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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém
60 questões.

2. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a
correta. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta julgada
correta.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente;
se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. As provas terão a duração de quatro horas, já incluídas nesse tempo a marcação do
cartão-resposta, a transcrição da folha de resposta e a coleta da impressão digital.

5. Você só poderá retirar-se do prédio após terem decorridas duas horas de prova. O
caderno de questões só poderá ser levado depois de decorridas três horas de prova.

6. Será terminantemente vedado ao candidato sair do local de realização da prova, com
quaisquer anotações, antes das 16 horas.

7. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1  para responder às questões de 01 a 05.

Texto 1

Governo corre para se adaptar à nova lei

Disponível em: <http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/uploads/2012/05/nova-lei-folha.jpg>. Acesso em: 30 jan. 2014.

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O suporte do texto é um jornal de circulação diária. Esse
tipo de suporte torna as informações voláteis, dependentes
do contexto de situação e das condições de sua produção.
Por isso, a construção do sentido, que faz progredir o texto,
está vinculada a informações externas, recuperáveis na lei-
tura pelo recurso da

(A) anáfora.  

(B) inferência.

(C) metáfora. 

(D) polissemia. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das características textuais dos gêneros do discurso jor-
nalístico é a argumentação persuasiva. No plano argumenta-
tivo do texto, a estratégia de convencimento do leitor é: 

(A) o destaque ao descaso da imprensa com a opinião
pública. 

(B) a apresentação de resultados de pesquisas realiza-
das pela Folha. 

(C) o  empenho dos órgãos  públicos  em  atender  a  de-
manda legal. 

(D) a citação de voz de autoridade e dos comandos do
Estado. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A atualidade dos fatos, no texto 1, é expressa  

(A) pelo uso de neologismo.  

(B) pela organização temática.

(C) pelo jogo entre os tempos verbais. 

(D) pela vinculação entre as sentenças adverbiais. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O objetivo do infográfico utilizado na matéria é auxiliar na
construção dos sentidos e garantir o entendimento das in-
formações. O recurso empregado nessa construção é a

(A) exemplificação estatística dos dados. 

(B) referenciação metafórica das ideias. 

(C) representação lógica dos argumentos. 

(D) constituição visual das informações. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “A lei, sancionada em 18 de novembro do ano
passado, regulamenta o acesso a informações públicas e
sigilosas”, a oração intercalada funciona como

(A) explicação detalhada dos acontecimentos.

(B) complementação da voz do verbo. 

(C) qualificação descritiva dos fatos. 

(D) subjetivação da realidade. 

Releia o Texto 1  e leia o Texto 2  para responder às ques-
tões de 06 a 10.

Texto 2

O cidadão só pode solicitar informações que lhe
digam respeito direto
Os dados podem ser utilizados indevidamente por
grupos de interesse
A demanda do cidadão sobrecarrega os servidores
e compromete outras atividades
Cabe sempre à chefia decidir pela liberação ou não
da informação
Os cidadãos não estão preparados para exercer o
direito de acesso à informação

A gestão pública é pautada pelo princípio de
que a circulação de informações representa
riscos. Isto favorece a criação de obstáculos
para que as informações sejam disponibiliza-
das, devido  a percepções do tipo:

Os agentes públicos têm consciência de que
a informação pública pertence ao cidadão e 
que cabe ao Estado provê-la de forma tem-
pestiva e compreensível e atender eficaz-
mente às demandas da sociedade. Nesse
cenário:

A demanda do cidadão é vista como legítima

O cidadão pode solicitar a informação pública sem
a necessidade de justificativa
São criados canais eficientes de comunicação entre
Governo e sociedade
São estabelecidas regras claras e procedimentos
para a gestão das informações
Os servidores são permanentemente capacitados
para atuarem na implementação da política de aces-
so à informação

A Lei de Acesso à Informação prevê a criação, 
em todos os órgãos e entidades do Poder
Público, de um Serviço de Informações ao
Cidadão. Caberá a esta unidade:

