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INSTRUÇÕES 
 

1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no 
Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine o Cartão de 
Resposta.   
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (12 
páginas). Após transcorridos 15 minutos de prova este não será substituído sob 
qualquer alegação.   

 
3- A 2ª FASE – PROVA OBJETIVA 2 contém 58 (cinquenta e oito) questões objetivas, 

com 04 (quatro) alternativas (A, B, C e D), valendo 01 (um) ponto cada, devendo o 
candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser considerado habilitado para a 3ª Fase 
– Análise de Títulos.  

 
4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda à opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma. 
 
6- NÃO RASURE o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 
 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 10/02/2015, e o resultado da 2ª FASE – PROVA 

OBJETIVA 2  a partir do dia 05/03/2015 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva 2 

 
Edital nº 04, de 11/10/2014 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
 

Concurso Público para o Cargo de Agente Educacional – Cuidador de Crianças, 
Jovens, Adultos e Idosos 

 

LEGISLAÇÃO FEDERAL E 
MUNICIPAL 

 
01)  Segundo o que dispõe a 
Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, aponte a afirmativa 
CORRETA : 
 
A) A República Federativa do Brasil 
não possui objetivos fundamentais ou 
mesmo fundamentos. 
B) Erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais são 
objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil. 
C) A cidadania é o único fundamento 
da República Federativa do Brasil. 
D) A dignidade da pessoa humana e os 
valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa são os únicos fundamentos da 
República Federativa do Brasil. 
 
 
02) Segundo o que dispõe o artigo 5º, 
“caput”, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, aponte a 
afirmativa INCORRETA : 
 
A) A inviolabilidade do direito à vida é 
assegurada aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no país. 
B) A inviolabilidade do direito à 
liberdade é assegurada aos brasileiros e 
aos estrangeiros não residentes no país. 
C) Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza. 
D) A inviolabilidade do direito à 
segurança é assegurada aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no país. 
 
 
03) Segundo o que dispõe a 
Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, aponte a afirmativa 
CORRETA:  
 
A) O prazo de validade do concurso 
público sempre será de até cinco anos, 
não sendo admitida qualquer 
prorrogação. 
B) Aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos 
será convocado, mesmo após o término 
da validade do concurso e com 
prioridade sobre novos concursados, 
para assumir cargo ou emprego na 
carreira. 
C) Nomeações para cargo em comissão 
(declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração) não se submetem à regra 
do concurso público. 
D) A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá, sempre 
que possível, aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 
 
 
04) Segundo o que dispõe a 
Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, aponte a afirmativa 
CORRETA: 
 
A) A educação, direito de todos e dever 
exclusivo do Estado, será promovida 
visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 
B) O ensino será ministrado com base 
em princípios, dentre eles o da 
gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. 
C) O ensino deverá ser ministrado com 
base no princípio da Valorização dos 
profissionais da educação escolar, de 
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forma a garantir, na forma da lei, planos 
de carreira, com ingresso, sempre que 
possível e aos das redes públicas, por 
concurso público de provas e títulos. 
D) O dever do Estado com a educação 
será também efetivado mediante a 
garantia de atendimento educacional 
especializado aos portadores de 
deficiência, sem a necessidade de que 
haja preferência para o atendimento na 
rede regular de ensino. 
 
 
05) Segundo o que dispõe a 
Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, aponte a afirmativa 
CORRETA: 
 
A) A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios organizarão, 
em regime de colaboração, seus 
sistemas de ensino, cabendo aos 
Municípios atuar prioritariamente no 
ensino fundamental e na educação 
infantil. 
B) Os pais têm o dever de assistir, criar 
e educar os filhos menores, sendo, por 
sua vez, opcional aos filhos maiores 
ajudar e amparar os pais na velhice, 
carência ou enfermidade. 
C) Os programas de amparo aos idosos 
serão sempre executados em seus lares. 
D) É dever exclusivo do Estado amparar 
as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida. 
 
 
06) Segundo o que dispõe a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei Federal nº 9.394/96), 
aponte a afirmativa INCORRETA: 
 
A) A educação escolar deverá vincular-
se ao mundo do trabalho e à prática 
social. 
B) O ensino será ministrado com base 
em princípios, dentre eles o da 

consideração com a diversidade étnico-
racial. 
C) Igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola não é 
considerado princípio com base no qual 
o ensino deve ser ministrado. 
D) Vinculação entre a educação escolar, 
o trabalho e as práticas sociais é, dentre 
outros, considerado princípio com base 
no qual o ensino deve ser ministrado. 
 
