F–V–V
V–V–F–F

C
D

F–V–F–V
V–F–V–F

Parecer:
O primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil ocorreu em 26/02/2020 e o segundo caso foi
confirmado em 29/02/2020 (www.saude.gov.br), portanto em FEV/2020 havia a confirmação de casos no
Brasil. As fábricas de smartphones no Brasil que dependem de componentes eletrônicos, que deveriam
vir da China estão tendo sua produção prejudicada (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica
(ABINEE). Santa Catarina não apresentava casos confirmados de coronavírus em FEV/2020
(www.saude.gov.br). Não existe nenhuma comprovação de que porcos podem transmitir o coronavírus
para seres humanos.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir.
A população do Vale do Itajaí convive frequentemente com as _______, principalmente do rio _______,
sendo os municípios de _______, _______ e _______ alguns dos mais afetados.

Asecas – Itajaí-Açu – Rio do Sul – Blumenau – Itajaí
Bcheias–Itajaí-Açu– Chapecó –Xaxim – Xanxerê
Ccheias – Itajaí-Açu – Rio do Sul – Blumenau – Itajaí
Dcheias–Itajaí-Mirim–Rio do Sul – Blumenau – Itajaí
Parecer:
As cheias no Vale do Itajaí são freqüentes. O município de Rio do Sul não faz parte da bacia do rio ItajaíMirim, logo não é afetado por eventuais cheias deste rio. Os municípios de Rio do Sul, Blumenau e Itajaí
fazem parte da bacia do Rio Itajaí-Açu e são diretamente afetados pelas cheias deste curso de água.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 03
O estado de Santa Catarina destaca-se no cenário nacional na área esportiva. O estado possui diversos
clubes de futebol e um campeonato estadual bem organizado. Assinale a alternativa correta.

AA equipe do Avaí (Florianópolis) foi a campeã estadual de futebol de 2019.
BNenhum clube de Itajaí foi campeão catarinense de futebol até o momento.
CO Clube Náutico Marcílio Dias, da cidade de Itajaí, é o campeão da Série D do Campeonato Brasileiro
de futebol de 2019.
DA equipe do Concórdia Atlético Clube (Chapecó) sofreu um grave acidente aéreo quando se
deslocava até a cidade de Medellin, onde seria disputada a primeira partida da final da Copa SulAmericana de 2016.

Parecer:
O edital nº 051/2019 prevê que a parte de “CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES”, da prova escrita
para os cargos de nível médio, contemple assuntos relacionados a “ASPECTOS HISTÓRICOS,
GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS, ESPORTIVOS, POLÍTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, SANTA
CATARINA E BRASIL”. Futebol é uma modalidade esportiva e desta forma sua inclusão nas questões da
prova atende ao previsto no edital. A equipe do Avaí (Florianópolis) foi a campeã estadual de futebol de
2019
(http://fcf.com.br/competicoes/campeonato-catarinense-serie-a-2019/).
A
Associação
Chapecoense de Futebol (Chapecó) sofreu um grave acidente aéreo quando se deslocava até a cidade de
Medellin, onde seria disputada a primeira partida da final da Copa Sul-Americana de 2016 e não o
Concórdia Atlético Clube.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 05
“O brasileiro está preparado para comprar em um supermercado sem caixa, com cobrança online? Uma
pesquisa do IBOPE Conecta realizada com usuários da internet revela que 87% deles comprariam nessa
situação – acham que seria mais prático, mais rápido e gostam de novas experiências de compra. Para
os 13% que não comprariam, o motivo é o receio de não ter alguém para solucionar um problema e por
não parecer tão seguro. O IBOPE Conecta também perguntou qual o sistema de pagamento inovador
preferido – a biometria foi o método escolhido por 48% dos entrevistados, seguido do pagamento com
celular (27%) e reconhecimento facial (12%). Apesar do desejo de avanço tecnológico, 42% acreditam
que o Brasil não tem capacidade de ter lojas sem atendentes, pagamentos via celular e outros. Também
há a barreira cultural – 64% preferem pagamento com cheque e 49% preferem o sistema de carnê/boleto
bancário.” (Blue Bus. “Pesquisa do IBOPE – 87% gostariam de comprar em supermercado sem caixa”. 23 de agosto 2018. Disponível em:
https://wp.me/p71C8Z-GRi).

