
 
EA4

Área: Educação Especial

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA O VESTIBULAR ESCOLA DE APLICAÇÃO DA FEUSP

 

CONCURSO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO 2022 

 
11/12/2022 

Instruções 

1. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se corresponde à área em que 

você se inscreveu. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências. 
3. Verifique se o caderno está completo. Ele deve conter 40 questões objetivas (10 questões de 

parte geral e 30 questões de parte específica em Educação Especial), com cinco alternativas 
cada uma, e uma questão dissertativa da parte geral. Informe ao fiscal de sala eventuais 
divergências. 

4. Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer 
material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação. 

5. A prova deverá ser feita utilizando caneta esferográfica com tinta azul. Escreva com letra 
legível e não assine as suas respostas, para não as identificar. 

6. A resposta da questão dissertativa deverá ser escrita exclusivamente no espaço destinado 
a ela. 

7. Duração da prova: 4h30. Tempo mínimo de permanência obrigatória: 2h30. Não haverá 
tempo adicional para transcrição de respostas. 

8. Uma foto sua será coletada para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da 
FUVEST, nos termos da lei. 

9. Ao final da prova, é obrigatória a devolução da folha de respostas acompanhada deste 
caderno de questões. 
 

Declaração 
Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de 
respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala. 

 

 

 

___________________________________________________ 
ASSINATURA 

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova. 
 



 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO 
 
 

NÃO SERÁ 

CONSIDERADO NA 

CORREÇÃO 



 
CONCURSO PROFEM 2022 

 

Parte Geral - Questão Dissertativa 
 

Estudo de caso 
 
Analise o caso descrito a seguir para responder aos itens a e b da questão dissertativa. 
 
 
A maior parte das orientações nas propostas de uma educação para igualdade de gênero possui a seguinte proposta: “meninos 
e meninas podem brincar com casinhas, bonecas...”. Porém, como foi possível perceber, essas orientações não dão conta da 
complexidade, das dúvidas e dos preconceitos contidos nessas relações. Isso fica evidente na ideia de que os meninos brincam 
de boneca, somente para assumir o papel masculino do pai, somente quando eles “brincam de papai e mamãe”: 
 

Nas brincadeiras da brinquedoteca meninas gostam de fantasiar, já os meninos gostam dos 
carrinhos, a maioria brinca com os carrinhos. Os meninos até brincam com boneca, sim, mas é com 
o papel masculino, papel de pai (Professora Gilda). 

 
O desejo do menino de brincar de boneca tornava-se um problema quando não estava relacionado ao papel masculino 
hegemônico, e principalmente quando esse desejo se repetia muitas vezes e passava a ser a brincadeira preferida do menino, 
em detrimento das “brincadeiras de meninos”. Como mostra a preocupação da professora: “É complicado quando o menino 
quer só as bonecas”. Ainda é frequente a afirmação de que “meninos não gostam de bonecas” ou “brincar de boneca é difícil”. 
Além da brincadeira com o papel de pai, esta era a outra forma como brincadeira com boneca “era aceita”, a boneca para o 
jogo sexual dos meninos: 
 

Os meninos gostam de brincar de boneca. Mas para beijar, para passar a mão, para beijar que nem 
na novela, cada um pega uma boneca daquelas maiores e ficam competindo, eles botam no colo e 
agarram e beijam, elas estão sem roupas, eles passam a mão no corpo das bonecas. Eu finjo que 
não estou vendo, senão eles se inibem, vão achar que eu estou proibindo, então eu fico na minha, 
fico meio de lado, olho de rabo de olho e continuo conversando (Professora Neuza). 

 
FINCO, Daniela. O que nos ensinam meninos e meninas quando escapam das fronteiras de gênero? In: VIANNA, Cláudia; CARVALHO, Marília [org.]. Gênero e 

educação: 20 anos construindo conhecimento. Belo Horizonte: Autêntica, 2020, s./p. 
 
 
a) No espaço de aprendizagem escolar, nas circunstâncias em que o menino escolhe uma boneca para brincar e venha a sofrer 

constrangimento e estigmatização por parte de seus colegas, qual deve ser a atitude do(a) docente? 
 
 
b) Compreendendo as brinquedotecas e os espaços lúdicos da escola como auxiliares importantes no desenvolvimento das 

experiências sensoriais das crianças, que horizontes a instituição escolar deve ter sempre bem presente com o fim de 
promover uma educação não sexista? 
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Parte Geral 

01 

(...) O direito à educação está intimamente ligado ao 
direito à informação, à cultura e à ciência; ele requer um 
profundo compromisso com a construção de capacidades 
humanas. Além disso, esse direito está intimamente ligado 
ao direito de ter acesso e contribuir para os conhecimentos 
comuns da humanidade e seus recursos de informação, 
conhecimento e sabedoria compartilhados e em contínua 
expansão. 

O ciclo contínuo de criação de conhecimento que ocorre 
por meio de contestação, diálogo e debate é o que ajuda a 
coordenar a ação, produzir verdades científicas e incentivar a 
inovação. É um dos recursos mais valiosos e inesgotáveis da 
humanidade e um aspecto fundamental da educação. 
Quanto mais pessoas têm acesso aos conhecimentos 
comuns, mais abundantes eles se tornam. O 
desenvolvimento da linguagem, do numeramento e dos 
sistemas de escrita facilitou a disseminação do conhecimento 
ao longo do tempo e do espaço. Isso, por sua vez, permitiu 
que as sociedades humanas atingissem níveis extraordinários 
de crescimento coletivo e construção de civilizações. As 
possibilidades dos conhecimentos comuns são teoricamente 
infinitas. A diversidade e a inovação desencadeadas pelos 
conhecimentos comuns originam-se de empréstimos e 
experimentações que atravessam fronteiras disciplinares, 
bem como da reinterpretação do antigo e da criação do novo. 

Infelizmente, as barreiras impedem a equidade no 
acesso e na contribuição para os conhecimentos comuns. 
Existem lacunas e distorções significativas no conhecimento 
acumulado da humanidade que necessitam ser abordadas 
e corrigidas. Perspectivas, linguagens e conhecimentos 
indígenas têm sido marginalizados há muito tempo. 
Mulheres, meninas, minorias e grupos de baixa renda 
também são severamente sub-representados. As limitações 
de acesso a conhecimentos comuns ocorrem como 
resultado de comercialização e leis de propriedade 
intelectual excessivamente restritivas, da ausência de 
regulamentação e da falta de suporte adequado para as 
comunidades e os sistemas que gerenciam os 
conhecimentos comuns.(..) 

Um direito ampliado à educação ao longo da vida requer 
o compromisso em derrubar barreiras e garantir que os 
conhecimentos comuns sejam um recurso aberto e 
duradouro que reflita as diversas formas de conhecer e 
estar no mundo. 
Comissão Internacional sobre os futuros da educação. Reimaginar nossos 

futuros juntos: um novo contrato social para a educação. Brasília: UNESCO 
e Fundação SM, 2022, p. 10 e 11. 

 
A partir da leitura do texto, pode-se afirmar: 

(A)  O conhecimento comum é constituído pela ação humana 
em comunidade, por meio da discussão e do debate, 
crescendo à medida que mais pessoas participam desse 
processo. Ou seja, quanto mais utilizado, mais ele se 
desenvolve, multiplicando-se a si mesmo. Elementos que 
favoreceram a expansão do conhecimento comum foram 

os sistemas de escrita e de numeração, que permitiram 
não só fixar, mas transmitir o saber tanto no tempo 
quanto no espaço. Porém, não são todos que igualmente 
participam da construção do conhecimento comum, 
sendo sub-representados os mais pobres, as mulheres, as 
minorias e os saberes indígenas. 

(B)  O conhecimento comum é constituído pela ação 
humana em comunidade, por meio da discussão e do 
debate, crescendo à medida que mais pessoas 
participam desse processo. A participação, no entanto, 
precisa se dar de forma qualitativamente relevante, para 
que essa atividade não seja contraproducente, gerando 
menos, e não mais conhecimento comum. Elementos 
que favoreceram a expansão do conhecimento comum 
foram os sistemas de escrita e de numeração, que 
permitiram não só fixar e transmitir o saber no tempo e 
no espaço, mas tornaram possível sua existência. 
Porém, não são todos que igualmente participam da 
construção do conhecimento comum, sendo sub-
representados os mais pobres, as mulheres, as minorias 
e os saberes indígenas. 

(C)  O conhecimento comum é constituído pela ação 
humana em comunidade, por meio da discussão e do 
debate entre aqueles que partilham de uma linguagem 
e valores também comuns. Essa ação precisa se dar de 
forma qualitativamente relevante, para que o 
conhecimento, de fato, seja comum a todos os que dele 
participam. Elementos que favoreceram a expansão do 
conhecimento comum foram os sistemas de escrita e de 
numeração, que permitiram não só fixar e transmitir o 
saber no tempo e no espaço, mas tornaram possível 
unificar valores e práticas compartilhadas na 
comunidade. Porém, não são todos que igualmente 
participam da construção do conhecimento comum, 
sendo sub-representados os mais pobres, as mulheres, 
as minorias e os saberes indígenas. 

(D)  O conhecimento comum é constituído pela ação 
humana em comunidade, por meio da discussão e do 
debate, crescendo à medida que mais pessoas 
participam desse processo. Ou seja, quanto mais 
utilizado, mais ele se desenvolve, multiplicando-se a si 
mesmo. Elementos que favoreceram a expansão do 
conhecimento comum foram os sistemas de escrita e de 
numeração, que permitiram não só fixar, mas transmitir 
o saber tanto no tempo quanto no espaço. Por isso, 
todos igualmente participam da construção do 
conhecimento comum, de acordo com suas 
possibilidades e formas de expressão. 

