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questõesoufaalhas.Casocon
ntrário,notifiqueeimediatamenteo
fiscaldesalap
paraquesejamttomadasasdevvidasprovidênciias.
3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
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EducaçãoEspecial–DeficiênciaFísica

Leiaofragmentoaseguir.
“A igualdade de oportunidades é perversa, quando garante o
acesso, por exemplo, à escola comum de pessoas com alguma
deficiênciadenascimentooudepessoasquenãotêmamesma
possibilidade. Mas não lhes assegura a permanência e o
prosseguimentodaescolaridadeemtodososníveisdeensino.”

01
Leiaofragmentoaseguir.
“É preciso que as escolas pensem em formas de se
reestruturaremparaequacionaralgunsfatoresqueatrapalham
a _____ de alunos com deficiência na escola regular, pensem
em formas de colocar em prática a fundamentação filosófica
que permeia o paradigma da inclusão. Um dos fatores que a
escola deve preocuparͲse é a preparação em relação a sua
_____.”

(MANTOAN,2006,p.20)

Asalternativasaseguir,àexceçãodeuma,estãorelacionadas
comasideiasdofragmentoacima.AssinaleͲa.
(A) A igualdade de oportunidades de acesso não assegura a
continuidadedaescolaridadeemtodososníveisdeensino.
(B) Oacessoàescolacomumdepessoascomdeficiênciaoude
pessoas que não têm a mesma possibilidade das demais,
assegurasuapermanênciaemtodososníveisdeensino.
(C) O modelo educacional elitista de nossas escolas deve ser
repensado.
(D) A igualdade de aprender como ponto de partida e as
diferenças no aprendizado como processo e ponto de
chegada,devemseraceitos.
(E) Aigualdadedeoportunidadesécruel,quandonãoassegura
aescolarizaçãoapessoascomdeficiênciaoudaquelesque
nãotêmamesmapossibilidade.

(MANZINI,E.eCORREA,P.Inhttp://www.anped.org.br/reunioes/
31ra/1trabalho/gt15Ͳ4331ͲͲint.pdf)

Assinale a alternativa cujos itens completam corretamente as
lacunasdofragmentoacima.
(A) seleção–adaptação.
(B) adaptação–seleção.
(C) inclusão–acessibilidadefísica.
(D) inclusão–seleção.
(E) seleção–acessibilidadefísica.

02
Leiaofragmentoaseguir.
“Na abordagem tradicional, igualdade era sinônimo de
uniformidadeeuniformização.Numaabordagemdeatençãoà
diversidade, igualdade significa respeito pelas diferenças e
pelas necessidades individuais, ou seja, pretendeͲse o
desenvolvimento ótimo das potencialidades de cada aluno
através de percursos individualizados de aprendizagem e no
respeitoderitmosecaracterísticaspróprias.”

04
Leiaofragmentoaseguir.
“Talvezabarreiraatitudinalmaiscomumsejaatendênciadese
supergeneralizararespeitodecomo'eles'são,se'eles'podem
serauxiliados.Raramenteasbarreirasatitudinaissãoabertae
diretamente manifestadas. (...) O termo 'barreiras atitudinais'
combina,decertaforma,osefeitosdasatitudesdesvalorizadas
eocomportamentodiscriminatório.”(VASH,1988,p.31Ͳ32)
Assinale a alternativa que exemplifica uma barreira atitudinal,
deacordocomofragmentoacima.
(A) Faltaderampasdeacessoacadeirantese/ouelevadores.
(B) Ausência de intérpretes de língua de sinais e/ou legenda
emportuguêsnosprogramasdeTVnacionais.
(C) Ausênciadesemáforosparapedestrescommecanismoque
emitasinalsonorosuave.
(D) Incapacidadedeserincorporadoàvidaprodutiva.
(E) Aceleraçãoe/ouflexibilizaçãodosconteúdoscurriculares.

(RODRIGUES,2003,p.14.)