 
07) Segundo o que dispõe a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei Federal nº 9.394/96), 
aponte a afirmativa CORRETA: 
 
A) A educação escolar compõe-se 
unicamente de educação básica, essa 
formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio. 
B) A educação escolar compõe-se 
unicamente de educação superior. 
C) A educação escolar compõe-se, além 
de educação superior, de educação 
básica, essa última formada pela 
educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio. 
D) A educação escolar compõe-se 
unicamente de educação básica, essa 
formada pelo ensino fundamental e 
ensino médio. 
 
 
08) Segundo o que dispõe a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei Federal nº 9.394/96), 
aponte a afirmativa INCORRETA: 
 
A) A educação de jovens e adultos será 
destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no 
ensino fundamental e médio na idade 
própria. 
B) Os sistemas de ensino assegurarão 
gratuitamente aos jovens e aos adultos, 
que não puderam efetuar os estudos na 
idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas 
as características do alunado, seus 
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interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. 
C) O Poder Público viabilizará e 
estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações 
integradas e complementares entre si. 
D) Os sistemas de ensino não estão 
obrigados a manter cursos e exames 
supletivos. 
 
 
09) Segundo o que dispõe a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei Federal nº 9.394/96), 
aponte a afirmativa INCORRETA: 
 
A) Entende-se por educação especial a 
modalidade de educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. 
B) A modalidade de educação 
denominada educação especial, essa 
destinada para educandos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, nunca será oferecida na 
rede regular de ensino.  
C) Para atender às peculiaridades da 
clientela de educação especial, haverá, 
na escola regular e quando necessário, 
serviços de apoio especializado. 
D) Sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não 
for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular, o 
atendimento educacional dos mesmos 
será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados. 
 
 
10) Segundo o que dispõe a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei Federal nº 9.394/96), 
aponte a afirmativa INCORRETA: 
 
A) Os sistemas de ensino assegurarão 
aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação, 
dentre outros recursos, currículos 
específicos para atender às suas 
necessidades.  
B) Aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação, 
também será assegurada educação 
especial para o trabalho.  
C) Será assegurado aos educandos com 
superdotação o recurso da aceleração, 
objetivando concluir em menor tempo o 
programa escolar. 
D) Os sistemas de ensino, quando 
possível, poderão assegurar aos 
educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação professores 
com especialização adequada em nível 
médio ou superior (para atendimento 
especializado), bem como professores 
do ensino regular capacitados para a 
integração desses educandos nas classes 
comuns. 
 
 
11) Segundo o que dispõe o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei Federal 
nº 8.069/90), aponte a afirmativa 
CORRETA: 
 
A) Considera-se criança, para os efeitos 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a pessoa até treze anos de 
idade incompletos, e adolescente aquela 
entre treze e dezoito anos de idade. 
B) Considera-se criança, para os efeitos 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a pessoa até doze anos de 
idade incompletos, e adolescente aquela 
entre doze e dezoito anos de idade. 
C) Considera-se criança, para os efeitos 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a pessoa até onze anos de 
idade incompletos, e adolescente aquela 
entre onze e dezoito anos de idade. 
D) Considera-se criança, para os efeitos 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a pessoa até doze anos de 
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idade incompletos, e adolescente aquela 
entre doze e vinte e um anos de idade. 
 
 
12) Segundo o que dispõe o Estatuto do 
Idoso (Lei Federal nº 10.741/03), aponte 
a afirmativa INCORRETA: 
 
A) O Poder Público criará 
oportunidades de acesso do idoso à 
educação, adequando currículos, 
metodologias e material didático aos 
programas educacionais a ele 
destinados. 
B) Os cursos especiais para idosos 
incluirão conteúdo relativo às técnicas 
de comunicação, computação e demais 
avanços tecnológicos, para sua 
integração à vida moderna. 
C) Os idosos participarão das 
comemorações de caráter cívico ou 
cultural, para transmissão de 
conhecimentos e vivências às demais 
gerações, no sentido da preservação da 
memória e da identidade culturais. 
D) O Estatuto do Idoso não assegura, 
em nenhum de seus dispositivos, o 
direito à educação da pessoa idosa. 
 