(E)  O conhecimento comum, constituído pela ação humana 
em comunidade, é o que chamamos de senso comum, 
que cresce à medida em que mais pessoas participam do 
processo educativo. Elementos que favoreceram a 
expansão do conhecimento comum ou bom senso foram 
os sistemas de escrita e de numeração, que permitiram 
não só fixar, mas transmiti-lo tanto no tempo quanto no 
espaço. Porém, não são todos que igualmente 
participam da construção do senso comum, sendo sub-
representados os mais pobres, as mulheres, as minorias 
e os saberes indígenas. 
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“Com efeito, disciplinar os hábitos das crianças, pensar a 
aprendizagem com o desdobrar inelutável de um programa 
e sustentar a tese da existência de capacidades psicológicas 
maturacionais justificam-se necessariamente em torno da 
ideia da criança como um adulto-em-desenvolvimento. Em 
outras palavras, se não se pensasse que na criança de hoje 
reside a chave do amanhã do adulto, não teria sentido 
dispor o cotidiano escolar em função de um dever-ser 
infantil. Mais ainda, hoje em dia, à criança cabe dar, 
sistematicamente, prova de que ao adulto do futuro nada 
vai faltar, pois assim o adulto do presente usufrui de uma 
certa felicidade. Como sabemos, quando um adulto olha 
nos olhos de uma criança, e enfoca de fato os olhos da 
criança ideal, recupera a felicidade que acredita ter perdido, 
uma vez que lhe retorna do fundo desse olhar sua imagem 
às avessas. Ou seja, na forma educada que hoje temos de 
tratar a infância está em jogo uma operação importante do 
ponto de vista da economia gozosa do adulto. Assim, não 
deve nos surpreender que a imagem de uma criança ideal 
tire, obcecadamente, o sono dos espíritos pedagógicos. O 
que se almeja na atualidade não é mais que uma criança 
aprenda aquilo que ela não sabe e o adulto sim (cavalgar, 
dançar, fazer pão ou decorar o Organon de Aristóteles), 
porém fazer dela esse ao menos um adulto que, no futuro, 
não padeça das nossas impotências atuais. Em outras 
palavras, se antes se pedia, com ou sem chicotes, à criança 
que fosse um adulto mais ou menos educado, com o tempo 
passou-se a almejar cada vez mais que possuísse no futuro 
toda a potência imaginária que o adulto pensa que lhe falta 
e que, portanto, não o deixa ser feliz. Entretanto, se o que 
agora passa a se demandar é algo tão impossível quanto o 
era, em última instância, o anterior, isso deve ser 
necessariamente de uma outra qualidade a tal ponto que o 
cotidiano escolar não só em nada se parece às pequenas 
escolas do século XV, como também passou a justificar-se a 
partir de uma singular ligação entre disciplina, 
aprendizagem e psicologia infantil. Se na atualidade espera-
se que as crianças venham a ser adultos possuidores de tudo 
aquilo que hoje nós não temos imaginariamente, bem 
como, por cima, trata-se de consegui-lo graças à metódica 
observância de um programa tanto moral quanto natural, 
então, por um lado, toda empresa pedagógica acaba se 
revelando pouco eficaz, e, por outro, os alunos acabam se 
transformando em crianças mais ou menos indisciplinadas. 
Isso acontece uma vez que o norte da moderna empresa 
pedagógica é uma criança feita de um puro estofo 
imaginário. Tanto a pretensa eficácia pedagógica quanto a 
disciplina perfeita não podem menos que implicar a 
desaparição da distância entre um aluno real e a criança 
ideal. Em outras palavras, o cotidiano escolar se articula em 
torno da tentativa de vir a apagar a diferença que habita no 
campo subjetivo.” 

LAJONQUIÈRE, Leandro de. A criança, “sua” (in)disciplina e a psicanálise. 
In: AQUINO, Júlio Groppa (org). Indisciplina na escola: alternativas 

teóricas e práticas. SP: Summus, 1996, p. 32. 
 

Podemos concluir, a partir da leitura do texto, que nele se 
defende a seguinte ideia:  

(A)  Mais do que a exigência de um dever-ser, o cotidiano 
escolar exige, nos tempos de hoje, que a criança, 
definida como um adulto-em-desenvolvimento, cumpra 
determinado programa, tanto moral quanto natural, 
que a transforme no que poderíamos chamar de sujeito 
epistêmico. Essa exigência corresponde àquela da 
criança ideal, que deriva da criança real, por abstração, 
e na qual vemos as potencialidades por realizar. Superar 
a distância entre essa criança ideal e a real define o 
sucesso da empresa pedagógica.  

(B)  Mais do que a exigência de aquisição de um saber, o 
cotidiano escolar exige, nos tempos de hoje, que a 
criança, definida como um adulto-em-desenvolvimento, 
cumpra determinado dever-ser que a transforme na 
imagem do adulto ideal que postulamos quando nos 
lançamos à empreitada pedagógica. A essa imagem de 
um adulto ideal não corresponde, por outro lado, aquela 
de uma criança ideal, na qual vemos todas as nossas 
potencialidades não realizadas. Essa criança ideal nunca 
é suficientemente caracterizada, daí decorrendo muito 
da ineficácia da empresa pedagógica. 

(C)  Mais do que a exigência de aquisição de um saber, o 
cotidiano escolar exige, nos tempos de hoje, que a 
criança, definida como um adulto-em-desenvolvimento, 
cumpra determinado dever-ser que a transforme na 
imagem do adulto ideal que postulamos quando nos 
lançamos à empreitada pedagógica. A essa imagem de 
um adulto ideal corresponde, por outro lado, aquela de 
uma criança ideal, na qual vemos todas as nossas 
potencialidades não realizadas. Essa criança ideal, por 
definição, não existe, e daí decorre muito da ineficácia 
da empresa pedagógica. 

(D)  Mais do que a exigência de aquisição de um saber, o 
cotidiano escolar exige, nos tempos de hoje, que a 
criança, definida como um adulto-em-desenvolvimento, 
definitivamente não cumpra um dever-ser que, vindo de 
fora, de uma imagem ideal, a transforme no adulto ideal 
que postulamos quando nos lançamos à empreitada 
pedagógica. Esse adulto ideal corresponde, sempre, à 
imagem da criança real, na qual vemos todas as nossas 
potencialidades não realizadas. Pois a criança ideal, por 
definição, não existe, e daí decorre muito da ineficácia 
da empresa pedagógica. 

(E)  Mais do que a observância de um programa, tanto 
moral quanto natural, o cotidiano escolar exige, sempre, 
que a criança, definida como um adulto-em-
desenvolvimento, cumpra um percurso de aquisição dos 
saberes escolares que a transforme no adulto ideal que 
postulamos quando nos lançamos à empreitada 
pedagógica. A essa imagem de um adulto ideal 
corresponde, por outro lado, aquela de uma criança 
ideal, na qual vemos todas as nossas potencialidades 
não realizadas. Essa criança ideal, por definição, não 
existe, e daí decorre muito da ineficácia da empresa 
pedagógica. 
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“A própria essência da democracia envolve uma nota 
fundamental, que lhe é intrínseca — a mudança. Os regimes 
democráticos se nutrem na verdade de termos em mudança 
constante. São flexíveis, inquietos, devido a isso mesmo, 
deve corresponder ao homem desses regimes, maior 
flexibilidade de consciência. A falta desta permeabilidade 
parece vir sendo dos mais sérios descompassos dos regimes 
democráticos atuais, pela ausência, dela decorrente, de 
correspondência entre o sentido da mudança, característico 
não só da democracia, mas da civilização tecnológica e uma 
certa rigidez mental do homem que, massificando-se, deixa 
de assumir postura conscientemente crítica diante da vida. 
Excluído da órbita das decisões, cada vez mais adstritas a 
pequenas minorias, é comandado pelos meios de 
publicidade, a tal ponto que, em nada confia ou acredita, se 
não ouviu no rádio, na televisão ou se não leu nos jornais. 
Daí a sua identificação com formas míticas de explicação do 
seu mundo. Seu comportamento é o do homem que perde 
dolorosamente o seu endereço. É o homem desenraizado.” 

FREIRE, Paulo. Educação como prática para a liberdade. São Paulo: Paz e 
Terra, 2003, p. 90-91. 

 
A primeira edição do livro em que consta esse trecho é de 
1967. A ideia de ser humano desenraizado se caracteriza, no 
trecho citado, como a de uma pessoa que confia, antes de 
tudo, em meios de comunicação que seriam, conforme a 
argumentação, determinados pela publicidade que os 
financia. A partir disso, é possível afirmar: 

(A)  Não houve mudanças significativas na forma como as 
pessoas constroem suas convicções, derivadas que são, 
do mesmo modo, dos meios de comunicação mantidos 
pela publicidade. Exatamente como antes, o poder 
econômico pauta a linha editorial dos sempre poucos e 
restritos meios de comunicação, capazes de influenciar 
um enorme número de pessoas. O ser humano 
continua desenraizado, sendo urgente a tarefa da 
educação de lutar contra isso. 

(B)  Houve uma mudança significativa na maneira como, em 
uma civilização cada vez mais tecnológica, as pessoas 
constroem suas convicções, não dependendo apenas 
dos meios de comunicação tradicionais. Ainda que o 
poder econômico se mantenha influente, existem, hoje, 
novas formas de enraizamento, por meio de 
comunidades virtuais formadas com o uso de novas 
tecnologias, o que, sem dúvida, é um avanço inequívoco 
da vida democrática, o que deve ser favorecido pela 
educação. 

(C)  Nos tempos de hoje, ao contrário da época em que a 
obra foi escrita, experimentamos um incremento nunca 
antes visto de novas formas de comunicação e de 
transmissão de notícias, ainda que o poder econômico 
continue a ser influente nelas. Ao lado de seus claros 
aspectos positivos, que favorecem o contato entre as 
pessoas, tal recente configuração provocou uma intensa 
crise no processo de validação da informação, sendo 
tarefa urgente da educação ajudar a compreender e 
esclarecer o tema. 

(D)   Nos tempos de hoje, como naquele em que a obra foi 
escrita, experimentamos um incremento gradual de 
novas formas de comunicação e de transmissão de 
notícias. Nelas, permanece visível a influência do poder 
econômico, pois, ao lado de seu aspecto positivo como 
meio de informação, a atual configuração provocou um 
fortalecimento das estruturas midiáticas tradicionais, 
favorecendo, ainda mais, o desenraizamento das 
pessoas. É tarefa da educação, portanto, questionar tal 
situação. 

(E)  Nos tempos de hoje, como naquele em que a obra foi 
escrita, experimentamos um incremento gradual de 
novas formas de comunicação e de transmissão de 
notícias, permanecendo visível, nelas, a influência do 
poder econômico. Ao lado de seus aspectos positivos, 
que favorecem a transmissão de informações, a atual 
configuração provocou uma intensa crise no poder da 
mídia tradicional, questionando seus procedimentos e 
favorecendo uma abertura para aquilo que o texto 
chama de "própria essência da democracia". É tarefa da 
educação subsidiar e ampliar essa discussão. 

 

04 

“Eis o paradoxo da relação educativa: ela requer que o 
Educador seja percebido como estando ao mesmo tempo 
muito próximo e muito distante: próximo o bastante para 
que se possa ser como ele um dia, distante o suficiente para 
que se tenha a vontade de ser como ele um dia. Eis a 
dificuldade de sua ação: manifestar, sem escrúpulos, sua 
diferença, mostrar-se na posição mais bem sucedida e, 
nesse mesmo momento, manifestar sua extrema 
proximidade, deixar penetrar a emoção compartilhada, a 
inquietação ou o medo, sinal tangível de sua humanidade. 
Mas também, no momento da mais respeitosa escuta, na 
mais empática compreensão, quando se esforça para estar 
o mais próximo do outro e quando parece disposto a juntar-
se a ele, não esquece que sempre faz "como se" e que 
esconder isso seria a pior das ilusões. E quando se tratar de 
ensinar, encontrará ainda esta dupla exigência: anunciar 
seus objetivos, apresentar o saber com a convicção de quem 
sabe e quer ganhar a adesão, mas projetar-se também nos 
bancos de sua sala de aula, tornar-se aluno de seu próprio 
saber para compreender as tentativas e os erros daquele 
que ainda não sabe.” 

