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ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

102 – Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais   
 

INSTRUÇÕES
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas e 1 questão discursiva. 

5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, 
b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores 
de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e 
transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de versão definitiva, com caneta preta. 

Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva. 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas 
para o cartão-resposta e para a folha de versão definitiva 

10. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de 
metais. Tais aparelhos deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco 
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando 
indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de 
cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo 
o candidato, então, respeitar o subitem 6.19.5 do Edital. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência 
estabelecido no item 9.16 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 9.20 do Edital. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 

11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme o 
item 9.19 e 9.21.b do Edital. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para 
entregar o Caderno de Questões de prova, o Cartão-Resposta e a Folha de Versão Definitiva. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 06. 
 

O último paradoxo da vida moderna: por que ficamos presos ao celular, mas odiamos falar por telefone? 
 

Para iniciar um texto, Hemingway dizia a si mesmo: “Escreva a frase mais verdadeira que você conhece”. Mas, no nosso caso, a 
psicóloga Cristina Pérez, do Siquia, respondeu por meio de mensagens de áudio às perguntas que lhe enviamos por email. Essa 
curiosidade metajornalística não tem importância, não altera a qualidade de suas respostas, só ilustra a variedade e fluidez de opções 
com as quais podemos nos comunicar hoje. Recebemos um email? Respondemos com um áudio. Chegou um áudio de WhatsApp? 
Respondemos com um texto. Recebemos um telefonema? Não respondemos. Esperamos. Esperamos. E escrevemos: “Você me ligou? 
Não posso falar, é melhor me escrever”. O paradoxo do grande vício do século XXI é que estamos presos ao celular, mas temos fobia 
das ligações telefônicas. 

É uma tendência mais presente entre os mais jovens, mas comum em todas as faixas etárias: só na Espanha, o uso diário de 
aplicativos de mensagens instantâneas como WhatsApp, Telegram e Facebook Messenger é quase o dobro ________ ligações por 
telefone fixo e celular, segundo o Relatório da Sociedade Digital na Espanha de 2018, da Fundação Telefónica. Não só preferimos as 
mensagens instantâneas a telefonemas, como também preferimos essas mensagens a interagir com outras pessoas. Ou pelo menos 
foi o que 95,1% da população espanhola disse preferir (o cara-a-cara só tem 86,6% de popularidade). A ligação telefônica − que, até 
não muito tempo atrás, esperávamos com alegria ou tolerávamos com resignação, mas nunca evitávamos com uma rejeição universal 
− se tornou uma presença intrusiva e incômoda, perturbadora e tirânica, mas por quê? “Uma das razões é que quando recebemos uma 
ligação, ela interrompe algo que estávamos fazendo, ou simplesmente não temos vontade de falar nesse momento”, explica a psicóloga 
Cristina Pérez. “Por outro lado, também exige de nós uma resposta imediata, ao contrário do que ocorre na comunicação escrita, que 
nos permite pensar bem no que queremos dizer. E a terceira razão seria o fato de não poder saber de antemão qual será a duração do 
telefonema”, acrescenta. 

 

(Adaptado. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/01/tecnologia/1559392400_168692.html) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna na segunda linha do segundo parágrafo. 
 

a) de. 
b) em. 
c) se. 
►d) do de. 
e) que em. 

 
02 - De acordo com o texto, “ficamos presos ao celular, mas odiamos falar por telefone”, porque as chamadas telefônicas: 
 

a) são menos fluidas que as mensagens de texto, obrigando-nos a esperar por uma resposta. 
b) exigem que pensemos mais no que queremos dizer, alongando a duração do telefonema. 
►c) tiram nosso controle sobre o tempo que queremos destinar ao momento de interação que elas instauram. 
d) são associadas como os mais velhos, enquanto o celular está relacionado aos mais jovens. 
e) podem ser respondidas com texto escrito, truncando o processo de comunicação. 

 
03 - O trecho “Essa curiosidade metajornalística” refere-se: 
 

a) à forma como os jornalistas começam os textos. 
►b) à forma como a psicóloga Cristina Pérez respondeu às perguntas. 
c) à prática de jornalistas enviarem perguntas por e-mail. 
d) às possibilidades com as quais hoje é possível se comunicar. 
e) à dinâmica de responder um e-mail com áudio. 