 
13) Segundo o que dispõe a lei que 
instituiu a Política Nacional de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista (Lei Federal nº 
12.764/12), aponte a afirmativa 
INCORRETA: 
 
A) A pessoa com transtorno do espectro 
autista é considerada pessoa com 
deficiência, para todos os efeitos legais. 
B) Acesso à educação e ao ensino 
profissionalizante são direitos da pessoa 
com transtorno do espectro autista. 
C) O gestor escolar, ou autoridade 
competente, que recusar a matrícula de 
aluno com transtorno do espectro 
autista, ou qualquer outro tipo de 
deficiência, não será punido em 
hipótese alguma. 

D) A pessoa com transtorno do espectro 
autista não será submetida a tratamento 
desumano ou degradante, não será 
privada de sua liberdade ou do convívio 
familiar nem sofrerá discriminação por 
motivo da deficiência. 
 
 
14) Segundo o que dispõe a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (Decreto 
Federal nº 6.949/09), já em vigor para o 
Estado Brasileiro, aponte a afirmativa 
INCORRETA: 
 
A) A facilitação do aprendizado da 
escrita alternativa às pessoas com 
deficiência não constitui, em matéria de 
direito à educação, obrigação a ser 
cumprida pelos Estados Partes. 
B) É obrigatório que os Estados Partes 
viabilizem adaptações razoáveis às 
pessoas com deficiência, sempre 
observando e considerando as 
necessidades educacionais individuais 
das mesmas. 
C) Pessoas com deficiência são aquelas 
que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições 
com as demais pessoas. 
D) No tocante ao direito à educação da 
pessoa com deficiência, os Estados 
Partes estão obrigados a assegurar 
sistema educacional inclusivo em todos 
os níveis escolares. 
 
 
15) Segundo o que dispõe o Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71), 
aponte a afirmativa CORRETA: 
 
A) É vedado atribuir ao funcionário 
serviços diversos dos inerentes ao seu 
cargo, exceto as funções de chefia e 
direção e as comissões legais. 
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B) Em sua primeira investidura, a 
nomeação para o cargo público de 
provimento efetivo poderá ser precedida 
de concurso público de provas ou de 
provas e títulos. 
C) A definição de “posse” (que é o ato 
que investe o cidadão em cargo público) 
não consta expressamente dos 
dispositivos do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei 
Municipal nº 1.574/71). 
D) A definição de “exercício” (que é o 
ato pelo qual o funcionário assume as 
atribuições e responsabilidade do cargo) 
não consta expressamente dos 
dispositivos do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei 
Municipal nº 1.574/71). 
 
 
16) Segundo o que dispõe o Regime 
Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91), 
aponte a afirmativa CORRETA: 
 
A) A posse em cargo público será 
precedida de completa inspeção médica, 
cujo laudo elaborado por médicos de 
serviço público municipal ou por ele 
credenciados, constará do prontuário do 
servidor. 
B) A posse em cargo público não será 
precedida de completa inspeção médica 
do servidor. 
C) A posse em cargo público será 
precedida de completa inspeção médica, 
cujo laudo elaborado exclusivamente 
por médicos de serviço público 
municipal constará do prontuário do 
servidor. 
D) A posse em cargo público poderá ser 
precedida de completa inspeção médica 
do servidor. 
 
 
17) Segundo o que dispõe o Regime 
Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.781/94), aponte a afirmativa 
INCORRETA: 

A) É dever do servidor observar as 
normas legais e regulamentares. 
B) É dever do servidor ser leal às 
instituições a que servir. 
C) É dever do servidor representar 
contra ilegalidade, omissão ou abuso de 
poder.  
D) É dever do servidor realizar trabalho 
voluntário periódico, sob pena de 
demissão. 
 
 
18)  Segundo o que dispõe o Regime 
Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.781/94), aponte a afirmativa 
CORRETA: 
 
A) É proibido ao servidor recusar fé a 
documentos públicos. 
B) É permitido ao servidor exercer 
quaisquer atividades que sejam 
incompatíveis com o exercício do cargo 
ou função e com o horário de trabalho. 
C) O servidor pode, no tocante às 
atribuições do seu cargo, proceder de 
forma desidiosa.  
D) É permitido ao servidor tratar de 
interesses particulares na repartição. 
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL I 
 
19) O autocuidado enquanto habilidade 
do cuidador refere-se ao cuidar de si 
próprio, gerando qualidade de vida e 
saúde. Quando se refere ao autocuidado 
do aluno no ambiente escolar o cuidador 
deverá: 
 