MEIRIEU, Philippe. Aprender... sim, mas como? Porto Alegre: Artmed, 
1998, p. 94. 

 
A partir do trecho selecionado, pode-se afirmar: 

(A)  A tarefa do educador possui uma dupla condição: a de 
marcar uma proximidade da autoridade nele investida, 
toda derivada de sua posição e fundamentada em sua 
relação com o saber, ao mesmo tempo em que se faz 
epistemologicamente próximo daqueles de quem 
deseja e precisa ganhar a adesão, por meio de uma 
performance (o "como se") consciente de si mesma. 

(B)  A tarefa do educador possui uma dupla condição: a de 
marcar uma distância, em termos de autoridade, com 
relação a seus alunos, derivada de sua posição, 
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socialmente investida e fundamentada em sua relação 
com o saber, ao mesmo tempo em que se torna 
humanamente próximo daqueles de quem deseja e 
precisa ganhar a adesão, por meio de uma performance 
(o "como se") consciente de si mesma. 

(C)  A tarefa do educador possui uma dupla condição: a de 
marcar uma aproximação em termos de autoridade, 
toda derivada de uma condição epistemologicamente 
outorgada e fundamentada em sua posição, ao mesmo 
tempo em que se torna, também, humanamente 
próximo daqueles de quem deseja e precisa ganhar a 
adesão, por meio de uma performance (o "como se") 
não-consciente de si mesma. 

(D)  A tarefa do educador possui uma dupla condição: a de 
marcar uma separação fundamental de seus alunos, em 
termos epistemológicos, toda derivada de sua posição, 
socialmente investida, ao mesmo tempo em que se 
torna humanamente próximo daqueles de quem deseja 
e precisa ganhar a adesão, por meio de uma 
performance (o "como se") consciente de si mesma. 

(E)  A tarefa do educador possui uma dupla condição: a de 
superar a distância de seus alunos, em termos de 
autoridade, toda derivada de uma posição socialmente 
imposta, que nega seu caráter epistemológico e, ao 
mesmo tempo, tornar-se humanamente próximo 
daqueles de quem deseja e precisa ganhar a adesão, por 
meio de uma performance (o "como se") não-consciente 
de si mesma. 
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“Expressada de forma muito sintética (...), a aprendizagem 
é uma construção pessoal que cada menino e cada menina 
realizam graças à ajuda que recebem de outras pessoas. 
Esta construção, através da qual podem atribuir significado 
a um determinado objeto de ensino, implica a contribuição 
por parte da pessoa que aprende, de seu interesse e 
disponibilidade, de seus conhecimentos prévios e de sua 
experiência. Em tudo isto desempenha um papel essencial 
a pessoa especializada, que ajuda a detectar um conflito 
inicial entre o que já se conhece e o que se deve saber, que 
contribui para que o aluno se sinta capaz e com vontade de 
resolvê-lo, que propõe o novo conteúdo como um desafio 
interessante, cuja resolução terá alguma utilidade, que 
intervém de forma adequada nos progressos e nas 
dificuldades que o aluno manifesta, apoiando-o e prevendo, 
ao mesmo tempo, a atuação autônoma do aluno. É um 
processo que não só contribui para que o aluno aprenda 
certos conteúdos, mas também faz com que aprenda a 
aprender e que aprenda que pode aprender. Sua 
repercussão não se limita ao que o aluno sabe, igualmente 
influi no que sabe fazer e na imagem que tem de si mesmo.” 

ZABALA, Antoni. A prática pedagógica: como ensinar. Porto Alegre: 
Artmed. 1998, p. 63. 

 
A partir do excerto, pode-se afirmar que, nas sequências 
didáticas que se proponham a seguir o que foi indicado no 
texto, será necessário incluir: 

(A)  Atividades que permitam identificar os conhecimentos 
prévios dos alunos; que sejam significativas para eles, 
adequadas ao seu nível de desenvolvimento e 
desafiadoras; capazes de provocar um conflito cognitivo 
na atividade mental dos estudantes; motivadoras e 
estimuladoras da autoestima, além de favorecerem as 
habilidades voltadas ao aprender a aprender, no sentido 
de um desenvolvimento cada vez maior da 
heteronomia. 

(B)  Atividades que permitam identificar os conhecimentos 
prévios dos alunos; que sejam significativas para eles, 
adequadas ao seu nível de desenvolvimento e 
desafiadoras; capazes de colocar os alunos em contínua 
dissonância cognitiva; motivadoras e estimuladoras da 
autoestima, além de favorecerem as habilidades 
voltadas ao aprender a aprender, no sentido de um 
desenvolvimento cada vez maior da autonomia. 

(C)  Atividades que permitam identificar aquilo que os 
alunos precisam aprender; que sejam significativas para 
eles, adequadas ao seu nível de desenvolvimento e 
desafiadoras; capazes de tornar plácida a atividade 
mental dos estudantes; motivadoras e estimuladoras da 
autoestima, além de favorecerem as habilidades 
voltadas ao aprender a aprender, no sentido de um 
desenvolvimento cada vez maior da heteronomia. 

(D)  Atividades que permitam identificar os conhecimentos 
prévios dos alunos; que sejam significativas para eles, 
adequadas ao seu nível de desenvolvimento e 
desafiadoras; capazes de provocar um conflito cognitivo 
na atividade mental dos alunos; motivadoras e 
estimuladoras da autoestima, além de favorecerem as 
habilidades voltadas ao aprender a aprender, no sentido 
de um desenvolvimento cada vez maior da autonomia. 

(E)  Atividades que, sem serem necessariamente 
significativas, sejam adequadas ao seu nível de 
desenvolvimento e permitam identificar seus 
conhecimentos prévios, além de capazes de provocar 
um conflito cognitivo na atividade mental dos alunos e 
estimularem a atenção, favorecendo as habilidades 
voltadas ao aprender a aprender, no sentido de um 
desenvolvimento cada vez maior da autonomia. 
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“Os currículos não são apenas o que é elaborado e prescrito, 
mas o que é adotado e implementado. Elaborar e 
implementar novas formas de currículos, baseadas em 
conhecimento aberto e compartilhado, depende muito do 
trabalho dos professores. Embora a tecnologia digital ofereça 
um mundo de possibilidades, as inovações têm maior 
probabilidade de serem bem-sucedidas quando são 
elaboradas para atender às necessidades e características 
particulares dos estudantes em contextos específicos. Os 
professores têm um papel importante a desempenhar na 
personalização da aprendizagem para que seja autêntica e 
relevante. Eles precisam de liberdade, preparação adequada, 
recursos instrucionais e suporte para adaptar, construir, 
elaborar e criar as melhores oportunidades de aprendizagem 
para seus estudantes. Os currículos do futuro devem 
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proporcionar aos professores uma ampla margem de 
autonomia, complementada com fortes apoios, incluindo o 
que é oferecido pela tecnologia, e o que vem de uma rica 
colaboração com seus pares e de parcerias com especialistas 
no assunto, como professores universitários e cientistas.”  
Comissão Internacional sobre os futuros da educação. Reimaginar nossos 

futuros juntos: um novo contrato social para a educação. Brasília: UNESCO 
e Fundação SM, 2022, p. 81. 

 
De acordo com o texto, no que diz respeito ao currículo, é 
possível afirmar que o papel do professor 
 
(A)  É o daquele que o elabora, mas precisa ser, 

necessariamente, também o daquele que o implementa. 
O saber profissional docente se caracteriza pelo diálogo 
constante entre teoria e prática, a partir de um rol de 
experiências cada vez mais amplo, em que jamais 
encontraremos duas situações pedagógicas idênticas. A 
capacidade de analisar o currículo em diferentes relações 
concretas de ensino e aprendizagem faz do professor um 
agente fundamental no processo de concebê-lo. 

(B)  É o daquele que o implementa, mas precisa ser, 
necessariamente, também o daquele que o elabora. O 
saber profissional docente se caracteriza pelo diálogo 
constante com a prática, a partir de um rol de insights 
cada vez mais amplo, em que as situações pedagógicas 
formam um conjunto conceitualmente estabelecido. A 
capacidade de modular o currículo em diferentes relações 
concretas de ensino e aprendizagem, portanto, faz do 
professor um agente fundamental no processo de 
concebê-lo. 

(C)  É o daquele que o elabora, mas precisa ser, 
necessariamente, também o daquele que o implementa. 
O saber profissional docente se caracteriza pelo diálogo 
constante com a reflexão teórica, que subsidia um rol de 
experiências cada vez mais amplo, que nos permite 
alcançar um conceito unificador das situações 
pedagógicas. A capacidade de conceber currículos em 
diferentes relações concretas de ensino e aprendizagem 
faz do professor um agente fundamental no processo de 
implementá-lo. 

(D)  É o daquele que o implementa, mas precisa ser, 
necessariamente, também o daquele que o elabora. O 
saber profissional docente se caracteriza pelo diálogo 
constante entre teoria e prática, a partir de um rol de 
reflexões cada vez mais amplo, em que jamais 
encontraremos duas situações curriculares idênticas. A 
capacidade de entender os propósitos do currículo em 
diferentes relações concretas de ensino e aprendizagem 
faz do professor um agente fundamental no processo de 
concebê-lo. 

(E)  É o daquele que o implementa, mas precisa ser, 
necessariamente, também o daquele que o elabora. O 
saber profissional docente se caracteriza pelo diálogo 
constante entre teoria e prática, a partir de um rol de 
experiências cada vez mais amplo, em que jamais 
encontraremos duas situações pedagógicas idênticas. A 
capacidade de modular o currículo em diferentes relações 
concretas de ensino e aprendizagem faz do professor um 
agente fundamental no processo de concebê-lo. 
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“Ao ser permeável às tensões da sociedade, entre elas, as 
relações sociais de gênero (que podem combinar outros 
marcadores sociais como raça, geração, classe…), a escola 
também será responsável pela socialização de alunos/as a 
partir da forma mais socialmente divulgada de ser homem 
e ser mulher. O conceito de gênero foi desenvolvido (e 
continua sendo debatido) pelas Ciências Sociais em 
oposição aos Estudos de Mulher e aos estudos teóricos 
feministas com o objetivo de confrontar as explicações 
sobre as diferenças físicas e biológicas ligadas ao sexo que 
ainda são utilizadas para justificar as diferentes 
hierarquizações de poder, direitos entre os sexos e 
classificar as pessoas a partir de sua apresentação corporal. 
Dessa forma, gênero é uma categoria relacional e, embora 
essa seja uma construção contemporânea, organismos 
internacionais, como a Organização das Nações Unidas 
(ONU) e suas agências, continuam a relacionar o termo 
‘gênero’ também como sinônimo de mulheres, em 
decorrência da história do movimento feminista.” 