Para Rodrigues (2003), a escola não dará uma resposta
adequada à diversidade de necessidades caso não sejam
devidamente equacionados aspectos listados a seguir,
àexceçãodeum.AssinaleͲo.
(A) Necessidade de um currículo suficientemente global e
flexível, de modo que todas as necessidades dos alunos
possamencontrarnelerespostasadequadas.
(B) Dotação das escolas com recursos contínuos (físicos,
pedagógicos, didáticos e humanos), para atender às
constantesnecessidadesdosalunoseproporcionarefetivo
acessoaocurrículo.
(C) Diagnóstico sistemático e adequado das características e
necessidades dos alunos, com particular ênfase em
eventuaisdesajustesentreasituaçãopropostaeosestilos
deaprender.
(D) Criaçãodeequipesmultidisciplinaresdeapoioaoprofessor
de ensino regular, que deixa de ser o responsável pelo
processodecisionalepeloensinoͲaprendizagem.
(E) Apoio apropriado à inovação, à mudança das práticas,
à revolução nas mentalidades e ao desenvolvimento
profissionaldosprofessores.

05
Com relação aos idealizadores dos métodos de comunicação
parapessoascomdeficiênciasauditivae/ouvisual,referências
naEducaçãoEspecial,analiseasafirmativasaseguir.
I. CharlesEppéefoiocriadordalínguadesinais.
II. Louis Braille criou o método com pontos em relevo que
permitelerpelotato.
III. Samuel Heinicke desenvolveu um método de ensino
estritamenteoralparasurdos.
Assinale:
(A) setodasasafirmativasestiveremcorretas.
(B) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
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O Decreto n. 6.949/09 promulgou a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo.
SegundoessaConvenção,assinaleaalternativaqueapresenta
adefiniçãodepessoascomdeficiência.
(A) Aquelas que são incapazes de realizar devidamente as
tarefasexigidaspelodiaadia.
(B) Aquelas que não dispõem de meios para realizar, com
autonomia,oquequiseremnavida.
(C) Aquelasquetêmimpedimentosdelongoprazodenatureza
física,mental,intelectualousensorial,quepodemobstruir
suaparticipaçãoplenaeefetivanasociedade.
(D) Aquelas que têm obstáculos, de curto prazo, de quaisquer
naturezas, para participar plena e efetivamente da
sociedade.
(E) Aquelas que têm bloqueadas as oportunidades para
participarplenamentedasociedade.

A Resolução SE n. 11/08, dispõe sobre a educação escolar de
alunoscomnecessidadeseducacionaisespeciaisnasescolasda
rede estadual de ensino de São Paulo e dá providências
correlatas.
Comrelaçãoàscondiçõesparaqueumalunosejaconsiderado
aluno com necessidades educacionais especiais, analise as
afirmativasaseguir.
I. Oalunocomdeficiênciafísica,mental,sensorialemúltipla,
quedemandeatendimentoeducacionalespecializado.
II. O aluno com altas habilidades, superdotação e grande
facilidade de aprendizagem, que o levam a dominar,
rapidamente,conceitos,procedimentoseatitudes.
III. Oalunocomdificuldadesnoprocessodedesenvolvimento,
que dificultem o acompanhamento das atividades
curriculareseexijamrecursospedagógicosadicionais.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

07
Leiaofragmentoaseguir.
“A diferença e a consequente criação da necessidade de
educação para os portadores dessa diferença só podem ser
entendidas como uma produção histórica de um determinado
período.Emoutraspalavras,adiferençasóserácompreendida
seinseridanoamploespectrodoprocessohistóricodecomoos
homens e as mulheres vieram atendendo a suas necessidades
básicas e, por decorrência, como vieram construindo sua
existência.”(BIANCHETTI,2004,p.26)
Relacionando o fragmento acima à perspectiva histórica da
apreensão dos indivíduos que não se enquadravam nos
padrõesconsideradosnormais,assinaleaafirmativacorreta.
(A) Nas sociedades primitivas, os deslocamentos eram
constantes;aquelesquenãoseenquadravamnospadrões
consideradosnormaistornavamͲseumempecilho.
(B) Embora os gregos se dedicassem à guerra, se a criança ao
nascerapresentassequalquermanifestaçãodeimperfeição,
eraacolhida,compiedade,portodos.
(C) No período feudal, os indivíduos que não se enquadravam
nospadrõesconsideradosnormaisnãoeramestigmatizados.
(D) Na Europa Ocidental, nos séculos XV e XVI, a visão da
diferençasobaóticateológicaganhouforça.
(E) Anegaçãodavisãofatalistadadiferençaforadoâmbitode
uma concepção inatista, nos séculos XVIII e XIX, teve
numerososcolaboradores.

