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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
No mês de julho de 2008, foi ratificada pelo presidente da
República, após aprovação por unanimidade na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, a Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das
Nações Unidas, que reconhece e garante os direitos das pessoas
com deficiência e proíbe a discriminação em todos os aspectos da
vida, como educação, saúde, acesso à justiça, ao trabalho e ao
transporte.
Inclusão: Revista de Educação Especial. Brasília: v .52 ,
4, n./ 2, jul.-out./ 2008, p. 51-3 (com adaptações).

A perspectiva inclusiva propõe uma nova organização do ensino,
exigindo, por meio de documentos, adaptações do ambiente e do
trabalho pedagógico da escola. Essas mudanças ocorrem em
diversas esferas: no âmbito internacional, pelas agências
multilaterais, e, no Brasil, a partir do Ministério da Educação, do
Conselho Nacional de Educação, dos conselhos estaduais de
educação e das secretarias estaduais e municipais de educação.
Acerca da organização da educação na perspectiva da inclusão,
julgue os próximos itens.
91
92

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens que se
seguem, acerca da educação especial na perspectiva da educação
inclusiva.
81

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial
apresenta-se como uma proposta importante, com um projeto
separado da proposta da escola regular.

93
94
95

O atendimento educacional especializado público e gratuito é
garantido até o ensino fundamental.
Os alunos com altas habilidades/superdotação têm garantido o
direito à aceleração de estudos para a conclusão escolar.
A educação especial inclusiva não prevê programas de
atendimento à população indígena.
O atendimento educacional especializado que assiste as
crianças internadas é chamado de classe hospitalar.
A Declaração da Guatemala, de 1999, associa o termo inclusão
à ideia de acessibilidade.

82

Qualquer pessoa com restrição, mesmo que temporária, de suas
atividades na escola é considerada pessoa com deficiência.

A respeito das formas de ensino e de avaliação no âmbito da
educação especial, julgue os itens subsecutivos.

83

Os objetivos da educação inclusiva incluem a formação de
professores para o atendimento educacional especializado.

96

84

A garantia de educação para todos os alunos, com ou sem
deficiência, no mesmo espaço educacional teve início com a
Declaração de Salamanca, em 1994.

97

85

O termo necessidades educacionais especiais é utilizado para
orientar a ação escolar de acordo com as características
individuais dos alunos, promovendo a interação social e a
aprendizagem.

Depois da Conferência Mundial sobre Educação para
Todos, realizada em Jomtien, Tailândia, em 1990, chegou-se à
conclusão de que a deficiência não decorre das limitações da
pessoa, mas das barreiras que a sociedade lhe impõe. Mesmo que
a educação inclusiva tenha surgido para garantir o direito das
pessoas com deficiência ao ensino, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) informa que menos da metade
dessas pessoas está matriculada em escola regular.
Revista Educação sem Segredos. ano I, n.º 2 (com adaptações).

No que se refere às adaptações e aos recursos necessários à
inclusão, julgue os itens subsecutivos.
86

Os responsáveis pelos alunos surdos devem contratar
intérpretes de LIBRAS para acompanhá-los em sala de aula, de
maneira a facilitar a aprendizagem.

87

Na perspectiva da inclusão, o atendimento educacional prevê
o uso de tecnologias assistivas e o ensino de linguagens e
códigos específicos de comunicação.

88

As atividades desenvolvidas no atendimento educacional
especializado, se bem elaboradas, podem substituir a
escolarização das crianças com necessidades educacionais
especiais.

89
90

O atendimento educacional oferecido desde o nascimento até
os três anos de idade é chamado de estimulação precoce.
Braile e soroban são recursos utilizados na educação do aluno
cego.

98

A presença de professor exclusivo em sala de aula, para
acompanhar o aluno com deficiência, garante a aprendizagem
desse aluno.
Os alunos com deficiência intelectual necessitam de escolas
separadas das regulares e que ofereçam metodologias e
material pedagógico apropriado para atender a essas
limitações.
O desempenho escolar deve ser avaliado, considerando-se os
avanços de cada aluno em comparação consigo mesmo e não
com os outros estudantes.

Com relação à função da comunidade escolar e aos atendimentos
especializados, julgue os itens que se seguem.
99

Inclusão escolar não é assunto somente de professores, pais e
alunos, mas de toda a comunidade em que a escola se insere.
100 A avaliação processual e formativa considera não só as
aprendizagens atuais, mas também suas possibilidades de
aprendizagens futuras.
Considerando o que dispõe a LDB sobre a educação especial,
julgue os itens seguintes.
101