Considerando o texto acima, analise as afirmações a seguir.
I 87% dos pesquisados são usuários de compras online pela internet.
Il O Brasil não dispõe de condições para que lojas sem atendentes se torne realidade, segundo a
maioria dos entrevistados.
lll Uma das principais razões para que os pagamentos continuem a depender de atendentes é cultural,
pois os brasileiros ainda preferem o pagamento em cheque ou mesmo o boleto bancário.
lV Entre os métodos de pagamento inovadores, o reconhecimento facial e através do celular foram os
menos populares entre as formas mencionadas pela notícia.
V A segurança no momento da compra e a possibilidade de resolver dificuldades com uma pessoa
da loja foram fatores apontados pelos entusiastas das novas experiências de compras.
Todas as afirmações corretas estão em:

A  II – IV – V
B  II – IV

C  II – III – V
D  III – IV

Parecer:
A questão trata da interpretação do texto apresentado e solicita que se selecione a alternativa que
apresenta todas as afirmações corretas de acordo com o texto. A afirmação I não está presente em
nenhuma alternativa, porém isso não invalida a questão, já que esta afirmativa está incorreta. O texto
afirma que 87% dos entrevistados comprariam em um supermercado sem caixa, com cobrança online,
informação que difere do que está na afirmativa 1: “87% dos pesquisados são usuários de compras online
pela internet”.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 06
A charge abaixo, de Malika Dahil Aguiar, foi publicada no portal de notícias “Em tempo”, em 5 de outubro
de 2017.

Fonte: https://emtempo.com.br/charges/80980/charge-do-em-tempo--05-de-outubro-2017--malika

A partir da imagem, é correto afirmar:

A  A chargista prevê que, em 2020, os livros serão considerados objetos perigosos.
B  As expressões faciais das personagens reforçam o texto, que indica um estranhamento das crianças
com o livro impresso.
C  A charge promove uma reflexão sobre o aumento da popularidade dos ebooks em detrimento dos
livros impressos.
D  A charge promove uma crítica ao uso excessivo de tecnologias digitais, associado a problemas de
leitura nas gerações futuras.

Parecer:
A charge ilustra o aumento do uso das tecnologias digitais e implica que, em pouco, tempo as pessoas
não serão mais capazes de reconhecer o livro impresso. Não estão mencionados ou implicados na charge
a associação necessária entre o livro impresso com um objeto perigoso, a popularidade de e-books ou
problemas de leitura. A única alternativa correta é a B, já que a representação dos gestos faciais no
desenho (olhos arregalados, posições das sobrancelhas etc.) são pistas visuais que reforçam o
estranhamento das personagens. O termo “personagem” é comum de dois gêneros, no uso tradicional
do termo emprega-se a palavra no feminino em qualquer contexto.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 07
“Todos falam dos supostos benefícios que a saúde traz ao indivíduo, mas eu acho que a saúde é um
estado precário que não pressagia nada de bom.” (BORGES, Jorge Luis. Disponível em: https://www.revistabula.com/741640-frases-desconcertantes-de-jorge-luis-borges/).

Em relação à frase, assinale a alternativa correta.

A  Por ter saúde precária, o autor demonstra preocupação constante com sua condição fisiológica.
B  Para o autor, estar doente é mais vantajoso do que estar saudável.
C  A frase demonstra o pessimismo do autor, ao ver o estado saudável como prelúdio para a doença.
D  O autor afirma que as pessoas saudáveis não gozam de tantos benefícios quanto se alardeia.