10
Com relação às definições de expressões presentes no Art. 2º
daConvençãoInternacionalsobreosDireitosdasPessoascom
DeficiênciaeseuProtocoloFacultativo,analiseasafirmativasa
seguir.
I. “Comunicação”abrangeaslínguas,avisualizaçãodetextos,
o Braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os
dispositivos de multimídia acessível, assim como a
linguagemsimples,escritaeoral,ossistemasauditivoseos
meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos
aumentativosealternativosdecomunicação.
II. "Língua" abrange as línguas faladas, a de sinais e outras
formasdecomunicaçãonãofalada.
III. "Discriminaçãopormotivodedeficiência"significaqualquer
diferenciação, exclusão ou restrição baseada em
deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou
impossibilitaroreconhecimento,odesfruteouoexercício,
emigualdadedeoportunidadescomasdemaispessoas,de
todososdireitoshumanoseliberdadesfundamentais.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(B) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

08
As alternativas a seguir, à exceção de uma, apresentam
exemplosdeintervençõeseducativasadequadasparaosalunos
comaltashabilidades/superdotação.AssinaleͲa.
(A) Flexibilizaçãoouaceleraçãonasaladeaularegular.
(B) Enriquecimentoextracurricular.
(C) Adoçãodepráticaspedagógicastradicionais.
(D) Enriquecimentodosconteúdosescolares.
(E) Enriquecimentodocontextodeaprendizagem.

11
Leiaofragmentoaseguir.
“A perturbação que está no âmbito da expressão e
compreensão da linguagem e símbolos verbais que a
sustentam,estandoounãointactososinstrumentosperiféricos
deexecuçãoerecepçãodafala”.
Ofragmentoapresentaoconceitode
(A) afasia.
(B) apraxia.
(C) agnosia.
(D) surdez.
(E) disgrafia.
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Asalternativasaseguirapresentamatribuiçõesdoprofessorde
EducaçãoEspecial,presentesnoArt.13ºdaResoluçãoSEn.11,
de31/01/2008,àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) Participardaelaboraçãodapropostapedagógicadaescola.
(B) Elaborar plano de trabalho que contemple as
especificidades da demanda existente na unidade e/ou na
região,atendidasasnovasdiretrizesdaEducaçãoEspecial.
(C) Integrarosconselhosdeclasses/ciclos/séries/termose
participar das HTPCs e/ou outras atividades coletivas
programadaspelaescola.
(D) Impor à equipe escolar procedimentos e estratégias de
inclusãodosalunosnasclassescomuns.
(E) Oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das
classescomuns.

“Independente de suas condições físicas e de saúde, de suas
dificuldadesenecessidadesespeciais,oalunotemasseguradoo
seudireitoàeducaçãoescolar.Paraqueocorraoatendimento
educacional adequado, fazͲse necessário que o professor –
responsável pelo conhecimento e pelas intervenções
pedagógicas–detenhaumsaberespecífico[...].”(ASSIS,2010,p.76)
Com relação à qualificação do docente, segundo a autora,
analiseasafirmativasaseguir.
I. O docente deve ser capaz de assegurar a estreita relação
entreocognitivoeoafetivonoprocessodeensinoenode
aprendizagem.
II. O docente deve ser capaz de dar respostasapropriadas às
diferenteseimprevisíveissituaçõeseducativas.
III. O docente deve trabalhar com os profissionais da equipe
pedagógica
e
da
equipe
responsável
pela
habilitação/reabilitaçãodeseualuno.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

13
As alternativas a seguir estão relacionadas com o método de
educação desenvolvidos por Maria Montessori, à exceção de
uma.AssinaleͲa.
(A) As crianças são diferentes dos adultos e necessitam ser
tratadasdemododiferente.
(B) Ascriançasamamarepetição.
(C) Ascriançasgostamdadesorganização.
(D) Ascriançastêmnecessidadedeumambientequepermita
brincarlivremente.
(E) Ascriançasamamosilêncio.