A) Melhorar exclusivamente o 
raciocínio do aluno. 
B) Fazer pela pessoa cuidada em todas 
as situações, inclusive as que ela não 
necessite de ajuda. 
C) Oportunizar o aprendizado e sempre 
estimular a autonomia, mesmo que seja 
em pequenas tarefas. 
D) incentivar o diálogo do aluno 
somente com pessoas adultas. 
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20) Durante a infância a criança 
apresenta um extraordinário 
desenvolvimento e esse crescimento se 
dá através das brincadeiras, da 
escolarização, da exploração dos 
ambiente e interação com outras 
pessoas. Após esse período, o indivíduo 
continuará se desenvolvendo e passando 
por importantes transformações. Das 
alternativas abaixo qual idade marca o 
início da adolescência? 
 
A) 18 anos. 
B) 14 anos. 
C) 16 anos. 
D) 12 anos. 
 
 
21) “A deficiência intelectual é 
caracterizada pela limitação 
significativa tanto no funcionamento 
intelectual como no comportamento 
adaptativo que se expressam nas 
habilidades conceituais, sociais e 
práticas...”(Associação Americana de 
Deficiência Intelectual e 
Desenvolvimento/2010). De acordo 
com essa conceituação a deficiência 
intelectual manifesta-se antes de que 
idade? 
 
A) 25 anos. 
B) 30 anos. 
C) 18 anos. 
D) 40 anos. 
 
 
22) É através da brincadeira que a 
criança explora a sua imaginação, 
constrói conceitos, desenvolve a 
criatividade e adquire novos 
conhecimentos. Nesse sentido é 
CORRETO afirmar: 
 
A) O brincar deve ser limitado. 
B) O brincar no contexto escolar deve 
objetivar unicamente a diversão. 
C) O brincar deve ser permitido apenas 
se houver a supervisão da família. 
D) O brincar auxilia na aprendizagem. 

23) É notável o número expressivo de 
pessoas com deficiência que atua com 
maior autonomia em diferentes 
contextos sociais. A deficiência que é 
caracterizada pela alteração completa ou 
parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano é compreendida como: 
 
A) Deficiência visual. 
B) Deficiência física. 
C) Deficiência auditiva. 
D) Deficiência intelectual. 
 
 
24) A educação inclusiva pode ser 
compreendida como a universalização 
da educação, reconhecimento da 
diversidade humana e acolhimento de 
todas as diferenças. Nesse sentido, para 
que ela ocorra é necessário: 
 
A) Garantir a matricula de todas as 
crianças com deficiência em escolas de 
educação especial. 
B) Acolher prioritariamente as 
diferenças religiosas e étnicas. 
C) Permitir que todos os alunos com 
deficiência tenham acesso aos espaços 
escolares somente na presença de um 
cuidador. 
D) Oferecer recursos humanos e físicos 
para que todos os alunos tenham acesso 
aos conteúdos curriculares e espaços da 
escola de ensino comum. 
 
 
25) A função essencial do cuidador é 
auxiliar o aluno com deficiência  
(auditiva, visual, intelectual, física, 
múltiplas e síndromes) quanto aos 
cuidados nas atividades da vida diária, 
pedagógicas, lúdicas e artísticas. Dentre 
as ações do cuidador qual alternativa 
CORRETA? 
 
A) Limitar a interação do aluno 
assistido para que ele crie vinculo com 
o cuidador. 
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B) Estimular que o aluno participe de 
forma ativa na escola interagindo com o 
grupo e com os professores. 
C) Ajudar em todas as atividades sem 
restrição mesmo quando o aluno é capaz 
de fazê-las sozinho. 
D) Proteger o aluno, assegurando que 
ele faça as atividades escolares com o 
cuidador, evitando o contato com o 
grupo. 
 
 
26) Marque a alternativa que caracteriza 
maus tratos: 
 
A) São atos ou omissões que causem 
danos psíquicos e/ou físicos. 
B) São dificuldades na compreensão do 
ambiente. 
C) São demonstrações excessivas de 
alegria. 
D) É a superproteção por parte dos 
cuidadores. 
 
 
27) De acordo com a reestruturação das 
políticas educacionais, a função de 
cuidador no ambiente educacional 
surgiu tendo como respaldo: 
 
A) A necessidade do professor de ter 
um auxiliar devido ao número de 
alunos. 
B) A necessidade de ampliar o quadro 
de funcionários no ambiente escolar. 
C) A necessidade do aluno com 
deficiência, para garantir seu direito à 
educação. 
D) A preocupação dos pais com relação 
às deficiências de seus filhos. 
 