Protocolar documentos e requerimentos de acesso à
informação
Orientar sobre os procedimentos de acesso, indicando
data, local e modo em que será feita a consulta

Informar sobre a tramitação de documentos

PRAZOS PREVISTOS NA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
A resposta deve ser dada imediatamente, se estiver disponível, ou em até 20 dias, prorrogáveis
por mais dez dias, ressaltando que:

O pedido não precisa ser justificado, apenas conter
a identificação do requerente e a especificação da
informação solicitada

O serviço de busca e fornecimento das informa-
ções é gratuito, salvo cópias de documentos

Nos casos em que a informação estiver sob algum tipo de
sigilo previsto em lei, é direito do requerente obter o inteiro
teor da negativa de acesso

Quando a informação for parcialmente sigilosa, fica assegu-
rado o acesso, por meio de certidão, extrato ou cópia, com
a ocultação da parte sob sigilo

Disponível  em:  <http://www.tribunademinas.com.br/politica/lei-acesso-n-o-
pega-em-jf-1.1184818>. Acesso em: 30 jan. 2014.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os textos 1 e 2 são discursivamente inter-relacionados. O
enunciado do texto 1, que mostra a inter-relação de conte-
údo discursivo com o texto 2, é:

(A) “da cultura do segredo para a cultura da transparên-
cia”. 

(B) “Não se faz [nada] da noite para o dia”.

(C) “tudo será inútil se não houver uma mudança de men-
talidade”. 

(D) “Os SICs 'devem ter condições apropriadas para aten-
der o público'”. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção de sentidos enunciativos é possibilitada pelo
arranjo de estruturas e pela combinação de ideias. No tex-
to 2, as ideias são organizadas pela 

(A) coordenação de sentenças. 

(B) oposição de conceitos. 

(C) substituição de termos.

(D) intersecção de classes. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A estruturação formal dos textos 1 e 2 prioriza o entendi-
mento por parte do leitor. Essa preocupação é visível no
cuidado com a

(A) marcação direta da intertextualidade entre os textos
em questão. 

(B) verificação do valor de verdade das informações vei-
culadas. 

(C) articulação equilibrada entre textos verbal e não ver-
bal. 

(D) exemplificação comprobatória de todos os fatos rela-
tados. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No plano da funcionalidade, os textos 1 e 2 têm em comum
o caráter

(A) informativo e instrucional, por meio do intertexto. 

(B) normativo e legal, por intermédio do suporte textual. 

(C) sigiloso e confidencial, por meio da sonegação. 

(D) democrático e atual, por intermédio de neologismos. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A inter-relação entre os textos é demonstrada também pe-
los temas abordados.  O núcleo temático comum aos dois
textos é:

(A) a gestão democrática da informação. 

(B) o controle da circulação de dados estatais. 

(C) a administração justa dos bens públicos. 

(D) o equilíbrio entre direitos e deveres. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um determinado mês, uma garota gastou R$ 75,00 de
sua mesada comprando milk-shakes no shopping. Além dis-
so, comprou ingressos para o cinema e pipoca. O valor gas-
to por ela com pipoca correspondeu ao dobro do valor gasto
com os ingressos para o cinema e representava um quarto
do valor da sua mesada naquele mês. Tendo em vista es-
sas condições, o valor da mesada nesse mês foi de:

(A) R$ 103,12

(B) R$ 120,00

(C) R$ 195,00

(D) R$ 200,00

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

As empresas de máquinas e implementos agrícolas ligadas à
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamen-
tos (Abimaq) tiveram faturamento de R$ 13,105 bilhões no
ano de 2013, com um aumento de 16,2% sobre 2012.

VALOR ECONÔMICO, Rio de Janeiro, 30 jan. 2014, p. B13. [Adaptado].