17
Leiaofragmentoaseguir.
"A própria natureza da função de professor, como um
profissionalqueatuanasrelaçõeshumanas,aliadaàsuatarefa
de gestor da sala de aula, colocaͲo em uma situação de
envolvimento pessoal nas relações que estabelece com seus
alunoseseuspares."

14
De acordo com a deliberação CEE n. 68/2007, assinale a
afirmativa que compreende Educação Inclusiva e fixa normas
para a educação de alunos que apresentam necessidades
educacionaisespeciais,nosistemaestadualdeensino.
(A) O atendimento escolar de quaisquer alunos;  tem início,
exclusivamente,noensinofundamental.
(B) O tratamento dos alunos que apresentam necessidades
educacionais especiais; tem início somente na educação
infantil.
(C) A normalização dos alunos com deficiências; tem início no
ensinomédio.
(D) O atendimento escolar dos alunos que apresentam
necessidades educacionais especiais; tem início na
educação infantil ou quando se identifiquem tais
necessidadesemqualquerfase.
(E) O reforço escolar dos alunos que apresentam dificuldades
deaprendizagem;teminícionaeducaçãobásicaouquando
sepercebamtaisdificuldades.

(FREITAS,S.N."Aformaçãodeprofessoresnaeducaçãoinclusiva:construindoa
base de todo o processo". In: RODRIGUES, D. (Org.). Inclusão e Educação: doze
olharessobreaeducaçãoinclusiva.SãoPaulo:Summus,2006,p.179.)

Assinaleaalternativaqueratificaasideiasdofragmentoacima.
(A) O docente administra um conjunto de relações
interpessoaismarcadasporconteúdosafetivos.
(B) O docente somente se relaciona com seus alunos
ensinandoͲlheconteúdos.
(C) Oprofessortransfereaoalunoafunçãodedocentesempre
queabremãodaafetividade.
(D) O professor atua nas relações humanas e deve ocuparͲse,
unicamente,doladoafetivodeseusalunos.
(E) O docente colocaͲse em situação de envolvimento pessoal
somentecomoutrosdocentes.

18

15

Lucia Reily (2004) elenca alguns mitos sobre os surdos, sua
escolarizaçãoealínguadesinais.
Assinaleaalternativaqueapresentaumequívocoemrelaçãoà
educaçãodossurdos.
(A) Todosurdorealizaleituralabial.
(B) Oalfabetomanualédiferentedelínguadesinais.
(C) Nemtodosurdoconhecealínguadesinais.
(D) Osurdonãopodeaprenderafalar.
(E) Osproblemasescolaresnãoseresolvemcomapresençade
umintérpretedelínguadesinaisemsaladeaula.

Leiaofragmentoaseguir.
"A _____ é mais uma forma de flexibilizar sistemas
educacionais muito cristalizados, para permitir que um aluno
puleetapasdaformação_______.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do
fragmentoacima.
(A) normalizaçãoͲacelerada
(B) segregaçãoͲflexível
(C) aceleraçãoͲregulamentar
(D) inclusãoͲcomplementar
(E) integraçãoͲintelectual
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Com referência às obrigações dos Estados e Municípios em
assegurar o direito educacional das pessoas com deficiência,
analiseasafirmativasaseguir.
I. Providenciar adaptações nos ambientes escolares de
acordocomasnecessidadesindividuais.
II. Adotarmedidasindividualizadasdeapoioparamaximizaro
desenvolvimentoacadêmicoesocialdoeducando.
III. Empregar professores habilitados para o ensino da língua
desinaise/oudoBrailleecapacitarasequipesqueatuam
emtodososníveisdeensino.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(B) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasafirmativaIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