102

103

104

105

A LDB não trata expressamente da certificação da escolaridade
de alunos com necessidades especiais que não atingirem o
nível de exigência para a conclusão do ensino fundamental ou
que frequentarem apenas serviços de educação especial.
A LDB dispõe que o poder público deve adotar, como
alternativa preferencial, o atendimento dos educandos com
necessidades especiais na rede regular de ensino,
independentemente do apoio técnico e financeiro prestado a
instituições privadas especializadas em educação especial.
Os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos com
necessidades especiais professores com especialização
adequada para o atendimento especializado e professores com
capacitação específica para a integração desses alunos em
classes comuns.
São princípios subjacentes à educação especial a crença na
possibilidade de desenvolvimento do ser humano e o
compromisso com a educação para todos, considerando-se as
diferenças individuais como condicionantes do processo de
escolarização.
A LDB prevê a manutenção de classes, escolas ou serviços
especializados para o atendimento de alunos que, em virtude
de suas condições específicas, não puderem ser integrados nas
classes comuns do ensino regular.
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Com base na Resolução CNE/CEB n.º 2/2001 e no Parecer
CNE/CEB n.º 17/2001, julgue os próximos itens.
106

Incluem-se entre os educandos com necessidades educacionais
especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem
dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações,
decorrentes de causa orgânica ou de condições ou disfunções
específicas, que os impeçam de acompanhar as atividades
curriculares.

107

Excluem-se do conjunto de alunos considerados com
necessidades especiais aqueles com altas habilidades, por
apresentarem grande facilidade de aprendizagem.

108

A educação especial insere-se nos diferentes níveis da
educação escolar, abrangendo a educação básica — educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio — e a educação
superior, bem como as modalidades da educação escolar, como
a educação de jovens e adultos, a educação profissional e a
educação indígena.

109

A política de inclusão de alunos com necessidades especiais na
rede regular de ensino consiste em garantir a permanência
física desses alunos junto dos demais educandos, não
implicando a revisão de concepções e paradigmas
educacionais.

110

As necessidades educacionais especiais são aquelas cujo
atendimento demanda da escola uma série de recursos e apoio
de caráter mais especializado que proporcionem aos alunos
meios de acesso ao currículo.

111

A educação especial deve ser definida por proposta pedagógica
que assegure recursos e serviços educacionais especiais,
organizados institucionalmente, de modo a garantir a educação
escolar e promover o desenvolvimento dos educandos com
necessidades educacionais especiais em todas as etapas e
modalidades da educação básica.

A respeito da Convenção Interamericana para a Eliminação de
todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de
Deficiência, julgue os itens de 112 a 114.
112

O termo deficiência expressa restrição física, mental ou
sensorial, de caráter permanente ou transitório, limitadora da
capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da
vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e
social.
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113

Entre as medidas convencionadas pelos Estados-partes,
incluem-se as medidas para a eliminação de obstáculos
arquitetônicos, de transporte e de comunicação existentes, com
a finalidade de facilitar o acesso e uso pelas pessoas portadoras
de deficiência.

114

A expressão discriminação contra as pessoas portadoras de
deficiência significa toda e qualquer forma de desatenção às
demandas educacionais de alunos com necessidades especiais,
como a não criação de condições para o acesso e a
permanência desses alunos na escola.

No que se refere ao disposto na Lei Federal n.º 10.098/2000, julgue
os itens que se seguem.
115

É considerada portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida apenas a pessoa que necessita permanentemente de
ajuda especializada para acessar espaços e serviços públicos e
utilizá-los.

116

Nas áreas de estacionamento de veículos localizadas em
espaços públicos, não há reserva de vagas para os veículos que
transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade
de locomoção nem sinalização específica, segundo a Lei da
Acessibilidade.

117

Define-se acessibilidade como possibilidade e condição de
alcance para a utilização, com segurança e autonomia, dos
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações,
dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação por
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), julgue os seguintes itens.
118

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente pode aplicar medida socioeducativa ao adolescente
infrator portador de deficiência mental, assegurando-lhe
tratamento individual e especializado em local adequado às
suas condições.

119

Não constam no ECA disposições específicas sobre a
profissionalização e proteção do trabalho de adolescente
portador de deficiência ou com necessidades especiais.

120

Os pais ou responsáveis têm a obrigação de encaminhar a
criança ou o adolescente para tratamento especializado, caso
este seja necessário.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para
a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos
de texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Do nome não me lembro, mas do corpo não há como esquecer. Era miúdo, não tinha braços e era
corcunda. A idade parecia inferior à dos outros meninos que frequentavam o curso de desenho que Ismael
dos Santos oferecia gratuitamente a garotos pobres em um galpão nos fundos da igreja da Vila Ipojuca, em
São Paulo. Lembro-me da noite em que Ismael nos apresentou o novo aluno. Sob o olhar espantado de
todos, o menino sentou diante de uma prancheta colocada no chão e tirou do bolso da camisa, com os dedos
dos pés, suas ferramentas de trabalho. Apontou o lápis com uma gilete e riscou um corpo feminino perfeito
sobre o papel. Eu só tinha olhos para os movimentos seguros e precisos de seus pés de longos dedos. Não
consegui traçar uma única linha naquela noite.
Revista Brasil. Tomo III. Obras escolhidas.

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo relacionando a seguinte ideia “O defeito
não é a causa da deficiência”, defendida por L. S. Vigotsky, às teorias psicogenéticas e suas implicações na prática pedagógica de ensino
especial.
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RASCUNHO
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