De acordo com essas informações, o faturamento, em bi-
lhões de reais, das empresas de máquinas e implementos
agrícolas, em 2012, foi, aproximadamente, de:

(A) 2,123

(B) 10,982

(C) 11,278

(D) 15,228

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um estacionamento cobra, nas três primeiras horas, cinco
centavos por minuto e, nos minutos que excederem a ter-
ceira hora, cobra quatro centavos por minuto. A função que
descreve o valor  total,  em reais,  a ser pago pelo cliente
após decorridos n minutos é:

(A) Vn ={ 0,05n, se n≤180
0,04n−180, se n180

(B) Vn ={ 0,09n, se n≤180
0,09n−180, se n180

(C) Vn ={ 0,05n, se n≤180
9,000,04n, se n180

(D) Vn ={ 0,05n, se n≤180
9,000,04n−180, se n180

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  guardar  com segurança  uma senha numérica,  um
usuário calculou a2014  e  b3, onde a2014  é o 2014º termo da
progressão aritmética com a1=1 e a2=4, e b3 é o 3º termo
da progressão geométrica com b1=1 e b2=2. A senha é ob-
tida justapondo-se a2014  e b3. Nesse caso, a senha é:

(A) 60404

(B) 60402

(C) 60394

(D) 60392

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma escola possui noventa alunos matriculados no oitavo
ano, que serão divididos aleatoriamente em três turmas de
trinta alunos. Nessas condições, a quantidade possível de
turmas diferentes é: 

(A)
90!

60!3

(B)
90!

30!260!

(C)
90!

30!60!2

(D)
90!

30!3

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O dono de um restaurante dispõe de, no máximo, R$ 100,00
para uma compra de batata e feijão. Indicando por X e Y os
valores gastos, respectivamente, na compra de batata e de
feijão, a inequação que representa esta situação é: 

(A) XY100

(B) XY≤100

(C)
X
Y
100

(D)
X
Y
≤100

matemática_superior
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para compor um produto usando os pesos em gramas x, y, z
de  três  componentes  químicos,  respectivamente,  deve-se
obedecer à seguinte receita: o peso x do primeiro componen-
te é igual ao dobro do peso  y do segundo componente, o
peso dos três juntos deve ser 1000 g e o peso z do terceiro
deve superar em 100 g a soma dos pesos dos dois primeiros
componentes. A solução do sistema correspondente é:

(A) x=200, y=100, z=700

(B) x=150, y=300, z=600

(C) x=300, y=150, z=550

(D) x=250, y=125, z=450

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma empresa realizou uma pesquisa para montar o cardá-
pio para os seus tralhadores. Nessa pesquisa, 29% dos tra-
balhadores disseram preferir exclusivamente suco de laran-
ja,  13% preferem  exclusivamente  suco de  abacaxi,  10%
preferem exclusivamente suco de manga, 8% preferem ex-
clusivamente suco de maçã, 6% preferem exclusivamente
suco de uva, 22% bebem qualquer tipo de suco e o restante
declara não beber qualquer tipo de suco durante as refei-
ções. De acordo com os dados dessa pesquisa, escolhendo
ao acaso um trabalhador dessa empresa, a probabilidade
de que ele beba suco de laranja ou de uva é:

(A) 0,57

(B) 0,35

(C) 0,28

(D) 0,13

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um fabricante de cereais utiliza embalagens na forma de
um prisma reto, de altura 13 cm, cuja base é um octógono
regular que pode ser inscrito numa circunferência de raio 7
cm.  De acordo com essas informações, o volume dessa
embalagem, em cm³, é:

(A) 137,2

(B) 960,4

(C) 1783,6

(D) 3567,2

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um motorista deseja saber o consumo médio de combustí-
vel do seu carro, após percorrer 30 km na cidade e 180 km
na estrada, com o seguinte consumo: na cidade de 6 km/L e
na estrada de 18 km/L. O consumo médio, em km/L, após
percorrer os dois trechos, é dado por:

(A)
618

2

(B)
30180

15

(C)
30
6


180
18

(D)
6×3018×180

2

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_superior
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tomando como referência o Windows 7, os "Porta-arqui-
vos" servem para

(A) guardar arquivos e pastas para uso futuro.