Com relação às chamadas tecnologias assistivas, analise as
afirmativasaseguir.
I. A barra de apoio na lousa permite que o aluno, ao se
apoiar,possaescrevercommaissegurança.
II. Oapoioparaospés,comoumbanquinhoouumsaquinho
de areia, dá maior firmeza, mantém melhor o equilíbrio e
possibilitaumamelhorpostura.
III. A prancha de madeira de altura regulável e com suporte
para aparar livros, cadernos ou lápis ajuda o aluno a
visualizar melhor o material e facilita o desempenho dos
membrossuperiores.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

20

23

Com relação ao Capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases
(Lei n. 9394/96), referente à  Educação Especial, analise as
afirmaçõesaseguir.
I. A oferta de Educação Especial, dever constitucional do
Estado, tem inicio na faixa de seis a doze anos, durante o
EnsinoFundamental.
II. Os sistemas de ensino devem assegurar currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicas para atender aos educandos com necessidades
especiais.
III. O atendimento educacional será feito em classes, escolas
ou serviços especializados sem qualquer possibilidade de
integraçãonasclassescomunsdeensinoregular.
Assinale:
(A) setodasasafirmativasestiveremcorretas.
(B) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.

Paradefiniramelhorsoluçãodeacessoaocomputadorparao
aluno portador de deficiência física, devem ser observados os
aspectosrelacionadosaseguir.
I. O aluno deve estar com a postura estável na cadeira em
frenteaocomputador.
II. O aluno deve apoiar o cotovelo na mesa sem provocar a
elevaçãodosombros.
III. O aluno bem posicionado deve estar com os olhos no
centrodomonitor.
Assinale:
(A) sesomenteoaspectoIestivercorreto.
(B) sesomenteoaspectoIIestivercorreto.
(C) sesomenteosaspectosIeIIestiveremcorretos.
(D) sesomenteosaspectosIIeIIIestiveremcorretos.
(E) setodososaspectosestiveremcorretos.
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AprofessoraatuanaEducaçãoInfantileplanejaumatarefaem
que as crianças terão que recortar uma folha de papel em
vários pedaços, desenvolvendo noções de divisão.
Umeducandocomdeficiênciafísicatemhabilidadeparafechar
ou bater a mão, mas não para manusear uma tesoura. Esse
aluno,portanto,terádificuldadespararealizaressaatividade.
Com relação aos procedimentos a serem adotados pela
professora, considerando as habilidades do aluno, analise as
afirmativasaseguir.
I A professora propõe o acompanhamento domiciliar para
queoalunonãosesintainferioràturma.
II A professora adapta um suporte fixo a uma tesoura e
sugere que a atividade seja realizada em grupo, para que
umalunoauxilieooutro.
III Aprofessoraexigeapresençadeumprofissionalhabilitado
paraacompanharoalunonaexecuçãodessaatividade.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

21
Sobre o caráter multidisciplinar do atendimento ao educando
comdeficiênciafísica,assinaleaafirmativacorreta.
(A) O professor deve ter contato com a Secretaria de Saúde
como condição para lecionar para educandos com
deficiência.
(B) Os profissionais de saúde nunca devem adentrar a escola,
masagirnoatendimentopedagógicohospitalar.
(C) Oprofessordesaladeaulaprecisaedeveconhecertodos
osprofissionaisqueatendemoujáatenderamseualuno.
(D) O professor sempre deve planejar suas aulas em reuniões
comfonoaudiólogos,terapeutasocupacionais,fisioterapeutas
epsicólogos.
(E) Oprofessorespecializadodeveestabelecercontatocomos
profissionais que já atendem seu aluno em instituições de
reabilitação.
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28

Leiaaofragmentoaaseguir.
"A _____ é um dos
d ramos da Tecnologia Asssistiva e tem a
fun
nção de _____,, _____ e conffeccionar recurrsos que busca
am
meelhoraraposturradapessoaessuafuncionalid
dade."
Asssinaleaalternattivaquecompletacorretamen
nteaslacunasd
do
fraggmentoacima.
(A) comunicaçãossuplementarоampliarоabrandar
nuar
(B) comunicaçãossuplementarоorientarоaten
(C) adequaçãopo
osturalоreduzirrоfacilitar
(D) adequaçãopo
osturalоavaliarrоindicar
(E) acessibilidadeоavaliarоmin
nimizar

