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b) esse cadeerno de prova contendo 30 (trinta) questtões
objetivas, cada qual com
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EducaçãoEspecial–DeficiênciaVisual

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.


Página 2 – Tipo 2 – Cor Verde

Professor de Educação Básica II – Educação Especial – Deficiência Visual

FGV-Projetos

Concurso Público para a Secretaria de Estado de Educação – 2013

06

09

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.

O desenho universal garante, de modo amplo e irrestrito, a
todos ou quase todos os indivíduos o acesso aos bens de
consumo,meiosdecomunicação,ambientesreaisevirtuais.
As alternativas a seguir apresentam pressupostos do conceito
dedesenhouniversal,àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) Intolerância ao erro: o design aumenta o risco e as
consequênciasdeaçõesinvoluntáriasouimprevistas.
(B) Equiparação nas possibilidades de uso: o design é útil e
comercializávelparaaspessoascomhabilidadesdiferenciadas.
(C) Uso simples e intuitivo: o design é de fácil compreensão,
independentemente do nível de formação, conhecimento
doidiomaoudacapacidadedeconcentraçãodousuário.
(D) Mínimo esforço físico: o design pode ser utilizado com um
mínimodeesforço,deformaeficienteeconfortável.
(E) Dimensão e espaço para uso e interação: o design oferece
espaços e dimensões apropriados para interação, alcance,
manipulação e uso, independentemente de tamanho,
posturaoumobilidadedousuário.

20
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.

23
“Épossívelobservardoisproblemasqueafetamdiretamenteas
pessoas com baixa visão, trazendo complicações para sua
educação e para a organização de sua personalidade: falta de
identificação desses alunos como pessoas com baixa visão e o
deslocamentodasuaproblemáticaparaoutrasáreas”.
(AMIRALIAN,2004.P.15Ͳ28)

Assinale a alternativa que não está em concordância com o
fragmentoacima.
(A) Os educandos com baixa visão, poucas vezes, são
considerados detentores de capacidade limitada para
percebervisualmenteomundoaoseuredor.
(B) Todos os profissionais no âmbito pedagógico conseguem
delimitar,comprecisão,oquesejaabaixavisãoe,porisso,
tratam
devidamente
os
alunos
com
esse
comprometimento.Porisso,apersonalidadedestesébem
organizada.
(C) Os alunos com baixa visão são tratados, não raras vezes,
comopessoastotalmentecegas.
(D) Algumascriançasquefrequentamassalasderecursospara
deficientes visuais são consideradas pela comunidade
escolar como crianças cegas, embora possam ter algum
resíduovisual.
(E) Osdocentes,osalunoseacomunidadeescolar,bemcomo
ospaiseaspessoascomasquaisalgunsalunoscombaixa
visão convivem, parecem conhecer tãoͲsomente duas
possibilidades:sercegoouserdaquelesqueenxergam.

21
Sobre a Orientação e Mobilidade da criança com deficiência
visual,analiseasafirmativasaseguir.
I. Acriançacomdeficiênciavisualtempoucasoportunidades
deexplorarseucorpoeoambientequearodeia.
II. A passividade e a falta de curiosidade da criança com
deficiênciavisualpodemseratribuídasàfaltademotivação
paraexploraroespaçoemquevive.
III. Ainsegurançadacriançacomdeficiênciavisualfazcomque
elaapresenteumprocessodedesenvolvimentomaislento.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

24
Em 1949, o brasileiro Joaquim Lima de Moraes passou a usar
uminstrumentodecustoacessívelquefacilitavaedavamaior
rapidez aos deficientes visuais na realização de cálculos
matemáticos.
Assinaleaalternativaqueindicaonomedesseinstrumento.
(A) Acionador
(B) Vocalizador
(C) Dosvox
(D) Soroban
(E) Tangram
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Leiaofragmentoaseguir.
“O desenvolvimento cognitivo da criança cega é bastante
complexo, pois, por um lado ela é completamente dependente
domediadorvidenteeporoutro,estádissociadadaconcepção
queomediadortemdomundo.”(FERNANDESetal,2006,p.32.)
Apenasumadasalternativasaseguirnãoestáemconcordância
comofragmentoacima.AssinaleͲa.
(A) Caso o referencial visual seja imposto como única opção
paraaconstruçãodarealidadeporumacriançacega,oseu
processo de interação com essa realidade não será
limitado.
(B) Caso a referência visual seja imposta como alternativa
exclusiva para a construção da realidade por uma criança
cega,oseuprocessodeinteraçãocomessarealidadeserá
muitolimitado.
(C) A criança cega, ao mesmo tempo que depende de um
mediador vidente, tem uma concepção diferente da que
essetemdomundo.
(D) Os docentes devem ser muito detalhistas em explicações,
atentos aos conteúdos simbólicos que as crianças cegas
trazem no seu processo de representação de conceitos,
poistêmconcepçõesdiferentes.
(E) Os professoresque atuam com educandos cegos precisam
ser demasiadamente descritivos e esclarecedores, com
atenção constante aos conteúdos simbólicos que eles
trazem,porquetrazemconcepçõesdivergentesdomundo.