 
04 - No trecho “Não só preferimos as mensagens instantâneas a telefonemas, como também preferimos essas mensagens a 

interagir com outras pessoas”, os termos sublinhados indicam: 
 

a) comparação. 
b) oposição. 
c) negação. 
d) explicação. 
►e) adição. 

 
*05 - A partir da leitura do texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A interação linguística tem diminuído devido aos aplicativos de mensagens de texto. 
2. A qualidade das respostas é inferior quando se usam aplicativos de texto. 
3. A reação frente aos telefonemas foi alterada com o advento de novas tecnologias de comunicação. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão.
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06 - O termo “paradoxo” (final do primeiro parágrafo) foi empregado para: 
 

1. contrapor dois comportamentos da vida moderna. 
2. desqualificar as ligações telefônicas. 
3. recriminar o comportamento das pessoas no século XXI. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente o item 1 é verdadeiro. 
b) Somente o item 3 é verdadeiro. 
c) Somente os itens 1 e 2 são verdadeiros. 
d) Somente os itens 2 e 3 são verdadeiros. 
e) Os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros. 

 
07 - O jornal El país publicou entrevista sobre o avanço do câncer, feita com a pesquisadora Teresa Macarulla (disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/02/ciencia/1564748316_920745.html). A seguir é apresentado um trecho dessa 
entrevista. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas da coluna da esquerda. 

 

1. O câncer corre mais que vocês, os 
pesquisadores? 

2. Porque a pesquisa de que você 
participou é importante? 

3. A Sociedade Europeia de Oncologia 
Médica defende o pagamento dos 
fármacos segundo os resultados obtidos 
no paciente. O que você pensa disso? 

(   ) Pela primeira vez encontramos um tratamento personalizado 
para um câncer que até agora só se tratava com 
quimioterapia. Os pacientes com uma mutação BRCA1 e 
BRCA2 pela primeira vez contam com um fármaco para eles 
que, além disso, tem menos efeitos secundários que a químio. 

(   ) Acho que não. Se o câncer avança, não o podemos parar, 
então o que tentamos com cada paciente é nos antecipar com 
os tratamentos e freá-lo, pará-lo. 

(   ) É uma boa opção tentar intercalar essas medidas que tornam 
o sistema mais sustentável. E isso envolve a indústria 
farmacêutica também. O que queremos, afinal, é que todos os 
nossos pacientes tenham disponibilidade de fármacos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 2 – 1. 
b) 1 – 2 – 3. 
►c) 2 – 1 – 3. 
d) 3 – 1 – 2. 
e) 2 – 3 – 1. 

 
08 - Considere o seguinte trecho: 
 

Ninguém discute a ideia __________ homem é um animal social inclinado a exteriorizar opiniões e sentimentos. Portanto, o silêncio 
imposto implica pesar, e quando um ente querido deixa de nos dirigir a palavra, experimentamos dor. 

 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. 
 

a) onde o. 
b) que o. 
c) por o. 
d) cujo o. 
►e) de que o. 

 
09 - Considere o seguinte início de um texto extraído da seção Viva Bem do site Uol (https://vivabem.uol.com.br/noticias 

/redacao/2019/06/18/como-a-teoria-evolucionista-pode-ajudar-a-entender-a-mente-humana.htm): 
 

Do que você tem mais medo, de aranha ou de automóvel? 
 

 A seguir, são apresentadas, fora de ordem, as frases que dão continuidade a esse texto. Numere os parênteses, indicando 
a ordem textual correta. 

 

(   ) Por que então o medo de aranha permanece tão enraizado em nós? 
(   ) Se respondeu que é de aranha, está entre a maioria das pessoas. 
(   ) Apesar disso, sabemos que, estatisticamente, automóveis oferecem um risco bem maior de nos causar danos físicos 

e até a morte – vivemos no ambiente urbano e a maior parte das aranhas sequer é venenosa. 
(   ) A resposta está na evolução. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.  
 

a) 4 – 1 – 2 – 3. 
b) 2 – 3 – 1 – 4. 
c) 3 – 2 – 4 – 1. 
►d) 3 – 1 – 2 – 4. 
e) 2 – 3 – 4 – 1. 
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10 - Sobre a charge ao lado, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A charge tematiza a última reforma ortográfica da Língua 
Portuguesa. 