 
28) A deficiência pode ser 
compreendida como um fenômeno 
histórico que passou por transformações 
ao longo do tempo e em diferentes 
culturas. Em relação às características 
das pessoas com deficiência qual a 
alternativa CORRETA? 
 

A) A pessoa com deficiência intelectual 
é uma eterna criança. 
B) Não é possível ensinar uma pessoa 
com deficiência intelectual, pois ela não 
é capaz de aprender. 
C) As pessoas com deficiência são mais 
tristes, revoltadas e agressivas. 
D) A deficiência não determina a 
personalidade ou características 
pessoais. 
 
 
29) O ser humano como todos os seres 
vivos possui um ciclo vital: nasce, 
cresce, torna-se adulto, envelhece e 
morre. A fase em que o 
desenvolvimento mental do ser humano 
atinge seu auge, mas ainda é capaz de se 
aperfeiçoar é chamada de: 
 
A) Adolescência. 
B) Vida adulta. 
C) Infância.  
D) Velhice. 
 
 
30) Uma das funções do cuidador é 
servir a alimentação ao aluno durante o 
período escolar. Em relação á essa 
função marque a alternativa 
INCORRETA : 
 
A) O cuidador poderá auxiliar 
orientando a criança quanto a postura à 
mesa, como se sentar e se alimentar 
adequadamente. 
B) Deverá incentivar que a criança se 
alimente com autonomia, dentro das 
suas possibilidades. 
C) O cuidador deverá seguir orientações 
e servir o tipo de alimento e horários 
estabelecidos pelo nutricionista, quando 
necessário. 
D) O cuidador poderá oferecer qualquer 
alimento ao aluno desde que avise 
posteriormente a equipe e a família. 
 
 
31) Segundo a Classificação Brasileira 
de Ocupações- CBO sob o código 5162, 
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classifica o cuidador como alguém que 
cuida a partir dos objetivos 
estabelecidos por instituições como a 
escola ou responsáveis diretos. Dentre 
as diversas funções do cuidador no 
ambiente escolar qual a alternativa 
INCORRETA ? 
 
A) Auxiliar o professor na confecção de 
adaptações de materiais pedagógicos. 
B) Observar e registrar fatos ocorridos 
durante a permanência da criança na 
escola. 
C) Acompanhar a criança em consultas 
médicas por solicitação da família.  
D) Seguir as orientações recebidas de 
profissionais responsáveis como 
fisioterapeutas, psicólogos e 
fonoaudiólogos. 
 
 
32) Na escola, em situações que haja 
uma evidência ou hipótese de maus 
tratos, o cuidador deverá ter como 
conduta: 
 
A) Abster-se para não se envolver nas 
possíveis consequências do fato. 
B) Denunciar diretamente aos órgãos 
competentes. 
C) Investigar sobre o ocorrido com 
vizinhos da família envolvida. 
D) Discutir junto com a equipe escolar a 
melhor maneira e o profissional 
indicado que abordará a família ou 
realizará a denúncia ao órgão 
competente. 
 
 
33) Em relação aos maus tratos, as 
situações de conflito em que ocorrem 
agressões verbais ou gestuais, atitudes 
de humilhação, ameaças ou 
xingamentos caracterizam qual tipo de 
violência? 
 
A) Violência psicológica. 
B) Abandono. 
C) Autonegligência. 
D) Violência física. 

34) A deficiência visual pode ser 
diagnosticada quando existe a seguinte 
condição: 
 
A) Apenas nos quadros onde as causas 
são congênitas. 
B) Quando existe a possibilidade de 
melhora ou correção com o uso de 
lentes ou cirurgia. 
C) Quando existe perda ou redução da 
capacidade visual em ambos os olhos 
com caráter definitivo sem possibilidade 
de melhora ou correção com o uso de 
lentes ou procedimento cirúrgico. 
D) Apenas nos quadros onde as causas 
são adquiridas. 
 
 
35)  Sobre as funções do cuidador no 
ambiente escolar é INCORRETO  
afirmar: 
 
A) O cuidador tem a sua função restrita 
a alimentação e higiene. 
B) O cuidador é também um educador, 
promovendo o bem estar e o 
desenvolvimento do aluno. 
C) O cuidador deve acompanhar e 
orientar os alunos na rotina escolar. 
D) O cuidador deve estabelecer com a 
família uma relação de parceria. 
 