(B) manter arquivos sincronizados entre dois computado-
res diferentes.

(C) armazenar arquivos de forma segura ao se conectar
a redes desconhecidas. 

(D) criar pastas com propriedades especiais de controle
de acesso. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tanto no Linux quanto no Windows, ao utilizar um disposi-
tivo de armazenamento externo conectado via USB para
acesso a arquivos e pastas nele contidos, antes de desco-
nectá-lo do computador, deve-se "removê-lo com seguran-
ça". Este procedimento é necessário porque

(A) o computador pode estar conectado à Internet e al-
gum hacker pode tentar acessar os arquivos contidos
no dispositivo externo, o que exige medidas adequa-
das para garantir a segurança dos dados. 

(B) o dispositivo externo talvez esteja sendo utilizado no
momento por algum aplicativo, e a falta desse procedi-
mento pode causar a remoção do referido aplicativo. 

(C) o dispositivo externo pode estar sendo utilizado por
algum aplicativo, sendo que a remoção com seguran-
ça é necessária para evitar a perda ou o dano a ar-
quivos contidos no dispositivo. 

(D) o ato de apenas desconectar o dispositivo fisicamen-
te irá causar uma falha no sistema, impedindo que o
usuário acesse outros dispositivos ou aplicativos ins-
talados no computador. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No LibreOffice Writer, deseja-se fazer uma busca, em um
único passo, por todas (e somente) as palavras que come-
çam com o prefixo "sub". Para isto, deve-se:

(A) escolher a opção "Editar"  →  "Localizar e substituir",
marcar  a  opção  "Expressões  regulares",  digitar
"\<sub" (sem as aspas) na caixa de texto  "Procurar
por" e clicar em "Localizar todos". 

(B) digitar  as  teclas  de  atalho  Control−F,  digitar  "sub"
(sem as aspas) na caixa de texto marcada com o tex-
to  "Localizar" e, em seguida, clicar no botão  "Locali-
zar todos". 

(C) digitar  as  teclas  de  atalho  Control−H,  digitar  "sub"
(sem as aspas) na caixa de texto  "Procurar por" e,
em seguida, clicar no botão "Localizar todos".

(D) escolher a opção  "Editar"  →  "Localizar"  e substituir,
marcar  a  opção  "Expressões  regulares",  digitar  "\
$sub"  (sem  as  aspas)  na  caixa  de  texto  "Procurar
por" e clicar em "Localizar todos". 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Deseja-se padronizar o layout, a formatação e os conteú-
dos comuns de todos os documentos de texto, apresenta-
ções e planilhas produzidos no departamento. Que recur-
so os aplicativos do LibreOffice (Writer, Presenter e Calc)
oferecem especificamente para essa finalidade?

(A) Autoformatação. 

(B) Modelos ou templates. 

(C) Estilos de formatação. 

(D) Autotexto. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Mozilla Firefox para Windows, a sequência de opera-
ções (1) abrir arquivo, (2) atualizar a página atual ignoran-
do a cachê, (3) aumentar o zoom, (4) abrir nova aba e (5)
adicionar  a  página  atual  aos favoritos  é realizada pelas
respectivas teclas de atalho a seguir (o símbolo “−“ não faz
parte das teclas de atalho):

(A) Ctrl−A; Ctrl−P; Ctrl−Z; Ctrl−N; Ctrl−F 

(B) Ctrl−O; F5; Ctrl−+; Ctrl−T; Ctrl−Shift−D 

(C) Ctrl−F; Ctrl−F5; Ctrl−+; Ctrl−A; Ctrl−D 

(D) Ctrl−O; Ctrl−F5; Ctrl−+; Ctrl−T; Ctrl−D 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um usuário que deseje migrar do Mozilla Firefox para o
Google Chrome, ambos no Windows, tem a opção de im-
portar as seguintes configurações do Firefox para o Chro-
me:

(A) favoritos e abas abertas. 