2. As formações que apresentam prefixo terminado em vogal e o 
segundo elemento iniciado por s não mais levam hífen. 

3. Os sinais representados na charge são o hífen e as reticências. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  

 
 

LEGISLAÇÃO 
 

 
11 - A Constituição da República de 1988 prevê que determinados cargos públicos sejam acessíveis somente a brasileiros 

natos. Sobre o tema, considere os seguintes cargos: 
 

1. De Presidente da República e de Deputado Federal. 
2. De Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e de Presidente da Câmara dos Deputados. 
3. De Oficial das Forças Armadas e da Carreira Diplomática. 
4. De Vice-Presidente da República e de Ministro de Estado da Defesa. 
 

São acessíveis apenas a brasileiros natos ambos os cargos listados: 
 

a) no item 2 apenas. 
►b) nos itens 3 e 4 apenas. 
c) nos itens 1, 2 e 3 apenas. 
d) nos itens 1, 3 e 4 apenas. 
e) nos itens 1, 2, 3 e 4. 

 
12 - A Lei Federal nº 8.112/1990 estabelece condições para investidura em cargo público. Sobre o tema, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público, sendo que para 
tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

2. É requisito básico para investidura em cargo público a nacionalidade brasileira. 
3. A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. 
4. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com 

professores, técnicos e cientistas estrangeiros. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
13 - O Código Civil brasileiro veicula normas sobre as pessoas jurídicas. Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São pessoas jurídicas de direito público interno as empresas estatais, as autarquias, inclusive as associações 
públicas, e os Municípios. 

2. A União é pessoa jurídica de direito público interno. 
3. São pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades e as demais entidades de caráter público 

criadas por lei. 
4. As pessoas jurídicas poderão ser de direito público, interno ou externo, e de direito privado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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*14 - O Código Penal, em seu Título XI, trata dos crimes contra a Administração Pública. Sobre o tema, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. Cometerá crime a pessoa que entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais. 
2. Somente a pessoa ocupante de cargo público poderá cometer crimes contra a Administração Pública. 
3. Cometerá crime o servidor público que retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 

contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 
4. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, 

exerce cargo, emprego ou função pública. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
15 - A Lei Federal nº 8.666/1993 regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências. Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São modalidades de licitação a concorrência, a cotação, o convite, o concurso e o leilão. 
2. Na concorrência, o prazo mínimo até o recebimento das propostas será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da 

publicação do edital. 
3. Qualquer modificação no edital de licitação exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-

se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

4. No convite, o prazo mínimo para sua realização será de 10 (dez) dias, contados da data da publicação do edital. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
16 - Considere a seguinte tira: 

 

A tirinha “Camiseta preta”, de Diogo Madeira, faz alusão à questão da experiência visual na interação com estudantes 
surdos. Com base no Código de Ética, publicizado pela Federação Brasileira das Associações dos Profissionais 
Tradutores e Intérpretes e Guia-Intérpretes de Língua de Sinais (FEBRAPILS), assinale a alternativa correta. 

 

►a) O TILS deve apresentar-se adequadamente com relação à postura e à aparência, sem orientação explícita em relação ao 
vestuário a ser utilizado no processo tradutório. 

b) Deve-se evitar roupas coloridas ou listradas, que interfiram na dispersão de foco visual pelos surdos no processo tradutório. 
c) Deve ser priorizado o uso de roupas lisas e escuras: profissional de pele clara deve usar camiseta azul escura ou preta; no 

caso de pele escura, a camiseta deve ser de cor bege. 
d) O Código orienta que a escolha da cor do vestuário a ser utilizado pelo TILS dependerá da situação, contexto social e 

circunstância de realização da interpretação. 
e) não traz qualquer tipo de orientação sobre vestuário, postura ou aparência do TILS no processo tradutório. 
 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
  

 
Camiseta preta, Tirinhas “Olhares Surdos Ignorados por Aristóteles”. 
 