 
36) Conhecida como fase de transição 
para a vida adulta, a fase do 
desenvolvimento humano que ocorrem 
mudanças no corpo e notáveis 
transformações nas características do 
pensamento é compreendida como: 
 
 
A) Infância. 
B) Adolescência. 
C) Vida adulta. 
D) Velhice. 
 
 
37) Em relação á infância, é 
INCORRETA  a seguinte informação: 
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A) A infância é um período 
compreendido desde o nascimento até 
os 12 anos de idade. 
B) Nesse período a criança apresenta 
um notável desenvolvimento físico e 
emocional. 
C) Nesse período a criança pode ser 
estimulada a brincar com outras 
crianças, inclusive as mais velhas, sem 
necessidade da supervisão de um adulto. 
D) Nessa fase a criança é capaz de 
aprender e compreender regras sociais 
através das brincadeiras. 
 
 
38) Sobre a estimulação durante o 
desenvolvimento infantil assinale a 
afirmação CORRETA : 
 
A) A falta de estimulação pode 
provocar o desinteresse e a regressão do 
desenvolvimento em áreas importantes 
do sistema nervoso central. 
B) É desnecessária a estimulação, pois a 
criança poderá exercer sua criatividade 
explorando o ambiente sem a 
interferência de outras pessoas. 
C) Não existe uma relação direta entre 
sistema nervoso central e estimulação. 
D) Somente os professores são capazes 
de estimular a criança. 
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL II 
 
39) É importante trocar as fraldas do 
aluno regularmente. A combinação da 
urina com as bactérias presentes nas 
fezes pode causar irritação e levar à 
erupção da pele do aluno. Diante disso, 
o cuidador precisará para fazer a troca 
de uma fralda: 
 
A) Somente de uma fralda limpa. 
B) Estar com as mãos limpas, com o 
ambiente preparado, fralda limpa, muda 
de roupa limpa e lenços umedecidos. 
C) Estar somente com o balde de lixo 
por perto. 

D) Chamar a família para buscar o 
aluno. 
 
 
40) Com relação ao sangramento nasal 
todas as alternativas abaixo estão 
corretas, EXCETO: 
 
A) Comprima a narina que sangra e 
aplique compressas frias no local. 
B) Depois de alguns minutos de 
compressão, afrouxe a pressão 
vagarosamente e não assoe o nariz. 
C) Assoe o nariz várias vezes para que 
diminua o sangramento gradativamente. 
D) Se o sangramento persistir, volte a 
comprimir a narina e procure socorro 
médico. 
 
 
41) Fratura é a quebra de um osso 
causada por uma pancada muito forte, 
uma queda ou esmagamento. Em 
relação às Fraturas devemos portanto:  
 
A) Movimentar a vítima até imobilizar 
o local atingido. 
B) Dar qualquer alimento ao ferido.  
C) Oferecer água para acalmar o ferido. 
D) Solicitar assistência médica, 
enquanto isso, manter o ferido calmo e 
aquecido. 
 
 
42) Se a pessoa não consegue tossir 
com força, falar ou chorar, é sinal de 
que o objeto está obstruindo as vias 
respiratórias, o que significa que há: 
 
A) Asfixia 
B) Anorexia 
C) Dislalexia 
D) Apraxia 
 
 
43) Com relação aos Primeiros Socorros 
as afirmações abaixo estão corretas, 
EXCETO : 
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A) Deixar de prestar socorro significa 
não dar nenhuma assistência à vítima.  
B) A pessoa que chama por socorro 
especializado, por exemplo, não está 
prestando e providenciando socorro.  
C) Qualquer pessoa que deixe de prestar 
ou providenciar socorro à vítima, 
podendo fazê-lo, estará cometendo o 
crime de omissão de socorro, mesmo 
que não seja a causadora do evento.  
D) A omissão de socorro e a falta de 
atendimento de primeiros socorros 
eficiente são os principais motivos de 
mortes e danos irreversíveis nas vítimas.  
 