(B) senhas salvas, favoritos e opções de idioma.

(C) histórico  de  navegação,  favoritos,  senhas  salvas  e
mecanismos de pesquisa. 

(D) favoritos,  histórico  de  navegação,  mecanismos  de
pesquisa e abas abertas. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um navegador Web, como o Mozilla Firefox ou o Goo-
gle Chrome, qual é a função dos cookies?

(A) Armazenar  o  histórico  de  navegação  dos  usuários
para tornar a navegação mais conveniente ao abrir o
navegador novamente. 

(B) Armazenar senhas e outras informações de autenti-
cação solicitadas pelos websites visitados. 

(C) Armazenar  o  conteúdo das páginas visitadas  pelos
usuários de forma a tornar mais rápido o seu carrega-
mento, caso o usuário queira visitá-las novamente. 

(D) Armazenar informações sobre os  websites visitados,
como o estado de autenticação do usuário e as prefe-
rências dos sites. 

noções_informática_superior
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O significado da sigla RAID e a função da tecnologia que
leva esse nome são, respectivamente: 

(A) Redundant Arrayof Inexpensive Disks ou conjunto re-
dundante de discos baratos; melhorar o desempenho
e a tolerância a falhas do armazenamento de dados
em discos rígidos. 

(B) Ready-Access Internet Device ou dispositivo de aces-
so  imediato  à  Internet;  melhorar  a  velocidade  de
acesso a páginas Web e outros conteúdos da Inter-
net. 

(C) Remote Access to Internet Disks ou acesso remoto
para  discos  na  Internet;  tornar  mais  conveniente  o
acesso a dispositivos de armazenamento de dados
na nuvem. 

(D) Remote Array of Interoperable Disks ou conjunto re-
moto de discos interoperáveis; permitir o uso conjunto
de diferentes tecnologias de discos rígidos para ar-
mazenamento de dados em nuvem. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto de segurança da informação na Internet, a téc-
nica de phishing é

(A) um tipo de ataque em que um usuário malicioso pro-
cura se passar por um certo usuário ou empresa para
enganar outros usuários ou obter acesso a Web sites
seguros. 

(B) uma técnica utilizada para pescar informações rele-
vantes ou de interesse em meio à vasta quantidade
de dados disponíveis na Internet. 

(C) um tipo de fraude em que um golpista tenta obter da-
dos pessoais e financeiros de um usuário por meio do
uso combinado de meios técnicos e engenharia so-
cial. 

(D) uma espécie de ataque que consiste em inspecionar
o tráfego de dados em uma rede em busca de infor-
mações valiosas, como senhas e números de cartões
de crédito. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Assinaturas digitais podem ser realizadas com o mecanis-
mo de criptografia de chaves públicas por meio do uso de

(A) uma chave conhecida publicamente para encriptar as
mensagens assinadas e uma chave privada para de-
criptá-las. 

(B) uma chave privativa para encriptar as mensagens as-
sinadas e uma chave conhecida publicamente para
decriptá-las. 

(C) uma chave única e amplamente conhecida para en-
criptar  as  mensagens  assinadas  a  serem enviadas
para todos os destinatários. 

(D) um par de chaves publicamente conhecidas, uma para
o remetente e outra para o destinatário de uma men-
sagem assinada. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura do profissional intérprete de Libras não é nova nas
experiências das comunidades surdas. Essa atividade apa-
rece pela  primeira  vez em documentos oficiais  no  Brasil
apenas no final da década de

(A) 1990.

(B) 1980.

(C) 1970.