(Fonte imagem: Fonte: http://www.ines.gov.br/seer/index.php/revista-espaco/article/view/459/496, p. 209. 
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17 - Um dos mais importantes tratados de direitos humanos e que serviu de diretriz para a elaboração de políticas inclusivas 

tem como propósito “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente”. O 
texto foi elaborado a partir da ótica e das necessidades das próprias pessoas com deficiência, que são as que sabem o 
que é melhor para elas e por isso devem ser ouvidas em todas as ações que as envolvam. Assinale a alternativa que indica 
a qual documento o texto se refere. 

 

a) Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 
Deficiência (Convenção de Guatemala). 

b) Declaração Mundial de Educação para Todos (Declaração de Jomtien). 
c) Declaração de Salamanca – Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. 
d) Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
►e) Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU). 

 
18 - No Brasil, o Decreto nº 5.296/2004 regulamenta a Lei nº 10.098/2000 e estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência. Em relação ao disposto na legislação especificamente sobre a 
acessibilidade de pessoas surdas/com deficiência auditiva, considere as seguintes diretrizes: 

 

1. Garantir o tratamento diferenciado prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em Libras e o trato com aquelas 
que não se comuniquem em Libras, prestado por pessoas capacitadas nesse tipo de atendimento, em órgãos da 
Administração Pública direta, indireta e fundacional, nas empresas prestadoras de serviços públicos e nas 
instituições financeiras. 

2. Disponibilizar salas de espetáculo com transmissão de subtitulação por meio de legenda oculta. Disposições 
especiais para a presença física de intérprete de Libras e a projeção em tela da imagem do intérprete sempre que a 
distância não permitir sua visualização direta. 

3. Assegurar acessibilidade obrigatória nos portais e sítios eletrônicos da Administração Pública na rede mundial de 
computadores (internet). 

4. Utilizar sistemas de acesso à informação na publicidade governamental e nos pronunciamentos oficiais do Presidente 
da República, mediante janela com intérprete de Libras. 

 

É/São diretriz(es) presente(s) no Decreto nº 5.296/2004 para pessoas surdas: 
 

a) 4 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
►d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
19 - De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015 – Capítulo IV – Do Direito à 

Educação –, corresponde à política educacional vigente para surdos na Educação Básica: 
 

a) Oferta de educação bilíngue em escolas inclusivas, através da dupla docência: professor regente e professor bilíngue para 
surdos para o ensino de Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua. 

►b) Oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda 
língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, com apoio de tradutor intérprete de Libras e atendimento 
educacional especializado. 

c) Oferta de educação bilíngue para surdos em escola inclusiva, com apoio de tradutor intérprete de Libras, desde a Educação 
Infantil, para o ensino de Libras como primeira língua, e atendimento educacional especializado. 

d) Oferta de classe ou escola bilíngue para surdos, com apoio de tradutor intérprete de Libras e atendimento educacional 
especializado. 

e) Oferta de escola e/ou classe de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, ou escolas comuns da rede regular 
de ensino, com professores bilíngues e a presença de tradutores e intérpretes de Libras e Língua Portuguesa. 

 
20 - Lacerda (2010) argumenta que um processo de formação de intérpretes precisa se ocupar de peculiaridades inerentes ao 

nível de ensino no qual atuará o tradutor e intérprete de língua de sinais (TILS), de modo a possibilitar efetivas experiências 
de educação inclusivas bilíngues. Com relação ao tema, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O trabalho de interpretação exige conhecimento da gramática da língua e dos diferentes usos e sentidos múltiplos 
da linguagem a partir das situações concretas de enunciação. 

2. O cerne do trabalho da interpretação é a fidelidade ao texto original, garantindo que os sentidos em circulação nos 
discursos na língua de origem sejam os mesmos construídos na língua em que se traduz. 

3. Conhecer a organização dos conteúdos curriculares a serem trabalhados e as metodologias mais utilizadas para 
ensiná-los deve ser objeto de estudo e discussão dos professores e dos intérpretes. 