 
44) Assaduras são inflamações 
cutâneas, também conhecidas como 
dermatites. Elas podem ser causadas de 
acordo com as alternativas abaixo, 
EXCETO : 
 
A) Diarreia 
B) Desidratação 
C) Uso de antibióticos 
D) Falta de dedetização do ambiente 
 
 
45) Dentre as alternativas a seguir, 
assinale aquela que NÃO faz parte da 
rotina ao conduzir uma cadeira de 
rodas: 
 
A) Quando estiver empurrando uma 
pessoa sentada numa cadeira de rodas e 
parar para conversar com alguém, vire a 
cadeira de frente para que a pessoa 
também possa participar da conversa. 
B) Para uma pessoa sentada em cadeira 
de rodas, é incômodo ficar olhando para 
cima por muito tempo. Portanto, se a 
conversa for demorar mais do que 
alguns minutos, sente-se para que você 
e ela fiquem com os olhos no mesmo 
nível. 
C) Empurrar uma cadeira de rodas é 
como empurrar um carrinho de 
supermercado, mas lembre-se que a 
pessoa com deficiência física deve ser 

movimentada com cuidado, pois, pode 
cair se você fizer uma freada brusca. 
D) A cadeira de rodas é parte do espaço 
corporal da pessoa, quase uma extensão 
do seu corpo. Lembre-se que apoiar-se 
nesses equipamentos não é como 
encostar-se em uma cadeira comum. 
 
 
46) Todas as alternativas estão corretas 
em relação ao uso de órtese, EXCETO : 
 
A) Cuidar bem da órtese não prolonga o 
tempo de uso. 
B) A órtese funciona melhor se bem 
cuidada. 
C) Falhas no cuidado da órtese 
prejudicam o dia-a-dia de quem a usa. 
D) Se a órtese apresentar área 
esbranquiçada, quebrada ou trincada é 
sinal que algo está errado e precisa ser 
corrigido, comunique imediatamente o 
responsável. 
 
 
47) Sobre Prótese podemos afirmar que: 
 
A) Não é o que substitui uma extensão 
faltando parte do corpo.  
B) Não é normalmente utilizada para 
substituir componentes perdidos por 
lesão (traumática) ou em falta desde o 
nascimento (congênita) ou para 
complementar as partes do corpo 
defeituosas.  
C) Não é o componente artificial que 
tem por finalidade suprir necessidades - 
funções - por amputações, traumáticas 
ou não.  
D) Quando uma pessoa perde algum 
membro do corpo, no lugar é posto uma 
prótese mecânica. 
 
48) Sobre Órtese é CORRETO afirmar 
que: 
 
A) É um dispositivo que é aplicado a 
uma parte do corpo para corrigir a 
deformidade e melhorar a função. 
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B) Refere-se unicamente aos aparelhos 
ou dispositivos ortopédicos de uso 
definitivo.  
C) Não é destinado a alinhar, prevenir 
ou corrigir deformidades.  
D) Não é usado para melhorar a função 
das partes móveis do corpo. 
 
 
49) É CORRETO afirmar que a 
Pediculose: 
 
A) É causada pelo Ácaro 
Sarcoptesscabiei.  
B) É transmitida pelo contato direto 
interpessoal ou pelo uso de objetos 
como bonés, gorros, escova de cabelo 
ou pentes de pessoas contaminadas. 
C) Não é uma doença parasitária. 
D) Não há tratamento. 
 
 
50) Ao cuidar de uma criança com 
Escabiose o cuidador deve saber que a 
doença é: 
 
A) Causada por fungos que não se 
proliferam. 
B) Contagiosa, transmitida pelo contato 
direto e precisa de cuidados 
C) Transmitida pela saliva. 
D) Associada com alergias. 
 
 
51) Quanto aos estágios da úlcera de 
pressão, é INCORRETO  afirmar que 
o:  
 
A) Estágio 1: É um eritema da pele 
intacta que não embranquece após a 
remoção da pressão. Em alunos com a 
pele mais escura, a descoloração da 
pele, o calor, o edema ou o 
endurecimento também podem ser 
indicadores de danos.  
B) Estágio 2: É uma perda parcial da 
pele envolvendo a epiderme, derme ou 
ambas. A úlcera é superficial e 
apresenta-se como uma abrasão, uma 
bolha ou uma cratera rasa.  

C) Estágio 3: É uma perda da pele na 
sua espessura total, envolvendo danos 
ou uma necrose do tecido subcutâneo 
que pode se aprofundar, chegando até a 
fáscia muscular. A úlcera se apresenta 
clinicamente como uma cratera 
profunda.  
D) Estágio 4: É uma perda da pele na 
sua total espessura com uma extensa 
destruição ou necrose dos músculos, 
ossos ou estruturas de suporte como 
tendões ou cápsulas das juntas. 
 