NEVES, Paulo Rogério da Cconceição. “Quando elas batem: relações 
sociais de gênero e a violência escolar”. In: VIANNA, Cláudia; CARVALHO, 

Marília (org.). Gênero e educação: 20 anos construindo conhecimento. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2020, s./p. 

 
Ao se cotejar a literatura especializada, observa-se que as 
definições do conceito de gênero, entendido este quando 
expressa distinções biológicas e culturais relacionadas ao 
sexo, apresentam-se sob um quadro consideravelmente 
polissêmico. Considerando-se a bibliografia indicada para o 
concurso, dentre alguns dos significados possíveis, qual das 
alternativas contempla uma formulação pertinente? 

(A)  O gênero pode ser considerado, entre outras coisas, 
uma forma de ordenação da prática social, na qual a vida 
cotidiana está organizada em torno do cenário 
reprodutivo, necessariamente vinculado a um processo 
histórico que valoriza a materialidade corpórea e o 
conjunto fixo de seus determinantes biológicos. 

(B)  O conceito de gênero contesta as definições 
essencialistas entre homem e mulher, estabelecidas por 
estereótipos que retroalimentam um conjunto de 
discriminações e exclusões entre os sexos. Remete ainda 
à dinâmica da construção e da transformação social, na 
qual os significados e símbolos de gênero vão para além 
dos corpos e dos sexos e subsidiam normas que regulam 
nossa sociedade. 

(C)  O conceito de gênero remete, por um lado, à dinâmica 
da construção e da transformação social, na qual os 
significados e símbolos de gênero expressam 
exemplarmente os traços relacionados aos corpos e aos 
sexos, invertendo as normas que regulam nossa 
sociedade e, por outro, às noções, ideias e valores nas 
distintas áreas da organização social, na distribuição do 
poder e na constituição de nossas identidades 
individuais e coletivas. 

(D) O gênero é uma prática social que não se refere aos 
corpos, não podendo, nesse sentido, reduzir-se aos 
elementos biologizantes que se vinculam a um quadro 
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fixo da distinção entre os sexos. O gênero, segundo essa 
perspectiva, consiste precisamente na determinação 
recíproca entre o dado biológico e o social. 

(E)  O conceito de gênero reafirma as definições 
essencialistas entre homem e mulher, estabelecidas por 
estereótipos que retroalimentam um conjunto de 
discriminações e exclusões entre os sexos. Conforme 
essa acepção, feminino e masculino emergem como 
categorias dicotômicas e antagônicas que ocupam 
espaços diferentes social e politicamente, sendo 
valorados, positiva ou negativamente, conforme sua 
adequação. 
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“Esta escola se propõe um trabalho diferente desse confuso 
estilo de renovação que, de prático, se resume em 
permissões sucessivas e desavisadas, na complacência com 
os deveres não cumpridos e na tolerância sistemática com 
a indisciplina. O que visamos é o desenvolvimento dos 
indivíduos com capacidade de crítica. A capacidade de 
criticar a si próprio e a sociedade em que vive é o único 
ponto de apoio firme para desenvolvimento de homens 
criativos e livres.”  

AZANHA, José Mário Pires. Educação: alguns escritos. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1987, p. 1-2, apud GORDO, Nívia; BOTO, 

Carlota. História da Escola de Aplicação da FEUSP [1976-1986]. Revista 
Iberoamericana do patrimônio histórico-educativo, v. 7, e021024, 2021, 

p. 7. 
 
O enunciado alude à visão do educador José Mário Pires 
Azanha acerca do que entendia ser o alvo da Escola de 
Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo (EA-FEUSP) face à renovação pedagógica e 
educacional e ao desenvolvimento dos(as) alunos(as). No 
âmbito desses temas, conforme a avaliação de Azanha e o 
que consta da bibliografia básica do concurso, qual das 
alternativas a seguir contempla, na integralidade, papéis 
esperados a serem desempenhados pela EA-FEUSP?  

(A)  Para Azanha, a capacidade da EA-FEUSP em estimular o 
potencial de crítica dos(as) alunos(as) era limitado, dado 
que este não pode ser diretamente ensinado. Nesse 
sentido, caberia à instituição escolar assinalada apenas 
favorecer a sensibilidade intuitiva dos seus educandos, 
corroborada, nessa matéria, por docentes entendidos 
como facilitadores da aquisição de conhecimentos e 
pelo meio social e cultural de que aqueles estavam 
rodeados.  

(B)  Na medida em que não cabe à escola estritamente 
educar (no sentido de desenvolvimento de hábitos e 
atitudes), o processo educativo levado a cabo na EA-
FEUSP deve conceber a liberdade do educando 
estabelecida prioritariamente no plano individual, como 
uma complexa exigência interior que deve ser cultivada 
e estimulada, segundo a compreensão de que a 
aquisição de conhecimentos é mais uma tarefa do 
educando do que o resultado da combinação de 
disposições educativas e instrutivas. 

(C)  A partir da compreensão de que a capacidade de crítica 
depende do domínio de um instrumental que se obtém 
pelo estudo intensivo e sistemático, espera-se da EA-
FEUSP um programa educativo de tipo escolar que 
mescle indissociavelmente os componentes instrutivos 
e lúdicos no processo de ensino-aprendizagem. A escola, 
com o fito de favorecer um ambiente em que o aluno se 
reconheça, deve procurar o mais que puder aproximar 
seu trabalho educativo do arcabouço social e cultural do 
qual seus(as) alunos(as) provêm, materializando essa 
aproximação em exercícios e práticas que tornem mais 
atrativo o aprendizado.  

(D)  A atuação dos profissionais da EA-FEUSP deve se pautar 
pela tomada de consciência dos principais problemas da 
escola, das possibilidades de solução e definição das 
responsabilidades coletivas e pessoais para eliminar ou 
atenuar as falhas detectadas. Nesse sentido, em seu 
projeto político-pedagógico deve constar um 
planejamento global das atividades de perfil dinâmico e 
instantâneo, flexível o bastante para que possa atender 
às necessidades que se apresentam no dia a dia escolar. 

(E)  A orientação da EA-FEUSP visará não ao hipotético 
desenvolvimento de inefáveis hábitos e atitudes, mas à 
trivial e indispensável transmissão de conhecimentos. 
Os hábitos e as atitudes que compõem um espírito 
crítico não se desenvolvem formalmente, por isso a 
escola que se propõe educar (no sentido de 
desenvolvimento de hábitos e atitudes) e não instruir 
(no sentido de aquisição de conhecimentos) termina por 
perseguir um fantasma. Ninguém se educa sem 
aprender algo, sem se instruir, como também ninguém 
se instrui sem que haja oportunidade de formar hábitos 
e desenvolver atitudes. 
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“A educação ética não é uma tarefa de especialistas, mas de 
toda a comunidade, não é fruto de um esforço isolado, mas 
de uma ação conjunta de todo o entorno social. Disso 
decorrem pelo menos dois desafios fundamentais para uma 
instituição escolar. O primeiro deles é o caráter 
fundamentalmente coletivo desse tipo de trabalho. O 
ensino de uma disciplina isolada, como a matemática ou a 
história, demanda especialistas que desejavelmente 
tenham as informações e capacidades que o habilitam a 
ocupar o lugar institucional de um professor. O trabalho 
educacional escolar passa pelo ensino de disciplinas 
específicas, mas está longe de esgotar-se nele. Não 
podemos tomá-lo, nas atuais condições históricas, como 
resultante de uma relação pessoal isolada ou como se cada 
professor fosse um ‘preceptor’ isolado em sua relação 
pessoal com os alunos. Da mesma forma, é um engano 
supor que a escola se constitui por uma simples somatória 
dessas relações individualizadas. Ela é regida por uma série 
de valores, práticas e objetivos institucionais decorrentes da 
peculiaridade de sua história e de sua tarefa social de 
iniciação dos jovens no mundo público.”  

CARVALHO, José Sergio Fonseca de. Educação, cidadania e direitos 
humanos. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 96-97. 
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O trecho discorre acerca da educação ética e dos 
dispositivos a serem postos em prática pela escola a fim de 
realizar o intento dessa formação. Nesse sentido, tendo 
bem presente o que é enfatizado no enunciado, depreende-
se que é alvo primordial da escola: 
 
(A)  A concretização de um programa coletivo de formação 

educacional, no qual a tarefa de iniciação dos jovens no 
mundo público dos valores e dos princípios éticos 
depende de um esforço conjunto de toda a instituição 
em que cada professor ou profissional da educação, 
além de sua função específica, representa um agente 
institucional, comprometido com uma série de valores 
que se traduzem em responsabilidades e atitudes 
educativas próprias ao mundo escolar. 

(B)  O zelo para que a missão do estabelecimento de ensino 
seja estritamente observada pelo conjunto de seus 
atores, notadamente no que concerne à 
complementação da instrução recebida pelos 
educandos no espaço doméstico da família, em razão do 
fato da escola ser regida por uma série de valores, 
práticas e objetivos institucionais decorrentes da 
peculiaridade de sua história e de sua tarefa social de 
iniciação dos jovens no mundo público.     

(C)  A realização de uma instrução voltada precipuamente 
para as necessidades do mundo do trabalho e dos 
valores ético-morais que caracterizam nossa sociedade 
de classes. Ou seja, a partir do lugar que ocupa nas 
sociedades contemporâneas quanto à transmissão de 
saberes e à socialização da infância e juventude, cabe à 
escola fornecer um ensino de qualidade associado a uma 
formação geral que faça emergir as potencialidades 
individuais dos(as) alunos(as). 

(D)  Um ensino que consolide e aprofunde a dimensão ética 
que rege a relação dos(as) alunos(as) e professores(as), 
sendo que para isso se torna imprescindível o 
fortalecimento dos projetos coletivos que envolvam a 
comunidade escolar, num contexto de hierarquização 
das funções a serem desempenhadas por cada um 
desses agentes. 

(E)  Romper com a atomização dos saberes que constituem 
o currículo escolar, já que, se o trabalho educacional 
escolar passa pelo ensino de disciplinas específicas, ele 
está longe de se esgotar na organização segmentada 
destas, contribuindo, desse modo, para que a 
profissionalização docente se afaste cada vez mais do 
modelo preceptoral. 
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“Verificamos assim que conceitos como o de avaliação 
formativa e mesmo o de pedagogia para a maestria surgem 
no âmbito dos desenvolvimentos teóricos do behaviorismo 
e são posteriormente integrados nos quadros conceituais 
de outras perspectivas teóricas, como a família de 
perspectivas que se abriga sob o chapéu do cognitivismo. 
Essa família, em muitos casos, assumiu e integrou 
contributos da Sociologia, da Antropologia e da Psicologia 
Social, o que lhe permitiu dar outra profundidade e 

densidade àqueles conceitos. Na verdade, são múltiplas as 
diferenças de entendimento entre behavioristas e 
construtivistas acerca da avaliação formativa. Os primeiros 
usam-na mais frequentemente na análise de resultados, em 
um quadro de definição de objetivos muito específicos 
(comportamentais) e de tarefas que testam cada um desses 
objetivos, ao passo que os segundos utilizam-na mais na 
análise dos processos de aprendizagem dos alunos em um 
quadro de definição mais abrangente e integrada de 
objetivos e de tarefas que avaliam um leque mais amplo e 
integrado de saberes.” 