Walkkíria de Assis (2
2010, p.74) afirma que as defficiências físicass
decorremdeproblemasneurológiccos,doençasneuromusculares,,
probllemasortopédiccos,malformaçõesoudoençass crônicas.
Aessserespeito,asssinaleaalternaativaqueapressentaarelação
o
corre
eta.
(A) Problemas
P
neurológicos: enceefalopatia crônica infantil e
e
poliomielite.
p
(B) Doenças
D
neuro
omusculares: m
mielomeningoccele e lesõess
medulares.
m
(C) Problemas
P
orto
opédicos: doen
nças reumáticaas e esclerosee
múltipla.
m
(D) Malformações:
M
lesõesemnervvosperiféricose
emiopatias.
(E) Doenças
D
crôn
nicas: AIDS e sequelas de lesõess
osteomusculare
o
es.

26
Anaaliseaimagemaseguir.
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O accesso ao comp
putador, bem como seu uso
o, depende dee
habilidades motoras. Educandos ccom deficiênciaa física podem
m
apressentar algumass dificuldades em relação a essa máquina,,
mas os métodos de
d acesso alterrnativos podem
m propiciar ao
o
aluno
oocomandodo
oequipamento
o.
A pro
ofessora planejja uma atividad
de em que seu
us alunos terão
o
que manusear o co
omputador. Um
ma educanda interessada em
m
apren
nder tem defiiciência física e não pode usar o mousee
conve
encionalouum
mteclado,mas temcomotocaarouapontaro
o
moniitor.
Assin
naleaalternativvaqueindicao
oprocedimento
oaseradotado
o
pelaalunapararealizaraatividadee.
(A) Usaroprogram
U
acompredição
odepalavrasedeexpansãoee
abreviatura.
(B) Explorar
E
o uso de um editorr de texto que
e tenha fontess
grandesecomc
g
corquepossam
mcontrastarcom
mofundo.
(C) Utilizargráficos
U
ousímbolosjuntocomortogrrafia.
(D) Explorarousod
E
detelasensívelaotoque.
(E) Usarotecladon
U
numéricotradiccional.


(Disponívelem:<http:///www.assistiva.com
m.br/ca.html>.Acessoem28set.2013
3.)

Aim
magemsereferrea
(A) umadatilologia.
(B) umapranchad
decomunicaçãocomsímbolosPCS.
(C) umapranchad
decomunicaçãoalfabética.
(D) umvocalizado
or.
(E) umacionador.
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Com
m relação ao
os conceitos da Comunicaação Alternativva
(ap
poiada e não apoiada), asssinale V parra a afirmativva
verrdadeiraeFparraafalsa.
()Devidoadificuldadesmotoras,algunsusuááriosderecurso
os
de comunicaçção apoiada vão depender de alguém para
selecionarein
ndicarosestím
mulosnecessáriosparaqueseeja
interpretado.
()A comunicaçção não apoiaada consiste nas expressões
própriasdapeessoa,taiscomoossinaisman
nuais,expressões
faciais, línguaa de sinais, movimentos
m
co
orporais, gesto
os,
piscardeolho
osparaindicar""sim"ou"não"..
()Nacomunicaççãonãoapoiadaa,asexpressõessãototalmente
produzidas peelos usuários, ou
o seja, elas sãão realizadas por
meio das açõees que o próprrio aluno produ
uz, sem o auxíllio
deoutrapesso
oaoudeequipaamentos.
Asaafirmativassão
o,respectivameente,
(A) F,FeV.
(B) V,FeV.
(C) V,VeV.
(D) F,FeF.
(E) V,VeF.

30
De acordo
a
com Varela
V
(2012), assinale a alternativa quee
apressentaduascateegoriasdetecno
ologiasassistivasnaescola.
(A) Equiparaçãode
E
oportunidadesseadequaçãop
postural.
(B) Acessibilidadea
A
rquitetônicaepsicopedagogiaa.
(C) Adaptaçãodeve
A
eículosecombateaobullying.
(D) Mobilidadeeeq
M
quiparaçãodeo
oportunidades.
(E) Adaptaçãodeve
A
eículoseacessiibilidadearquittetônica.
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