 
52) Quando o aluno está limitado à 
cadeira, devemos:  
 
A) Reposicioná-lo pelo menos a cada 3 
horas.  
B) Não usar aparelhos para aliviar a 
pressão quando está sentado. Usar 
almofadas tipo "argola".  
C) Considerar o alinhamento postural, a 
distribuição do peso, o balanço e a 
estabilidade e o alívio da pressão 
quando posicionar os alunos em 
cadeiras ou cadeiras de rodas.  
D) Não fazer um plano de cuidados por 
escrito para ser seguido pela equipe. 
 
 
53) O banho proporciona ao paciente: 
 
A) Somente a remoção de odores. 
B) Somente bem-estar. 
C) Funciona como barreira de proteção 
contra infecções, remove os odores e 
promove bem-estar. 
D) Funciona somente como barreira 
contra possíveis infecções. 
 
 
54) Marque a alternativa INCORRETA  
do que o cuidador deve saber sobre o 
banho: 
 
A) A rotina do banho não é essencial.  
B) Procure aplicar o banho sempre no 
mesmo horário e não mude a maneira 
de conduzir o banho.  
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C) A melhor maneira de o cuidador 
agir, é na condição de incentivador e 
auxiliar. 
D) Antes de encaminhar para o banho, o 
cuidador deverá preparar tudo nos 
mínimos detalhes. 
 
 
55) Transferências e posicionamentos 
adequados consistem no modo como se 
procede à movimentação de um aluno 
de um local para outro, por exemplo, da 
cama para a cadeira de rodas e vice 
versa, tendo como objetivos, 
EXCETO: 
 
A) Estimular o padrão respiratório, de 
mobilidade e de eliminação. 
B) Favorecer complicações 
musculoesqueléticas.  
C) Facilitar o relacionamento com os 
outros e com o meio ambiente;  
D) Promover conforto e bem-estar.  
 
 
56) Com relação à higiene íntima 
feminina, é INCORRETA  a seguinte 
afirmação: 
 
A) Manter uma higiene íntima é 
essencial para manter estes órgãos livres 
de infecções, especialmente para as 
mulheres, cuja genitália é interna.  
B) É importante lembrar que o interior 
da vagina é naturalmente habitado por 
micro-organismos, os quais formam a 
flora vaginal.  
C) Os lactobacilos são os principais 
agentes, tendo como função defender o 
órgão genital feminino de infecções e 
manter o equilíbrio com as bactérias e 
fungos naturais da flora.  
D) Algumas mulheres têm essa proteção 
natural, mas alguns fatores podem 
desequilibrar o pH da vagina, 
facilitando o aparecimento de infecções, 
corrimentos e coceiras. Para evitar esse 
tipo de situação, é necessário ter uma 
higiene íntima adequada, que deve ser 
feita da maneira mais simples possível.  

57) Marque a alternativa CORRETA 
de como o cuidador deverá realizar a 
higiene íntima masculina: 
 
A) Na verdade não há segredo, é só não 
caprichar na limpeza tracionando o 
prepúcio para lavar com bastante água e 
sabonete.  
B) Na verdade há segredo, é só 
caprichar na limpeza não tracionando o 
prepúcio para lavar com bastante água e 
sabonete.  
C) Na verdade não há segredo, é só 
caprichar na limpeza não tracionando o 
prepúcio para lavar com bastante água e 
sabonete.  
D) Na verdade não há segredo, é só 
caprichar na limpeza tracionando o 
prepúcio para lavar com bastante água e 
sabonete.  
 
 
58) É muito importante sabermos como 
limpar o nariz. A limpeza nasal 
adequada pode prevenir doenças 
respiratórias e ajudar no tratamento das 
rinossinusites, como nas gripes e 
resfriados. Sendo assim, ao fazer a 
lavagem do nariz, o cuidador deve: 
 
A) Remover com água e sabão somente 
as secreções externas para que não caia 
sobre a boca.  
B) Deixar os alunos menores ou aqueles 
que ainda não sabem como assoar o 
nariz sem fazer a higienização nasal.  
C) Introduzir profundamente nas 
narinas uma haste com algodão 
molhado garantindo a retirada total da 
secreção interna.  
D) Promover um ambiente tranquilo e 
explicar para o aluno a importância da 
limpeza do nariz e como ela será feita. 
 



 