FERNANDES, Domingos. Avaliação interna: dos fundamentos e das 
práticas. In: ______. Avaliar para aprender: fundamentos, práticas e 

políticas. São Paulo: Editora da Unesp, 2009, p. 49-50. 
 
O excerto exemplifica características de uma determinada 
fase que marca a história da avaliação da aprendizagem. 
Segundo o raciocínio expresso, é correto afirmar: 

(A)  A pedagogia para a maestria, apoiada sobre uma base 
construtivista, implica o fim da exclusividade do 
processo avaliativo nas mãos dos docentes, sugerindo 
que este seja partilhado com os(as) alunos(as) e outros 
atores da comunidade escolar e realizado a partir de 
uma variedade de estratégias, técnica e instrumentos de 
avaliação. 

(B)  A Sociologia, a Antropologia e a Psicologia Social são 
ciências que atuaram decisivamente para o surgimento 
da avaliação formativa e da pedagogia para a maestria. 
O quadro abrangente e multifacetado pelo qual se 
expressa a avaliação formativa decorre diretamente da 
incorporação das três ciências assinaladas no texto.  

(C)  A análise dos processos de aprendizagem dos(as) 
alunos(as) em um quadro de definição mais abrangente 
e integrada de objetivos e de tarefas que avaliam um 
leque mais amplo e integrado de saberes, oriunda do 
desenvolvimento da pesquisa educacional de corte 
behaviorista, aproximou a avaliação de professores(as) 
e dos sistemas educacionais das teses construtivistas. 

(D)  Conforme a vertente behaviorista da avaliação da 
aprendizagem a avaliação formativa possuía um papel 
crucial nas ações didáticas que o professor deveria 
empreender como resultado das eventuais dificuldades 
de aprendizagem dos(as) alunos(as). Nesse sentido, 
tanto conceitos como o de avaliação formativa quanto o 
de pedagogia para a maestria emergem na esteira dos 
desenvolvimentos teóricos do behaviorismo, tendo sido 
mais tarde integrados em quadros conceituais de outras 
perspectivas teóricas.  

(E)  Ao longo de seu desenvolvimento a avaliação da 
aprendizagem foi se tornando mais complexa e 
sofisticada, aprimorando suas estratégias, técnicas e 
instrumentos. Tal aprimoramento foi possível devido à 
flexibilização dos parâmetros avaliativos incentivada e 
levada a cabo pela geração de avaliação conhecida como 
“geração da medida”, distinguida pelo papel 
preponderante que assinalava a necessidade de 
formulação de juízos de valor acerca dos objetos de 
avaliação. 
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Parte Específica – Educação Especial 

Considere os trechos a seguir para responder às questões 
de 11 a 14 e outras questões que explicitarem relação com 
estes excertos. 

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (ONU, 2007). 

“Artigo 2. Definições. Para os propósitos da presente 
Convenção: [...] 

‘Adaptação razoável’ significa as modificações e os ajustes 
necessários e adequados que não acarretem ônus 
desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada 
caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência 
possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais; 

‘Desenho universal’ significa a concepção de produtos, 
ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior 
medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de 
adaptação ou projeto específico. O ‘desenho universal’ não 
excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de 
pessoas com deficiência, quando necessárias”. 

“Art. 24. Educação [...]  

2. Para a realização desse direito, os Estados Partes 
assegurarão que: 

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do 
sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que 
as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino 
primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, 
sob alegação de deficiência; 

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino 
primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino 
secundário, em igualdade de condições com as demais 
pessoas na comunidade em que vivem; 

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades 
individuais sejam providenciadas; 

d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, 
no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a 
facilitar sua efetiva educação;” 

LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. INSTITUI A LEI 
BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.  

“Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: [...] 

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 
comportamento que limite ou impeça a participação social 
da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 
direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 
expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 
compreensão, à circulação com segurança, entre outros, 
classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos 
espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso 
coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios 
públicos e privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e 
meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer 
entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 
mensagens e de informações por intermédio de sistemas de 
comunicação e de tecnologia da informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que 
impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa 
com deficiência em igualdade de condições e 
oportunidades com as demais pessoas; 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o 
acesso da pessoa com deficiência às tecnologias; 

[...] 

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce 
atividades de alimentação, higiene e locomoção do 
estudante com deficiência e atua em todas as atividades 
escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, 
excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados 
com profissões legalmente estabelecidas;” 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009. INSTITUI 
DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA O ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, 
MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

“Art. 13. São atribuições do professor do Atendimento 
Educacional Especializado: 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, 
recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias 
considerando as necessidades específicas dos alunos 
público-alvo da Educação Especial;  

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional 
Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade 
dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; [...]  

IV – acompanhar 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; 

V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na 
elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos 
de acessibilidade; [...] 

VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de 
aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias 
que promovem a participação dos alunos nas atividades 
escolares. 
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As barreiras a serem identificadas na elaboração do Plano 
de atendimento educacional especializado (PAEE) referem-
se: 

(A) a todo o conjunto de barreiras experimentadas pelo 
aluno, envolvendo acesso e permanência com qualidade 
na escola. 

(B) exclusivamente às limitações pedagógicas vividas pelas 
pessoas com deficiência em função de seus 
impedimentos corporais. 

(C) às limitações vividas pelas pessoas com deficiência em 
função de seus impedimentos corporais. 

(D) exclusivamente aos recursos tecnológicos e de 
comunicação a serem garantidos pela sala de recursos 
multifuncional. 

(E) a todo o conjunto de barreiras experimentadas pelo 
aluno, envolvendo aspectos cognitivos mentais. 
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É responsabilidade do profissional de apoio escolar: 
(A) acompanhar as atividades pedagógicas desenvolvidas 

em sala de aula, garantindo acessibilidade. 
(B) acompanhar as atividades desenvolvidas em sala de 

aula, garantindo relações sociais entre alunos. 
(C) acompanhar as atividades de vida diária do aluno, 

promovendo sua autonomia quanto à alimentação, 
higiene e locomoção. 

(D) acompanhar as atividades de vida diária do aluno, 
promovendo atividades pedagógicas acessíveis. 

(E) acompanhar as atividades desenvolvidas em sala de 
aula, promovendo sua autonomia quanto à execução 
das tarefas pedagógicas. 
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Para elaborar o Plano de atendimento educacional 
especializado (PAEE), o professor especializado: 
(A) buscará bases no projeto político-pedagógico da escola 

para subsidiar a elaboração de plano de aula adaptado.  
(B) garantirá a ampla participação de todos os profissionais 

de saúde responsáveis pelos cuidados com o aluno, para 
subsidiar a produção do plano de acompanhamento 
terapêutico integrado e para toda a vida. 

(C) buscará bases no projeto político-pedagógico da escola 
para subsidiar a produção de recursos pedagógicos 
acessíveis. 

(D) garantirá a ampla participação de todos os profissionais 
de saúde responsáveis pelos cuidados com o aluno, para 
subsidiar a produção do plano de aula adaptado. 

(E) garantirá a ampla participação de todos os profissionais 
de saúde responsáveis pelos cuidados com o aluno, além 
de familiares e professores, para subsidiar a produção 
do plano de acompanhamento terapêutico integrado e 
para toda a vida. 

 

Para as próximas três questões (14, 15 e 16), considere os 
excertos de normativas já apresentadas e o texto de Garcia 
e Michels (2018): “Política de educação especial e currículo: 
disputas sobre natureza, perspectiva e enfoque”. 
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Nesse contexto, podemos afirmar que: 
(A) o currículo individualizado atende ao disposto na 

legislação, por coadunar com a orientação de utilização 
de ajustes razoáveis em função dos impedimentos do 
aluno.  

(B) os documentos oficiais elaborados nos anos 2000 
apontam para a acessibilização do currículo, a partir de 
uma concepção de inclusão escolar atrelada à 
individualização do percurso, o que pode gerar 
empobrecimento do currículo. 

(C) o currículo individualizado, característica da Política 
Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, ressalta o trabalho de adaptação 
curricular da professora do Atendimento Educacional 
Especializado. 

(D) os documentos oficiais elaborados nos anos 2000 
apontam para a acessibilização do currículo, a partir de 
uma concepção de currículo como conjunto de recursos 
e apoios necessários ao público-alvo da educação 
especial.  

(E) o currículo individualizado, característica da Política 
Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2020), ressalta o 
trabalho de educação escolar para toda a vida, previsto 
na Constituição Federal. 
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As relações entre a política de educação especial e currículo 
permitem depreender que: 
(A) o caráter substitutivo da educação especial é 

naturalizado, dado o momento evolutivo da educação 
especial brasileira. 

(B) defende-se a um só tempo o currículo comum e o acesso 
individual ao currículo, produzindo a individualização do 
currículo.  

(C) o caráter complementar ou substitutivo da educação 
especial é naturalizado, dependendo do momento 
evolutivo da educação especial brasileira. 

(D) não há defesa generalizada da educação inclusiva, ainda 
que haja disputas referentes à sua materialização e ao 
campo conceitual que a sustenta. 

(E) há generalizada defesa da educação inclusiva, ainda que 
haja disputas referentes a alunos com maiores níveis de 
impedimento funcional. 
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Partindo-se de uma perspectiva inclusiva, a educação 
escolar do público-alvo da Educação Especial deve ter: 
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(A) caráter complementar ou substitutivo, sempre em 
contextos inclusivos, podendo haver ajustes razoáveis. 

(B) caráter complementar ou suplementar, sempre em 
contextos inclusivos, podendo haver atividades 
adaptadas. 

(C) caráter complementar ou suplementar, sempre em 
contextos inclusivos, podendo haver ajustes razoáveis. 

(D) caráter complementar ou substitutivo, sempre em 
contextos inclusivos, podendo haver atividades 
adaptadas.  

(E) caráter complementar, suplementar ou substitutivo, 
sempre em contextos inclusivos, podendo haver ajustes 
razoáveis. 

 
 
Para as próximas duas questões (17 e 18), considere os 
excertos de normativas já apresentados e o texto de Rocha, 
Mendes e Lacerda: “Políticas de Educação Especial em 
disputa: uma análise do Decreto Nº 10.502/2020”: 
 

17 

Sobre a  Política Nacional de Educação Especial: equitativa, 
inclusiva e com aprendizado para toda a vida, é correto 
afirmar: 
(A) Ainda que seja documento com perspectiva avessa à 

inclusão, deve orientar a execução da educação especial 
brasileira, posto se tratar de decreto presidencial 
publicado. 