4. Conhecer os princípios da educação inclusiva e do bilinguismo para surdos é uma premissa da formação dos TILS. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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21 - Considere o seguinte gráfico: 
 

 
 

O gráfico apresenta um panorama do nível de formação acadêmica dos tradutores e intérpretes de Libras-Português em 
exercício nas universidades federais da região Sul, em pesquisa realizada por Aguiar (2015). Com base nas diretrizes 
legais para a formação de tradutores intérpretes no Brasil, expressas no Decreto nº 5626/2005, assinale a alternativa 
correta. 

 

►a) Os dados expressam incoerência entre o nível de formação acadêmica dos profissionais em exercício e as diretrizes legais 
exigidas para atuação na área. 

b) O dado do nível acadêmico dos 5% (Ensino Médio) vai ao encontro da exigência legal para atuação no Ensino Médio, nos 
próximos dez anos, a partir da publicação do Decreto nº 5.626/2005. 

c) Os dados expressam que a formação para atuação em cursos de educação profissional, extensão universitária e formação 
continuada estão de acordo com o decreto. 

d) Os dados demonstram que a formação prioritária em curso superior de Bacharelado em Tradução e Interpretação em 
Libras/Língua Portuguesa engloba apenas 39% (Graduação) dos profissionais. 

e) Os dados expressam que 17% (Mestrado + Doutorado) e 32% (Especialização) dos TILS encaixam-se no perfil previsto em 
Lei, de “profissional ouvinte de nível superior com exame de proficiência (Prolibras)”. 

 
 

 
22 - Considere a charge ao lado: 
 

É uma representação social sobre a cultura surda evidenciada 
na charge: 

 

a) A noção de que as comunidades e culturas surdas partilham 
aspectos comuns entre si, como o uso das línguas de sinais 
em seus costumes e convivência coletiva, incompreendida 
pelos ouvintes não sinalizadores. 

►b) O estereótipo de um suposto traço de cultura universal 
atribuído aos surdos que, ao se encontrarem, passam horas 
conversando, madrugada adentro. 

c) As estratégias de organização do espaço e das interações 
fundadas na língua de sinais e nas exigências da experiência 
visual como dinâmicas da conversação. 

d) As associações de surdos como espaços de convívio e 
formação, onde famílias, sujeitos surdos e ouvintes ligados às 
comunidades surdas partilham momentos culturais e 
interagem animadamente. 

e) A situação de ouvintismo sempre vivenciada pelos surdos, em 
que sua diferença cultural é ignorada pelos ouvintes. 
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23 - A respeito dos diferentes aspectos dos Estudos da Interpretação de Língua de Sinais, é correto afirmar: 
 

►a) O aspecto histórico, que é contemplado nessas publicações, destaca que a área ganhou visibilidade no Brasil a partir do 
I Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais, realizado na UFSC, em 
outubro de 2008. 

b) O aspecto cognitivo, contemplado por publicações nessa área, enfatiza que há maior esforço mental e necessidade de atenção 
na realização da interpretação consecutiva do que nas interpretações simultânea e sussurrada. 

c) A formação básica oferecida pelo bacharelado em Letras Libras possibilita que o intérprete aprenda a consultar dicionários 
enquanto produz textos sinalizados. 

d) O domínio da escrita possibilita ao intérprete desenvolver a sua competência linguística para assim perceber as sutilezas, 
nuanças e especificidades da expressão das línguas fonte e alvo. 

e) Na sinalização, a tradução apresenta mais falhas e maior volume de sinais do que a interpretação. 
 
24 - Sobre as discussões que envolvem os estudos da tradução, é correto afirmar: 
 

a) As atuais teorias têm refutado o viés cultural da tradução e reafirmado sua concepção de transferência de textos de uma 
língua para outra. 

b) As atuais descrições de tradução, inclusive de língua de sinais, amparam-se em Roman Jakobson, que categorizou dois tipos 
de tradução: intra e interlingual. 

c) As pesquisas que envolvem língua de sinais destacam a importância da descrição da produção sinalizada de atores surdos 
em detrimento da de profissionais ouvintes. 