Leiaofragmentoaseguir.
“O uso de computadores por pessoas cegas é tão ou mais
revolucionáriodoqueainvençãodosistemaBrailleque,aliás,é
incorporado e otimizado pelos meios informáticos tendo em
vistapossibilitaraleiturainclusivedeindivíduossurdocegos.”
(DESÁetal,2007,p.50.)

Sobreautilizaçãodecomputadoresporpessoascegas,analise
asafirmativasaseguir.
I. Os softwares ampliadores de tela ou de caracteres
aumentam o tamanho da fonte e das imagens na tela do
computadorparaosusuáriosquetêmbaixavisão.
II. Ossoftwaresampliadoresdetelaoudecaracteresutilizam
combinaçõesespecíficasdecorescontrastantesparatexto
e fundo da página ou escolhem certos tipos de fonte com
traços mais adequados e condizentes com o campo ou
ângulodevisão.
III. Os leitores de tela são programas com voz sintetizada,
reproduzida por meio de altoͲfalantes, para transmitir
oralmente a informação visual projetada na tela do
computador.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(B) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

26
O dispositivo metálico ou plástico, constituído de uma placa
frisada ou com cavidades circulares rasas e de uma régua ou
placa com retângulos vazados, para a produção manual de
sinaisBraille,édenominado
(A) gramatura.
(B) Braillejumbo.
(C) cecograma.
(D) clichê.
(E) reglete.

29
Leiaotextoaseguir.
“Meninocegoquervirarpalhaço
apósconhecercircocomaudiodescrição
Depois de assistir ao primeiro espetáculo de circo da vida,
neste sábado (14), o menino de oito anos Juan Henrique da
Silva disse à mãe que quer ser palhaço. A afirmação pode ser
feita por qualquer criança, mas o que a torna especial é que
Silva é cego desde o nascimento e só pôde assistir à
apresentação graças ao sistema de audiodescrição oferecido
durante o 6º Festival Paulista de Circo, que se encerra neste
domingo(15)emPiracicaba(SP).”

27
O professor planeja uma atividade online, na qual seus alunos
visitarãoositedeumarevistanacionalquetrazmatériasobre
cyberbullying.
Naturmaháumalunocombaixavisãoe,porisso,oprofessor,
antes da aula, precisa averiguar se há barreiras de acesso ao
conteúdodapágina.
Asalternativasaseguir,àexceçãodeuma,listamexemplosde
barreirasdeacessoaoconteúdodarevistaonline.AssinaleͲa.
(A) Hávídeosquenãopossuemdescriçãotextualousonora.
(B) Há textos apresentados como imagens, porque não
quebramaslinhasquandoampliadas.
(C) Hápáginasquepossuempoucocontraste.
(D) Há frames que não possuem a alternativa noframe, ou que
nãopossuemnomessignificativos.
(E) Háimagensquepossuemtextoalternativo.

(G1.PiracicabaeRegião,em15/09/2013)

Aesserespeito,analiseasafirmativasaseguir.
I. A audiodescrição consiste na emissão/recepção por meio
detelastáteis.
II. Aaudiodescriçãoconsisteemumnarradorquedescrevee
narraaapresentação.
III. A audiodescrição utiliza o método Braille para transmitir a
mensagemdaapresentação.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(E) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
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Leiaofragmentoaseguir:
O Braille é um sistema de escrita em relevo constituído por
_____ formados por pontos a partir de um conjunto matricial.
Tal conjunto de 6 pontos chamaͲse _____.
O espaço por ele ocupado, ou por qualquer outro sinal,
denominaͲse_____e,quandovazio,étambémconsideradopor
algunsespecialistascomoumsinal.
Assinaleaalternativaquecompletacorretamenteaslacunasdo
fragmentoacima.
(A) 73sinaisоmatrizоcélulaBraille
(B) 60sinaisоsinalbásicoоlacuna
(C) 63sinaisоsinalfundamental–célulaBraille
(D) 65sinaisоsinaluniversalоcélula
(E) 67sinaisоsinalessencialоcélulaBraille
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