(B) Ainda que trate de decreto presidencial publicado, 
aguarda regulamentação do serviço de atendimento 
educacional especializado, em uma perspectiva 
equitativa. 

(C) Ainda que trate de decreto presidencial publicado, tem 
seus efeitos suspensos por medida cautelar. 

(D) Ainda que seja documento com perspectiva avessa à 
inclusão, deve orientar as escolhas familiares a respeito 
dos processos de escolarização de seus filhos, posto se 
tratar de decreto presidencial publicado. 

(E) Ainda que trate de decreto presidencial publicado, tem 
seus efeitos salvaguardados pela Convenção sobre os 
direitos das pessoas com deficiência e pela Lei brasileira 
de inclusão da pessoa com deficiência. 

 

18 

Os autores indicam como impactos da Política Nacional de 
Educação Especial: equitativa, inclusiva e com aprendizado 
ao longo da vida podem ser vislumbrados, se garantida a 
proposição dos seguintes serviços, recursos e outras 
dimensões implicadas no atendimento: 
(A) classes e escolas especializadas; salas de educação 

profissional para adultos com deficiência múltipla; 
avaliação biopsicossocial da deficiência; centralidade da 
família no processo de escolha sobre tipo de 
equipamento educacional; aumento do número de 
centros de atenção psicossocial. 

(B) classes e escolas especializadas; salas de educação 
profissional para adultos com deficiência múltipla; 
avaliação da deficiência por profissional exclusivamente 
habilitado; centralidade da família no processo de 
escolha sobre tipo de equipamento educacional; 
aumento do número de centros especializados em 
reabilitação. 

(C) classes e escolas especializadas; educação bilíngue para 
pessoas surdas, com deficiência auditiva e 
surdocegueira; avaliação da deficiência por profissional 
exclusivamente habilitado; centralidade da família no 
processo de escolha sobre tipo de equipamento 
educacional; diminuição do número de centros 
especializados. 

(D) classes e escolas especializadas; educação bilíngue para 
pessoas surdas, com deficiência auditiva e 
surdocegueira; avaliação da deficiência por equipe de 
Saúde, Educação e Assistência Social; centralidade da 
família no processo de escolha sobre tipo de 
equipamento educacional; diminuição do número de 
centros especializados. 

(E) classes e escolas especializadas; educação bilíngue para 
pessoas surdas, com deficiência auditiva e 
surdocegueira; avaliação biopsicossocial da deficiência; 
centralidade da família no processo de escolha sobre 
tipo de equipamento educacional; aumento do número 
de centros especializados. 

 
 
Considere o texto de Maior: “Movimento político das 
pessoas com deficiência: reflexões sobre a conquista de 
direitos” para responder às próximas três questões (19,  20 
e 21): 
 

19 

O que caracteriza o paradigma de direitos humanos 
presente na Convenção sobre os direitos das pessoas com 
deficiência: 
(A) é a noção de diversidade humana, de igualdade de 

direitos e de respeito às diferenças. 
(B) são as noções de diversidade funcional e de igualdade 

de acesso ao currículo. 
(C) é a noção de coligação de sistemas de opressão, no 

âmbito da Sociologia das Desigualdades. 
(D) são as noções de desigualdade social, de diversidade 

funcional e de igualdade de oportunidades. 
(E) são as noções de equidade, corponormatividade e de 

igualdade de acesso ao currículo. 
 

20 

No Brasil, considera-se importante conquista do 
movimento de pessoas com deficiência durante os anos 
1980: 
(A) a representatividade de pessoas com deficiência nas 

Casas Legislativas ao longo da Assembleia Constituinte. 
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(B) a realização das Conferências nacionais sobre os direitos 
das pessoas com deficiência. 

(C) a realização de audiências públicas sobre os direitos das 
pessoas com deficiência ao longo da Assembleia 
Constituinte. 

(D) a garantia de capítulo especificamente destinado ao 
direito das pessoas com deficiência ao longo do texto 
Constitucional. 

(E) a garantia dos direitos das pessoas com deficiência ao 
longo de todo o texto Constitucional. 

 

21 

A Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência 
foi reconhecida pelo Brasil e: 
(A) adquiriu status equivalente ao de emenda constitucional 

em 2009. 
(B) foi promulgada somente após a Lei brasileira de inclusão 

da pessoa com deficiência em 2015. 
(C) adquiriu status de política pública, com protocolo 

facultativo, em 2007. 
(D) substituiu a Convenção interamericana para a 

eliminação de todas as formas de discriminação contra 
as pessoas portadoras de deficiência em 1999. 

(E) substituiu tanto a Declaração de Salamanca, de 1994, 
quanto a Convenção interamericana para a eliminação 
de todas as formas de discriminação contra as pessoas 
portadoras de deficiência de 1999. 

 
 
Utilize o texto de Pimentel: “O desenvolvimento de uma 
práxis social inclusiva: uma proposta para a transformação 
do cotidiano escolar” para responder as duas próximas 
questões (22 e 23): 
 

22 

A autora discute aspectos do referencial identitário e a 
produção da diferença, argumentando como essa relação 
marca a educação especial brasileira, entre eles: 
(A) O fato de que a diferença é caracterizada por segregação 

e discriminação, produzindo como efeito a marcação 
dos sujeitos a partir de atributos depreciativos. 

(B) O fato de que a diferença é marcada por processos de 
diferenciação e ultraespecialização, produzindo como 
efeito a centralidade no diagnóstico psicossocial. 

(C) O fato de que a diversidade é tornada elemento 
depreciativo, dado o conjunto dos serviços 
especializados. 

(D) O fato de que a diferença é sobrevalorizada, em 
detrimento da produção de comuns entre alunos com e 
sem deficiência. 

(E) O fato de que a diversidade é negligenciada, produzindo 
como efeito a oferta de oportunidades educacionais 
equitativas. 

 
 

23 

Reconhecendo a escola também como um lócus da trama 
da exclusão, a autora defende que os profissionais da 
educação podem: 

(A) atuar como mediadores privilegiados da relação entre 
aqueles considerados pela escola como “diferentes” e a 
cultura escolar. 

(B) viabilizar o conhecimento das “diferenças” e o 
enfrentamento do obscurantismo científico. 

(C) reconhecer os processos micropolíticos de produção do 
fracasso da aprendizagem. 

(D) avaliar a dialética exclusão/inclusão, reconhecendo as 
necessidades especiais de cada aluno. 

(E) colaborar para o desenvolvimento de políticas públicas 
inclusivas, mediante a denúncia do sistema de opressão 
vivido por professores generalistas e especializados. 

 

24 

Oliveira, em: “Ética, diferença e inclusão escolar”, afirma 
que: “A educação inclusiva nessa perspectiva [inclusiva] é 
democrática, reconhece a diferença, respeita-a e aprende 
com ela”, o que significa:  

(A) que a aprendizagem deve ser promovida, 
independentemente das diferenças.  

(B) que o atendimento educacional especializado é lugar 
privilegiado para o estabelecimento da ética. 

(C) que os professores precisam da participação dos 
estudantes para construir a prática pedagógica.  

(D) que os professores precisam basear suas práticas na 
avaliação democrática das habilidades funcionais. 

(E) que as situações democráticas de aprendizagem devem 
enfrentar práticas de diversificação e heterogeneização 
do cotidiano. 

 

25 

No texto de Costa e Leme: “Políticas públicas de educação 
inclusiva e formação docente: experiências no Brasil e 
México”, as autoras destacam a importância de se 
estabelecer práticas pedagógicas e interpessoais no âmbito 
da educação inclusiva: 

(A) porque, ao considerar as diferenças de aprendizagem, a 
educação pode se transformar em prática humanizadora. 

(B) porque as relações interpessoais permitem a experiência 
empática de respeito às limitações dos alunos público-
alvo da educação especial. 

(C) porque a educação inclusiva é a estratégia mais eficiente 
para a produção de relações harmônicas entre família, 
escola e serviços de saúde. 

(D) porque a educação inclusiva é a estratégia mais eficiente 
de reconhecimento de limitações e elaboração assertiva 
de ajustes razoáveis. 

(E) porque, ao considerar as diferenças de aprendizagem, a 
educação pode organizar-se a partir de adaptações de 
pequeno, médio e grande porte. 
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 26 E 27. 
  

O Ensino Colaborativo [...] trata-se de um serviço de apoio 
especializado, no qual estudantes com deficiência, 
transtorno do espectro do autismo e/ou altas 
habilidades/superdotação recebem educação especializada 
e serviços relacionados à sua escolarização, no próprio 
contexto da sala de aula comum da escola regular. 
É um trabalho de parceria de dois profissionais, licenciados 
para ensinar, que atuam como coprofessores, sendo um o 
‘educador geral ou de ensino comum’ e o outro, um 
‘educador especial’. Ambos participam plenamente, 
embora de formas diferentes, do processo de ensino e 
aprendizagem. O ‘professor de ensino comum’ mantém a 
responsabilidade primária, em relação ao conteúdo que 
será ensinado, enquanto o educador especial se 
responsabiliza pelas estratégias de promoção desse 
processo. 
Os estudantes são agrupados de forma heterogênea e os 
dois professores trabalham com TODOS. Várias 
combinações com estudantes e tamanhos de grupo podem 
ser usadas, de modo que cada aluno tenha todo seu 
potencial de aprendizagem explorado. Os coprofessores 
devem estar firmemente comprometidos com a ideia de 
que todos são ‘nossos’ e não ‘os meus e/ou os seus 
estudantes’. 
O Ensino Colaborativo não acontece em uma sala de aula 
comum, na qual um professor age como o ‘principal’, 
enquanto que o outro atua como ‘ajudante’; muito menos, 
quando a atividade com o estudante com deficiência é 
ensinada pelo professor especializado no canto de uma sala 
de aula, enquanto o professor do ensino comum se dedica 
ao restante da classe. 
No Ensino Colaborativo, professor especializado e o 
professor do ensino comum dividem a responsabilidade do 
ensino, os erros e os acertos. Por isso, o profissional da 
Educação Especial não entra na sala de aula para 
supervisionar, criticar, ou para ensinar o que os outros 
devem fazer, mas sim, para contribuir, aprender e somar, ou 
seja, colaborar para a meta comum, que é favorecer a 
aprendizagem e o acesso ao currículo, por todos os 
estudantes. (CAPELLINI; ZERBATO, 2019, p. 38-39). 
 

26 

Assinale a afirmativa correta em relação às características 
do Ensino Colaborativo. 

(A) O Ensino Colaborativo caracteriza-se por ser um 
trabalho de parceria entre dois (duas) professores (as) 
com saberes especializados diferentes que se dividem 
em sala de aula para que um (a) dê apoio pedagógico ao 
estudante público-alvo da educação especial e o (a) 
outro (a) aos demais. 

(B) O serviço de apoio especializado baseado no Ensino 
Colaborativo prevê a atuação de um (a) professor (a) do 
ensino comum e um (a) professor (a) de educação 
especial para facilitação do ensino para estudantes 
público-alvo da educação especial. 