►d) Os trabalhos descritivos sobre o processo de tradução apontam para a necessidade de o tradutor identificar e verbalizar o 
problema de tradução encontrado, bem como usar estratégias conscientes para solucioná-lo. 

e) A Editora Arara Azul é responsável por impulsionar vários projetos de transmutação de clássicos infantis em português para 
vídeo Libras com tradução do tipo intersemiótica. 

 
25 - Além da confiabilidade, quais os princípios definidores para a conduta profissional do TILS e GI apontados pelo Código 

de Conduta e Ética (CCE) da FEBRAPILS? 
 

a) Fidelidade, competência tradutória e reparo imediato a eventuais equívocos cometidos no ato da tradução. 
b) Fidelidade, cooperação mútua com os colegas de profissão e compromisso pelo desenvolvimento profissional. 
►c) Competência tradutória, respeito aos envolvidos na profissão e compromisso pelo desenvolvimento profissional. 
d) Competência tradutória, solidariedade aos colegas de profissão e compromisso com a busca de equivalência de sentido no 

ato da tradução e interpretação. 
e) Competência tradutória, respeito aos envolvidos na profissão e compromisso com aceite de serviços de acordo com seu nível 

de competência tradutória. 
 
26 - Observe os sinais das figuras abaixo: 
 

Figura (a) Figura (b) 

 
MENTE-ABERTA MENTE-FECHADA 

(Fonte: Dicionário Trilíngue Capovilla & Raphael, 2001.)
 

Com base nessas figuras, assinale a alternativa correta. 
 

a) As diferentes ordens dos segmentos (suspensão e movimento) apresentadas em (a) e (b) não causam contraste lexical, sendo 
que, no sistema de notação, os dois sinais podem ser assim registrados abrirMENTEfechar. 

►b) A distinção lexical de ambos os sinais está na realização inversa dos segmentos suspensão e movimento. 
c) Ambos os sinais são amostras de simultaneidade fonológica na Libras e podem ser transcritos pela seguinte notação ABRIR-

MENTE(md)+(me). 
d) O sinal da figura (b) pode ser considerado par mínimo do sinal de OLHOS-FECHADOS, devido à distinção semântica marcada 

pela alteração nos parâmetros movimento e orientação. 
e) Em sua forma básica, o sinal da figura (a) é realizado com uma mão, e a execução com duas mãos serve para marcar o uso 

de intensificador, sendo que o traço distintivo pode ser registrado pelo sistema de notação como MENTE-ABERTA (1) e 
MENTE-ABERTA (2), respectivamente. 

 
27 - Em relação às características morfossintáticas da Libras, é correto afirmar: 
 

a) Os verbos simples se flexionam para pessoa e número e incorporam afixos locativos. 
b) Os verbos com concordância incorporam a ação, têm afixos locativos e podem ser produzidos de forma pura ou reversa. 
►c) Na formação de palavras por incorporação de numeral, a configuração de mão que representa o número se combina com 

outro sinal, e no caso da incorporação da negação, um dos parâmetros é alterado: o parâmetro do movimento. 
d) Para formação de substantivos em Libras, segue-se o padrão de realização de movimento longo e repetido lentamente, 

enquanto que, na produção do verbo, o movimento é curto e repetido rapidamente. 
e) Em Libras, a sintaxe se organiza espacialmente, por conta da representação linguística no hemisfério direito do cérebro, razão 

pela qual a ordem básica da frase em Libras é distinta da ordem básica de uma língua oral auditiva. 
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28 - Considere a seguinte situação hipotética: João é ouvinte e aprendeu a Libras há muitos anos, motivo pelo qual tem amplo 
conhecimento das culturas surda e ouvinte. Tornou-se intérprete de Libras e atua na área educacional. Por conta de sua 
atuação profissional, adquiriu conhecimentos sobre o campo educação. João destaca-se por sua habilidade expressiva e 
compreensiva não somente em Libras, mas também em língua portuguesa, que é sua primeira língua. Esse profissional é 
capaz de compreender e transferir, muito bem, os significados das línguas no ato tradutório e interpretativo. Mas ainda 
há conhecimentos que o João precisa desenvolver: ele não saber fazer uso dos diferentes modos de interpretação e não 
sabe tomar decisões sobre as posições apropriadas para atuar. A partir da hipótese narrada, é correto afirmar que João, 
como tradutor intérprete de Libras, possui as competências: 