Parecer:
A frase apresentada denota seu sentido pessimista na medida em que qualifica a saúde de forma negativa:
“estado precário”, “não pressagia nada de bom”. A ironia da frase não é incompatível com pessimismo. O
texto não coloca em evidência os benefícios que as pessoas saudáveis teriam, mas sim enfoca como o
autor percebe o estado saudável.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 08
Analise as seguintes proposições lógicas:
Mariana está feliz.
Pedro está triste ou Mariana está triste.
Considerando que as proposições acima são verdadeiras, qual das alternativas abaixo é falsa?

A Pedro está feliz
B Mariana não está triste
C Pedro está triste
D Mariana está feliz
Parecer:
Sabe-se que a proposição “Mariana está feliz” é verdadeira, portanto, para que a proposição “Pedro está
triste ou Mariana está triste” seja verdadeira, necessariamente Pedro está triste.
Assim sendo, “Pedro está feliz” é falso.
O gabarito é a letra A.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 10
Considerando que uma moeda com lados cara e coroa, não viciada, será lançada sequencialmente 3
vezes. Qual a probabilidade de que o resultado destes lançamentos seja uma sequência de 3 caras ou
uma sequência de 3 coroas?

A  75%
B  50%
C  37,5%
D  25%
Parecer:
O universo total de lançamentos é de 8 possibilidades.
Pede-se a probabilidade para o caso do lançamento ser (Cara, Cara Cara) ou (Coroa, Coroa, Coroa), o
que representa duas opções do universo total.
Assim sendo, a probabilidade é de 2/8 = 0,25 = 25%.
O gabarito correto é a letra D.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 12
Acerca da Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2017), assinale a alternativa correta.

A  As aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes
o desenvolvimento de vinte competências gerais.
B  Está orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana.
C  As competências gerais desdobram-se no tratamento didático proposto somente para a Educação
Infantil e Ensino Fundamental.
D  Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas privados de ensino.

Parecer:
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que não há equívoco no
enunciado e nas alternativas, tendo sido elaborada conforme indicações da Base Nacional Comum
Curricular/BNCC (BRASIL- 2017), mantendo-se como resposta correta a alternativa B, descartando-se as
outras alternativas por não serem as corretas. Portanto, recurso indeferido.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 13
Os currículos escolares, atualmente, em sua maioria, abordam questões de identidade, alteridade,
diferenças, subjetividade, multiculturalismo. Em conformidade com as teorias de currículo, essas
categorias estão incluídas nas teorias:

A  Tradicionais de currículo
B  Críticas de currículo
C  Libertárias de currículo
D  Pós-críticas de currículo
Parecer:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, a banca esclarece que a
mesma será anulada. Portanto, recurso deferido.

Decisão:
Anular a questão.

QUESTÃO 15
São componentes básicos do planejamento de Ensino:

A  Objetivos, Conteúdo, Procedimentos de Ensino, Recursos de Ensino e Avaliação.
B  Conhecimento da realidade, elaboração do plano, execução do plano, avaliação e aperfeiçoamento
do plano.
C  Planejamento educacional, Planejamento de currículo e Planejamento de ensino.
D  Planejamento de curso, planejamento de unidade e planejamento de aula.

Parecer:
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que a resposta correta é a
alternativa A, pois trata-se de elementos básicos constantes em um plano de ensino (uma sequência
coerente de elementos necessários para o processo de ensino e de aprendizagem/conforme os autores:
LIBÂNEO (1993); GIL (2012); VASCONCELLOS (1998), DIAZ BORDENAVE e PEREIRA (1994), PILLETI (1999),
ANASTASIOU e ALVES (2009), entre outros. Portanto, recurso indeferido.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 17

De acordo com os princípios da Educação Nacional (LDB/9.394/96), é correto afirmar, exceto:

A  Padrão de qualidade, prioritariamente, nas instituições de ensino privadas e filantrópicas.
B  Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
C  Respeito com a diversidade étnico-racial.
D  Consideração com ideologia de gênero.