(C) O Ensino Colaborativo favorece o trabalho pedagógico, 
pois, com a atuação de dois (duas) professores (as) em 
sala de aula, os estudantes sem deficiência terão um (a) 
professor (a) de referência e os estudantes com 
deficiência terão outro (a). 

(D) O Ensino Colaborativo possibilita a efetivação da 
inclusão escolar pois caracteriza-se pela atuação de dois 
(duas) professores (as) - ensino comum e educação 
especial - que atuam em parceria visando atingir 
objetivos pedagógicos e de aprendizagem para toda a 
turma. 

(E) O serviço especializado baseado no Ensino Colaborativo 
possibilita a efetivação da inclusão escolar, pois o 
estudante público-alvo da educação especial terá um (a) 
professor (a) de apoio exclusivo para ele. 
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Segundo Capellini e Zerbato (2019), a gestão escolar no 
ensino colaborativo tem papel fundamental, pois é ela que: 
(A) deve encorajar as(os) professoras(es) do ensino comum 

e do atendimento educacional especializado a aderirem 
ao trabalho em colaboração e oferecer-lhes as 
condições necessárias para a construção de uma cultura 
inclusiva colaborativa na escola. 

(B) pode obrigar professoras (es) a trabalharem em duplas 
e oferecer-lhes condições diferenciadas de valorização 
do trabalho devido à opção desse formato de atuação. 

(C) possibilita a construção de uma cultura colaborativa 
inclusiva na escola e define os papéis dos (as) 
profissionais para o atendimento especializado fora da 
sala de aula. 

(D) fornece as devidas condições para que as (os) 
professoras (es) regentes atuem com os estudantes sem 
deficiência, enquanto o (a) professor (a) de educação 
especial trabalha com os (as) estudantes público-alvo da 
educação especial. 

(E) define os papéis dos (as) diferentes profissionais 
envolvidos no ensino dos (as) estudantes público-alvo 
da educação especial e dos (as) estudantes sem 
deficiência. 
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No Ensino Colaborativo não existe um modelo único para 
organização do ensino. A forma como o trabalho será 
implementado dependerá do contexto escolar em que os 
profissionais ensinam, da relação dos dois (duas) 
professores (as) em sala de aula, das características da 
turma com que trabalham, dos recursos e do tempo 
disponível para o trabalho em conjunto. Os (As) dois (duas) 
professores (as) decidirão juntos (as), a melhor maneira de 
se trabalhar em conjunto, podendo sempre ser reavaliado o 
formato do trabalho, de acordo com os objetivos que 
buscam alcançar (CAPELLINI; ZERBATO, 2019, p. 43). 
De acordo com essa afirmação, assinale a alternativa 
correta em relação aos modelos de ensino colaborativo 
propostos na literatura. 
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(A) O modelo de Equipe de Ensino ou Ensino Colaborativo 
pressupõe a responsabilização dos (das) dois (duas) 
professores (as) pelo ensino de toda a turma. Os (as) 
professores (as) juntos (as) podem (co)apresentar uma 
lição, sendo vistos (as) com igualdade no planejamento 
e na execução da instrução.  

(B) O modelo de Equipe de Ensino ou Ensino Colaborativo 
pressupõe a divisão da turma em dois grupos de 
estudantes, sendo que um (a) dos (das) professores (as) 
apresenta a lição para o grupo com dificuldades de 
aprendizagem e o (a) outro (a) apresenta para o grupo 
sem dificuldades. 

(C) O modelo de Equipe de Ensino ou Ensino Colaborativo 
pressupõe a organização do ensino por dois (duas) 
professores (as), que dividem o total de estudantes em 
dois grupos iguais para ensiná-los. Cada professor 
planeja e executa a instrução para o grupo de estudantes 
que lhe é responsável. 

(D) O modelo de Equipe de Ensino ou Ensino Colaborativo 
pressupõe a responsabilização dos (das) dois (duas) 
professores (as) pelo ensino de toda a turma. O (a) 
professor (a) de Educação Especial observa e auxilia os 
estudantes público-alvo da Educação Especial, e o (a) 
professor (a) de ensino comum ministra a aula para os 
demais estudantes. 

(E) O modelo de Equipe de Ensino ou Ensino Colaborativo 
pressupõe a responsabilização dos (das) dois (duas) 
professores (as) pelo ensino de toda a turma. Um (a) 
professor (a) planeja e ministra a aula para os (as) 
estudantes sem deficiência, e o (a) outro (a) elabora o 
planejamento educativo individualizado para o (a) 
estudante público-alvo da Educação Especial. 
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“Colocar o Ensino Colaborativo em prática é uma tarefa 
árdua que demanda tempo e paciência. O fato de os 
profissionais pertencerem a um mesmo grupo ou escola não 
significa que poderão automaticamente interagir 
colaborativamente” (CAPELLINI, ZERBATO, 2019, p. 48).  
Para a efetividade do Ensino Colaborativo, quais fatores são 
importantes para o desenvolvimento da parceria entre 
professor (a) de ensino comum e professor (a) de educação 
especial? 

(A) Tempo para planejamento comum; flexibilidade; 
arriscar-se; definição de papéis e responsabilidades; 
compatibilidade; habilidades de comunicação; 
hierarquia de saberes. 

(B) Flexibilidade; arriscar-se; definição de papéis e 
responsabilidades; compatibilidade; suporte da gestão 
escolar; formação dos (as) profissionais; tempo de 
planejamento distintos. 

(C) Tempo para planejamento comum; flexibilidade; 
definição de papéis e responsabilidades; 
competitividade; habilidades de comunicação; formação 
dos (as) profissionais. 

(D) Flexibilidade; arriscar-se; divisão de papéis e 
responsabilidades; compatibilidade; habilidades de 

comunicação; suporte da gestão escolar; formação dos 
(as) profissionais, adaptação curricular. 

(E) Tempo para planejamento comum; flexibilidade; 
arriscar-se; definição de papéis e responsabilidades; 
compatibilidade; habilidades de comunicação; suporte 
da gestão escolar; formação dos (as) profissionais. 
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Zerbato e Mendes (2021) apresentam o Desenho Universal 
para a Aprendizagem (DUA) como uma proposta 
promissora para a efetivação da inclusão escolar. 
Entretanto, para o desenvolvimento de práticas pautadas 
sob a ótica do DUA, as autoras veem a necessidade de: 

(A) suporte da gestão para que os (as) professores (as) do 
ensino comum tenham maior tempo de planejamento 
para o desenvolvimento de atividades substitutivas para 
estudantes público-alvo da educação especial. 

(B) formação inicial sólida para os (as) futuros (as) 
professores (as) com foco em adaptações curriculares 
individualizadas para estudantes do público-alvo da 
educação especial. 

(C) estabelecimento de parceria entre professor (a) e 
profissionais especializados, como o (a) professor (a) de 
Educação Especial, para o planejamento, a execução e a 
avaliação das suas práticas pedagógicas. 

(D) reorganização do ambiente escolar para que o (a) 
professor (a) de educação especial desenvolva 
atividades individualizadas com os estudantes público-
alvo da educação especial no turno de sua escolarização. 

(E) formação continuada com foco em abordagens 
universalistas para professores (as) de educação 
especial, pois estes (as) são os (as) principais 
responsáveis pelo ensino dos (das) estudantes do 
público-alvo da educação especial. 
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Contrapondo-se a um modelo de ensino que previa locais 
separados e baseado no déficit do estudante com 
deficiência, de acordo com Zerbato e Mendes (2021), a 
proposta de ensino baseada no DUA: 

(A) visa ao planejamento do ensino e acesso ao 
conhecimento pelos (as) estudantes com deficiência por 
meio da elaboração de um plano de atendimento 
educacional especializado que considere os ritmos e 
estilos variados para aprender. 

(B) objetiva a construção de um plano de ensino adaptado 
para o (a) estudante com deficiência, pois considera as 
especificidades individuais do aprendizado, e pressupõe 
que todos os indivíduos são diferentes e possuem ritmos 
e estilos variados para aprender. 

(C) considera a necessidade da elaboração de um plano de 
ensino para cada estudante que apresente alguma 
necessidade educacional especial. O DUA considera as 
especificidades individuais do aprendizado, pressupõe 
que todos os indivíduos são diferentes e possuem ritmos 
e estilos variados para aprender. 
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(D) visa ao planejamento do ensino e acesso ao 
conhecimento para todas(os) as(os) estudantes. O DUA 
considera as especificidades individuais do aprendizado, 
pressupõe que todos os indivíduos são diferentes e 
possuem ritmos e estilos variados para aprender, e que 
as intervenções devem incidir na diversificação de 
estratégias, recursos e materiais para contemplar a 
diversidade de estudantes. 

(E) visa ao planejamento do ensino e acesso ao 
conhecimento para todos os estudantes. Considera as 
suas especificidades individuais de do aprendizado, 
portanto, pressupõe que algumas(uns) estudantes 
devem realizar as mesmas atividades para não excluir 
nenhuma(um) estudante. 

 

32 

De acordo com a obra “Tenho um aluno surdo e agora? 
Introdução à Libras e educação de surdos”, de Lacerda e 
Santos (2013), leis e direitos dos (as) estudantes surdos (as) 
no Brasil ainda não são colocados totalmente em prática em 
diversas instituições e muitos (as) surdos (as) ainda 
enfrentam barreiras linguísticas e sociais, porque: 

(A) no modelo de inclusão escolar que se tem hoje, o (a) 
surdo (a) é inserido na sala regular onde a maioria é 
ouvinte; estuda sem a presença da cultura surda, sem o 
uso da sua língua de sinais, sem pares surdos (as). 

(B) no modelo de educação bilíngue de surdos, é previsto o 
ensino separado, em salas de aula para surdos (as) e 
ouvintes, com a presença de professores (as) bilíngues, 
para o ensino da língua falada. 

(C) no modelo de inclusão escolar que se tem hoje, os (as) 
estudantes surdos (as) podem escolher a língua de 
instrução, pois estão presentes nas escolas de ensino 
regular professores (as) surdos (as) e ouvintes bilíngues. 

(D) o modelo de educação bilíngue para surdos (as) prevê a 
organização de um ensino para pessoas surdas em que a 
língua de instrução seja a Língua Brasileira de Sinais e a 
língua falada do grupo majoritário concomitantemente. 

(E) no modelo de inclusão escolar que se tem atualmente, 
prevê-se a garantia do tradutor intérprete de língua de 
sinais e o ensino de Libras como disciplina curricular 
obrigatória para ouvintes na educação básica. 
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De acordo com a obra “Tenho um aluno surdo e agora? 
Introdução à Libras e educação de surdos” de Lacerda e 
Santos (2013), o modelo de educação bilíngue de surdos 
“contrapõe-se ao modelo oralista porque considera o canal 
visuogestual de fundamental importância para a aquisição 
de linguagem da pessoa surda. E contrapõe-se à 
comunicação total porque defende um espaço efetivo para 
a língua de sinais no trabalho educacional; por isso, advoga 
que cada uma das línguas apresentadas ao surdo mantenha 
suas características próprias e que não se ‘misture’ uma com 
a outra”. Nesse modelo, o que se propõe é que: 

(A) seja ensinada a língua escrita e falada do grupo ouvinte 
majoritário para a inclusão das pessoas surdas. 