 

a) referencial, técnica em sua área e bicultural, estando ausentes as competências metodológica e técnica. 
b) linguística na língua materna e na língua-alvo, metodológica de transferência, da área e cultural, estando ausentes as 

competências prática e técnica. 
c) tradutória, educacional e bicultural, estando ausentes as competências procedimental e operativa. 
►d) linguística, de transferência, de área e bicultural, e carece das competências metodológica e técnica. 
e) linguística, de transferência, profissional e intercultural, e não tem as competências de modo e a competência técnica. 
 

 
29 - Considere que as frases abaixo foram realizadas em Libras e de acordo com os descritivos que seguem ao seu lado. 
 

1. J-O-Ã-O EL@ (apontação para um ponto específico à direita do espaço de sinalização). M-A-R-I-A EL@ (apontação 
para um ponto específico à esquerda do espaço de sinalização). 

2. EL@ (apontação para o mesmo ponto à direita anteriormente definido) TER BARBA-POUCO(CL). EL@ (apontação 
para o mesmo ponto à esquerda anteriormente definido) TER CABELO-CACHEADO (CL). 

3. EL@S 2 (pronome dual realizado em direção aos pontos direito e esquerdo anteriormente definidos) NAMORAR. 
4. EL@ (apontação ao ponto à direita definido para João) IDADE 20. EL@ (apontação para o ponto à esquerda definido 

para Maria) IDADE 24. 
5. PAI DEL@ (pronome possessivo realizado em direção ao ponto à direita do espaço de sinalização) ACEITAR-NÃO 

NAMORO PORQUE EL@ (apontação para o um ponto específico à esquerda do espaço de sinalização) MAIS VELH@ 
DO QUE (sinal realizado em direção ao ponto direito). 

 

Diante da estrutura de referência e do sistema pronominal da Libras, assinale a alternativa correta. 
 

a) A sinalização em 1 é um exemplo da diferença linguística entre Libras e língua portuguesa, já que em línguas orais a estrutura 
de referência torna-se agramatical quando uma introdução nominal de novo referente é seguida de anáfora. 

b) A sinalização em 2 contém um classificador semântico que é o recurso utilizado em Libras para eliminar a ambiguidade 
causada pela marcação de referentes ausentes. 

►c) A sinalização em 3 contém uma apontação que está retomando os referentes introduzidos na elocução, sendo que o pronome 
indicado tem função anafórica. 

d) A comparação das idades dos referentes apresentada na sinalização em 4 expressa-se pela realização dos sinais dos 
números (20 e 24) ao centro do espaço neutro, já que, se sinalizados à direita e à esquerda, respectivamente, haverá perda 
da referenciação. 

e) Em 5 tem-se um exemplo de sinalização agramatical, devido à associação de dois referentes distintos (PAI e JOÃO) no mesmo 
ponto no espaço. 

 
 

30 - Considerando a sintaxe espacial, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de uso correto da ordem da frase em 
Libras: 

 

a) EU ONTEM VER CASA 
b) EU CASA VER ONTEM 
c) EU VER ONTEM CASA 
d) EU CASA ONTEM VER  
►e) ONTEM EU VER CASA 

 
 

 
 

Pedro Almodóvar está com quase 70 anos, e Quentin Tarantino logo chega aos 60. Talvez por isso os últimos filmes desses dois 
diretores pareçam mais sóbrios e maduros, sem a exuberância, a loucura, as reviravoltas extremas de tempos atrás. 

Menos coisas acontecem em “Dor e Glória” charivaris almodovarianos da década de 1980. Antes, eu não conseguia me lembrar 
direito da história porque havia complicações demais. 

Agora, as memórias de Salvador (Antonio Banderas), um cineasta em crise, são repassadas com ternura e lentidão. O absurdo 
dos incidentes e a demência dos personagens quase desaparecem – e só algumas frases totalmente inesperadas, fazem o espectador 
repetir as risadas de incerteza e choque que outros filmes de Almodóvar sabiam provocar. 