Parecer:
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que o enunciado está correto,
assim como as possibilidades de respostas estão claras em que as alternativas B, C e D (estão corretas),
exceto (não correta), é a afirmativa A. Portanto, decide-se em alterar o gabarito de resposta, descarta-se
o gabarito anterior (B) e se substituiu pela alternativa A, como resposta correta.

Decisão:
Alterar gabarito para a letra “A”.

QUESTÃO 18
Com referência ao Decreto 10.357/14, é correto afirmar:
 Os vereadores serão os responsáveis por definir os conteúdos programáticos das temáticas
evidenciadas por esse Decreto.
B  É garantida a igualdade de oportunidade a todo cidadão brasileiro ou estrangeiro,
independentemente da cor da pele, de gênero e orientação sexual na construção de um espaço de
diálogo e formação permanente entre escola, comunidade e Secretaria Municipal de Educação.
C  Trata-se de um Decreto que diz respeito somente a temática da Cultura Africana e Afro-Brasileira.

A

D  É garantida a igualdade de oportunidade a todo cidadão brasileiro, independentemente da
cor da pele, de gênero e orientação sexual na construção de um espaço de diálogo e
formação permanente entre escola, comunidade e Secretaria Municipal de Educação.

Parecer:
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que a resposta correta é a letra
D, em conformidade com o Art. 3º do DECRETO Nº 10.357, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014, que modifica a
redação do art. 2º do Decreto nº 7.733, de 25 de novembro de 2005, passando a ter a seguinte redação:
"Art. 2º É garantido a igualdade de oportunidade a todo cidadão brasileiro, independente da cor da pele,
de gênero e orientação sexual na construção de um espaço e diálogo e formação permanente entre
escola, comunidade e Secretaria Municipal de Educação." Disponível em:
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itajai/decreto/2014/1035/10357/decreto-n-10357-2014-altera-o-decreto-n7733-de-25-de-novembro-de-2005-que-institui-programa-municipal-de-educacao-para-diversidade-etnicacultural-no-municipio-de-itajai-e-da-outras-providencias Portanto, recurso indeferido.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 20
Sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP), é correto afirmar:

A  Democratização dos papéis, instalação de um processo coletivo de fragmentação das decisões.
B  Controle hierárquico das divisões de tarefas e centralização dos papéis.
C  Deve ser uma construção coletiva e democrática com vistas a descentralização de papéis

e

democratização de tomada de decisões.
D  Reorganização da escola, tomada coletiva de decisões e descontinuidade de ações passadas.

Parecer:
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que a resposta correta é a letra
C, pois o PPP da escola precisa ser uma construção coletiva e democrática (participação de todos os
envolvidos na escola), com vistas à descentralização de papéis (significa com deve estar centrado na
direção da escola e/ou ditado pela direção escolar), precisa ser uma construção em que a tomada de
decisões é feita pelos envolvidos, por isso que é político. Nesse sentido, em consonância com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), as demais alternativas não condizem com o foco
dessa questão. Portanto, recurso indeferido.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 23
O ECA estabelece que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária. Portanto crianças e adolescentes são prioridades em diversas
situações.
Nesse sentido analise as afirmações a seguir.
l

Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

ll Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
lll Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
lV Destinação privilegiada de recursos privados nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude
V Formulação e execução não prioritárias das políticas sociais públicas.

Todas as afirmações corretas estão em:

A  I – II – IV
B  I – II – III

C  II – IV – V
D  II – III – V

Parecer:
A afirmativa D não está correta, pois indica a destinação de recursos privados quando na Lei os recursos
são públicos.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 24
Considerando a LEI 9.394, Lei das Diretrizes e bases da Educação Nacional - LDBEN é correto afirmar,
exceto:

A  A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
B  A educação, dever da família e do Estado.
C  Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino,
em instituições próprias.
D  A Educação básica obrigatória e gratuita dos 6 (seis) aos 17 (dezessete) anos de idade.