(B) sejam ensinadas duas línguas, a língua de sinais e, 
secundariamente, a língua do grupo ouvinte majoritário. 

(C) sejam ensinadas duas línguas, a língua de sinais e, 
concomitantemente, a língua oral do grupo ouvinte 
majoritário. 

(D) seja ensinada a língua de sinais apenas, pois se trata da 
primeira língua das pessoas surdas. 

(E) seja ensinada a língua de sinais como primeira língua das 
pessoas surdas e, posteriormente, o treino da oralidade. 
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Na obra “Tenho um aluno surdo e agora? Introdução à 
Libras e educação de surdos”, Lacerda e Santos (2013) 
afirmam que, quanto mais cedo a criança surda for exposta 
à língua de sinais, mais rapidamente ela aprenderá a 
sinalizar, assim como as crianças ouvintes aprendem a falar. 
Ao sinalizar, a criança surda desenvolve: 

(A) habilidades e competências linguísticas para o 
reconhecimento da sua primeira língua, que 
posteriormente lhe dará condições para 
desenvolvimento da oralidade e inserção no mundo 
majoritário ouvinte. 

(B) capacidades linguísticas e de pensamento para o 
aprendizado da língua do grupo majoritário ao qual 
pertence, o que lhe dará condições para o pleno 
desenvolvimento e inserção na sociedade. 

(C) uma língua comum como meio de comunicação entre os 
seus pares e as pessoas do grupo majoritário com o qual 
convive. Posteriormente, terá condições em aprender a 
língua de sinais como primeira língua. 

(D) competência linguística e textual para aprendizado dos 
conceitos, além de possibilitar o desenvolvimento do 
seu potencial cognitivo, linguístico, social e afetivo na 
convivência com os (as) demais alunos (as) do ensino 
comum. 

(E) sua capacidade e sua competência linguística, numa 
língua que lhe servirá depois para aprender a língua do 
grupo majoritário, como segunda língua, tornando-se 
bilíngue, numa modalidade de bilinguismo sucessivo. 
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De acordo com Mazzotta (2011), a Constituição Federal de 
1988 estabelece, explicitamente, algumas garantias às 
pessoas com deficiência. Além dos direitos assegurados a 
todos, há alguns dispositivos especificamente dirigidos a 
este segmento da população brasileira. Um exemplo disso, 
consta no capítulo III, artigo 208, que dispõe que o dever do 
Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de, dentre outros, “atendimento educacional especializado 
aos estudantes com deficiência, preferencialmente, na rede 
regular”. Como desdobramentos dos preceitos 
constitucionais federais, em 1989, foi a vez de os Estados 
reescreverem as suas constituições contemplando 
garantias às pessoas com deficiência. A maneira como cada 
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Estado contemplou tais garantias servem de indicadores da 
diversidade do entendimento dos legisladores sobre a 
educação das pessoas com deficiência e a realidade do seu 
entendimento. Para Mazzotta (2011), está presente 
também a atuação de lobbies, ou a influência exercida por 
grupos de pressão organizados pela iniciativa privada, 
famílias e pessoas com deficiência. Uma análise sobre a 
manutenção do termo “preferencialmente” até hoje na 
Constituição Federal permite: 

(A) compreender o aumento de matrículas de estudantes 
público-alvo da educação especial nas redes privadas de 
educação. 

(B) verificar a oferta do atendimento educacional 
especializado de maneira mais democrática, pois 
famílias e pessoas com deficiência podem escolher o 
local para esse atendimento. 

(C) identificar a desresponsabilização do Estado pela oferta 
do atendimento educacional especializado e a 
destinação de investimento público no setor privado 
para a garantia do direito. 

(D) compreender a ampliação do atendimento educacional 
especializado pela iniciativa privada, tendo em vista que 
estados e municípios não conseguem garantir a 
integralidade desse direito. 

(E) observar a transformação das escolas especiais e 
centros especializados, que passam a seguir os mesmos 
requisitos das escolas regulares de educação básica, 
tanto no que diz respeito ao currículo como a 
organização da equipe escolar. 
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Até o final do século XIX, diversas expressões eram 
utilizadas para referir-se à educação das pessoas com 
deficiência: Pedagogia de Anormais, Pedagogia 
Teratológica, Pedagogia Curativa ou Terapêutica, Pedagogia 
da Assistência Social, Pedagogia Emendativa (MAZZOTTA, 
2011). Essas expressões revelam uma educação baseada 
numa concepção: 

(A) Democrática de deficiência. 
(B) Social de deficiência. 
(C) Médica e social de deficiência. 
(D) Médica/clínica de deficiência. 
(E) Psicossocial de deficiência. 
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O Planejamento Educacional Individualizado (PEI), ainda 
recente no Brasil e pouco utilizado e/ou conhecido nas 
escolas brasileiras, estabelece uma base de atuação e 
intervenção pedagógica de forma contextualizada, de 
acordo com os objetivos propostos para a turma em que o 
estudante público-alvo da educação especial está inserido. 
De acordo com Plestch e Glat (2013), é fundamental que a 
proposta do PEI seja elaborada: 

(A) preferencialmente pelo (a) professor (a) de Educação 
Especial e os profissionais da saúde (terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 
psicólogos e outros) que atendam o (a) estudante 
público-alvo da educação especial. 

(B) de maneira cooperativa entre a coordenação 
pedagógica da escola, professora de educação especial 
e familiares do (a) estudante público-alvo da educação 
especial. 

(C) ao final de cada ano letivo, em conjunto com 
professores (as) regentes da turma e professor (a) de 
educação especial, apontando estratégias e ações a 
serem realizadas para o próximo ano. 

(D) no início do ano letivo, prevendo estratégias e ações 
sistematizadas para o desenvolvimento durante o 
atendimento educacional especializado a ser realizado 
pelo (a) professor (a) de educação especial. 

(E) de forma colaborativa entre os professores especialistas 
e os regentes da turma comum, assim como, quando 
necessário, com a participação dos profissionais da 
saúde (terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, 
fisioterapeutas, psicólogos e outros), bem como com a 
participação de familiares e até do próprio estudante. 
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Na implantação de ações visando a inclusão escolar destaca-
se o desafio da articulação entre o atendimento educacional 
especializado (AEE) e o currículo escolar desenvolvido na 
classe comum (JESUS, M. D.; VIEIRA, A. B., 2016, p. 79). Para 
atingir tal desafio, a concepção de currículo deve ser: 
(A) pautada na ideia de apropriação de conhecimentos 

focados no cumprimento das atividades escolares, pois 
todos (as) estudantes têm o direito ao acesso, 
permanência e aprendizado dos conhecimentos. 

(B) compreendido como construções que promovam o 
diálogo entre os conhecimentos historicamente 
acumulados e as experiências que surgem na vida social, 
pois o conhecimento é histórico, social e nunca finalizado. 

(C) a vigência de um currículo escolar, fundamentado nos 
pressupostos da igualdade, para assegurar as 
singularidades dos estudantes, visando a participação de 
todos (as) por meio dos mesmos caminhos. 

(D) uma perspectiva que privilegia as diferenças, para 
garantia de objetivos comuns, com foco nas 
singularidades dos estudantes, pautado no cumprimento 
das atividades escolares de maneira facilitada. 

(E) um currículo fundamentado na igualdade de 
oportunidades educativas de alunos diversos entre si, 
garantido pelo uso de uma mesma metodologia, fazendo-
se assim, mais atrativas para todos (as). 
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A institucionalização da Educação Especial no Brasil ocorreu 
de maneira tardia. De acordo com Casagrande e Mainardes 
(2021), o que propiciou o surgimento de um sistema 
educacional paralelo, que abarcou o que seria de 
responsabilidade do Estado foi: 
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(A) a ausência de investimentos num modelo de educação 
especial pautada na concepção médico/clínica de 
deficiência, que expressou as ideias relacionadas à 
trajetória da Educação Especial vinculada à saúde. 

(B) a formação de professores voltada especificamente para 
a docência no ensino comum, sem contemplar a 
Educação Especial no currículo.  

(C) a falta de investimentos públicos na educação especial, 
de políticas públicas específicas, do planejamento da 
atenção às pessoas com deficiência.  

(D) o investimento em instituições especializadas, 
fundamentadas no modelo social de deficiência, 
conquistada pela luta das famílias. 

(E) a falta de profissionais especializados para a atuação em 
escolas comuns para o atendimento das pessoas com 
deficiência. 
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No percurso histórico da educação especial, a compreensão 
sobre o currículo escolar a ser ensinado tem se modificado. 
No início do movimento pela inclusão escolar, nos anos 
2000, a educação especial ganhava força como “modalidade 
de educação escolar” nas Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001), 
enfatizando-a como um “processo educacional definido por 
uma proposta pedagógica”. Teve destaque o “atendimento 
[...] realizado em classes comuns do ensino regular”, o que 
reiterava o enfoque educacional e escolar, a perspectiva 
integrada ou inclusiva. De acordo com essas Diretrizes, as 
orientações curriculares propostas deveriam ser pensadas 
mediante flexibilizações e adaptações curriculares que 
considerassem o significado prático e instrumental dos 
conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos 
didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados 
ao desenvolvimento dos alunos com deficiência. 
Para Garcia e Michels (2018), se, por um lado, as 
metodologias e recursos diferenciados ampliavam as 
possibilidades de desenvolvimento do currículo escolar, por 
outro, as flexibilizações e adaptações curriculares que 
levassem em conta o “significado prático e instrumental dos 
conteúdos básicos” podem ter norteado: 

(A) a organização dos atendimentos articulando os 
conteúdos básicos na classe comum, o uso de materiais 
e equipamentos específicos na sala de recursos, até a 
possibilidade de um currículo funcional. 

(B) a estruturação de um sistema educacional e escolar, 
fortalecidos por uma perspectiva inclusiva, de natureza 
não substitutiva, prevendo a articulação dos 
conhecimentos da educação especial e comum. 

(C) a criação do atendimento educacional especializado, de 
função complementar ou suplementar, que por meio da 
disponibilização de serviços, recursos e estratégias visa 
a eliminação de barreiras. 

(D) o processo ensino e aprendizagem para um 
empobrecimento curricular e um rebaixamento das 
exigências escolares em contexto escolar de 
universalização da Educação Básica.  

(E) a garantia da acessibilidade aos alunos com deficiência, 
mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas 
urbanísticas, na edificação e nos transportes escolares, 
bem como de barreiras nas comunicações. 

 
 