Há uma bela e elegante surpresa final. 
Também é pelos 20 minutos finais que o fã de Quentin Tarantino irá se sentir em casa com “Era Uma Vez em Hollywood”. 
Saímos do cinema em estado de euforia, graças ao desembestado circo de violências do desfecho, sem ligar mais para o quanto 

o filme tinha de digressivo e espichado. 
Tudo bem. Tarantino nunca foi tão artístico, tão delicado e reflexivo. Uso o termo “reflexivo” de propósito, porque “Era Uma Vez em 

Hollywood” funciona como um sofisticado jogo de espelhos. 
  

REDAÇÃO 
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RASCUNHO

A começar pelo título, que relembra dois antigos sucessos de Sergio Leone (“Era Uma Vez no Oeste” e “Era Uma Vez na América”). 
Representaram o auge de um tipo de cinema italiano que se fazia passar por produção de Hollywood: em alguns “westerns spaghetti”, 
as regiões áridas da Espanha substituíam os desertos do Texas, e atores italianíssimos, como Mario Girotti, ganhavam nomes 
americanos: Terence Hill, no caso. 

Era tudo uma espécie de cópia. Tarantino, no seu novo filme, dobra a parada, e faz a cópia da cópia. Filma a filmagem de um filme 
spaghetti. 

Isso porque o herói da história, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), é um ator de faroestes televisivos que, no fim da década de 1960, 
não tem outra saída a não ser ganhar alguns dólares no cinema italiano. 

Outra duplicação está em jogo: Rick não se separa do seu dublê, guarda-costas e faz-tudo Cli� Booth (Brad Pitt). São quase 
idênticos, às vezes. 

Ambos já viveram dias melhores; passam o filme meio paradões. Mas tudo se torna irresistível quando Tarantino faz com que, do 
nada, um e outro recuperem a extrema eficiência naquilo em que são bons —representar um papel ou resolver algum assunto na 
pancada. 

Um terceiro jogo de espelhos responde pela tensão, sempre moderada, que acompanha o filme. O longa se passa em 1969, ano 
em que a atriz Sharon Tate foi assassinada por um bando de fanáticos meio hippies, liderados por Charles Manson. 

Sharon Tate é uma das personagens de “Era Uma Vez em Hollywood”, e faço o contrário de um spoiler ao dizer que estamos 
esperando a todo momento que ela venha a ser assassinada. Afinal, este é um filme de Tarantino. 

Mas também aqui os personagens, os hippies e as vítimas se duplicam. Volto ao filme de Almodóvar. O personagem de Antonio 
Banderas está sem saber se vai fazer um novo filme ou não. Encontra um amigo, com quem rompera há 30 anos. 

Tudo, como em Tarantino, se duplica. A dependência química do amigo “reencarna” no protagonista; em vez de uma só mãe, 
aparecem duas – e o filme que não estava sendo feito se refaz de repente, como uma ferida que se cura sozinha. 

No caso deles, isso não se confunde com maestria, com o pleno domínio dos próprios recursos: há muito tempo eles são mestres. 
A maturidade representa mais um voltar-se sobre si mesmo, uma dobra, uma reflexão. 
A partir de uma frase de André Gide (1869-1951), tornou-se comum elogiar o “estilo tardio” de alguns grandes artistas, como 

Beethoven ou Mallarmé. Na velhice, se tornaram mais ousados. Sua trajetória, dizia Gide, “termina em despenhadeiro”, e, pouco antes 
da morte, esses criadores “oferecem ao mundo a face mais abrupta de seu gênio”. 

Não estamos diante de tais altitudes. Almodóvar e Tarantino têm muito caminho pela frente. Mas, no rumo da descida, inclinam um 
pouco o corpo – e encontram seu reflexo, nas águas de uma piscina em Hollywood, quem sabe, ou na margem de um rio de lavadeiras, 
debaixo do sol da Espanha. 

 

(Marcelo Coelho. Disponível em: https: /www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelocoelho/2019/08/o-jogo- duplo-de-tarantino-e-almodovar.shtml.) 
 
 
 
 

Elabore um resumo desse texto, de 08 a 12 linhas, apresentando a tese do autor e os argumentos que ele utiliza para 
justificá-la. 
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