Parecer:
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estava inclusa na lista de conteúdos para o referido
Cargo, no item Conhecimentos Específicos, no Anexo I – Programa de Prova.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 27
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, em seu Artigo 58 afirma que Educação
Especial é a modalidade de Educação escolar oferecida, preferencialmente na rede regular, para
educandos com:

A
B

 Deficiência Leve a Moderada, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou
Superdotação.
 Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação.

C  Deficiência Intelectual, TEA e Superdotação.
D  Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades.
Parecer:
Artigo 58, da LDBEN: Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de Ensino, para educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Redação dada
pela Lei 12.796, de 2013.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 29
As atribuições dos Agente de Apoio em Educação Especial compreendem ações específica.
Nesse sentido, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas.
( ) Acompanhar, auxiliar e orientar os alunos nas Atividades de Vida Diária (AVD`s) como: higiene,
alimentação e locomoção.
( ) Auxiliar o professor na realização das atividades junto a todos os alunos ora oferecendo suporte
à turma para que o professor realize atividades com os alunos com deficiência; ora apoiando os
alunos com deficiência na realização das atividades planejadas pelo professor regente.
( ) Substituir o professor regente para a elaboração e execução do planejamento do material didático.
( ) Cooperar com o professor na observação dos alunos com deficiência para o preenchimento da
ficha de avaliação pedagógica.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

AV–F–F–V
BF–V–V–F
CV–V–F–V
DF–F–V–F
Parecer:
A afirmativa “Substituir o professor regente para a elaboração e execução do planejamento do material
didático”, não faz parte das Atribuições do Cargo, conforme descrição no item 23 do Edital.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa correta.
A Declaração da Guatemala, afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e
liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência,

A  toda diferenciação que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de sua cidadania.
B  toda exclusão ou preconceito que possa impedir ou anular o exercício dos direitos pessoais e de
suas liberdades fundamentais.
C  toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de
suas liberdades fundamentais.
D  toda diferenciação ou exclusão que possa impelir ou anular o exercício da cidadania e de seus
direitos humanos.

Parecer:
A questão solicita que se assinale a alternativa que vai completar corretamente a afirmação do enunciado,
sendo assim, a opção C é a correta.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 35
Considerando a Política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina, marque com V as
afirmações verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

O AEE tem conteúdo específico como Libras e Libras Tátil
O AEE pode ensinar a Língua Portuguesa na modalidade escrita
A CAA- Comunicação Alternativa Aumentativa não faz parte do conteúdo do AEE
As atividades de Orientação e Mobilidade devem ser ensinadas pelo profissional de Educação
Física

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A V–V–F–F
B  V–F–V–F
C  F–V–F–V
D  F–F–V–F
Parecer:
No Anexo I- Programa de Prova, do Edital 051/2019, estava assim descrito no item Conhecimento
Específico: O Agente de Apoio em Educação Especial e o conhecimento do público alvo da Educação

Especial (ver política Nacional e Estadual de Educação Especial) e portanto, fazia parte dos conteúdos de
referência para elaboração de questões.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 36
No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do Império, com a criação de
duas instituições, assinale a alternativa correta.

A  Instituto Bernard Constant – IBC e o Instituto Municipal da Educação dos Surdos – IMES.
B  Instituto Benjamin Constant – IBC e o Instituto Municipal da Educação dos Surdos – IMES.
C  Instituto Bernard Constant – IBC e o Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES.
D  Instituto Benjamin Constant – IBC e o Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES.
Parecer:
Ambas instituições são pioneiras no serviço de Atendimento em Educação Especial, portanto referência
histórica e teórica nesse serviço.

Decisão:
Manter a questão.

QUESTÃO 38
Promover a acessibilidade e eliminar as barreiras para a plena participação dos estudantes com
deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades/ superdotação é foco da:

A  Tecnologias Assistivas
B  Educação Especial
C  Educação Exclusiva
D  Educação Especializada
Parecer:
Tecnologia Assistiva ou Ajudas Técnicas compreende produtos, equipamentos, dispositivos, recursos,
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social, portanto a alternativa correta é BEducação Especial.

Decisão:
Manter a questão.