(D) 1960.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Felipe (2007), o sinal soletrado, ou seja, uma pala-
vra da língua portuguesa que, por empréstimo, passou a
pertencer a Libras por ser expressa pelo alfabeto manual
com uma corporação de movimento  próprio desta  língua
está sendo representado pela soletração. Desse ponto de
vista, são exemplos de sinais soletrados:

(A) L-I-V-R-O e M-E-S-A.

(B) C-A-N-E-T-A e B-O-L-A.

(C) N-U-N-C-A e T-U-D-O.

(D) C-A-S-A e A-N-E-L.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos maiores acontecimentos na história da educação
de surdos foi  o  Congresso de Milão,  realizado na Itália
em1880, no qual ficou definido que, na educação de sur-
dos, o método

(A) gestual é o mais adequado.

(B) viso-espacial deve ser o mais utilizado.

(C) bilíngue é o mais aceitável.

(D) oral é o mais adequado.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Felipe (2001) conceitua ‘‘comunidade surda’’ como um gru-
po de pessoas que

(A) assumem moradias iguais às dos índios, vivem junto
com ouvintes e trocam experiências orais em seu dia
a dia.

(B) moram em uma localização particular, compartilham
as metas comuns de seus membros e, de vários mo-
dos, trabalha para alcançar essas metas.

(C) permanecem em grupos diferentes, são muito seme-
lhantes entre si e possuem atividades diárias iguais
desde o acordar até o adormecer.

(D) moram no mesmo local, possuem a mesma religião,
praticam  esportes  e  trabalham  em  empregos  dife-
rentes.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O código de ética do intérprete de Libras é um instrumento
que orienta o profissional intérprete. De acordo com esse
código, o intérprete deve

(A) assumir uma conduta de ir além dos limites de sua
função, opinando quando necessário para maior en-
tendimento de sua interpretação pelo grupo.

(B) adotar uma conduta adequada de se vestir, sem ade-
reços, mantendo a dignidade da profissão e sem cha-
mar  a atenção indevida  sobre si mesmo durante o
exercício da função.

(C) manter uma atitude parcial durante o transcurso da
interpretação, interferindo ativamente para que haja
clareza no exercício de sua função.

(D) reconhecer seu próprio nível de competência, aceitar
tarefas que lhe forem delegadas, que ultrapassem seu
nível de habilidade, especialmente em palestras técni-
cas.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O papel do intérprete de Libras, ao realizar uma interpreta-
ção da língua sinalizada e vice-versa, é regido pelos  se-
guintes preceitos éticos:

(A) confiabilidade, imparcialidade, discrição, distância pro-
fissional e fidelidade.

(B) confiança,  segurança,  indiscrição,  coerência  e  lide-
rança.

(C) tolerância,  pontualidade,  interferência  e  habilidade
mental.

(D) habilidade profissional, tolerância, interação e agilida-
de.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há um modelo de interpretação segundo o qual o profissio-
nal de Libras, ao interpretar uma palestra precisa, ouvir/ver
a enunciação em uma língua-fonte, processá-la e decodifi-
cá-la para a língua-alvo no tempo da enunciação. Esse mo-
delo de interpretação é do tipo

(A) consecutiva.

(B) simultânea.

(C) bipolar.

(D) intersemiótica.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na educação de nível superior, o intérprete, ao atuar em
sala de aula, está sujeito a inúmeras situações. Quando o
acadêmico fizer uma pergunta, é recomendado ao intérpre-
te:

(A) pedir para o acadêmico identificar outro colega para
responder à questão.

(B) responder a questão ao acadêmico.

(C) redirecionar a pergunta do acadêmico ao professor.

(D) opinar na resposta dada pelo professor.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 1857, foi fundada a primeira escola para surdos no Bra-
sil, o Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines). Nes-
se instituto, surgiu a Libras, por meio da combinação da Lín-
gua de Sinais Francesa com a Língua Brasileira de Sinais. A
Língua Francesa de Sinais foi trazida por:

(A) Juan Pablo Bonet.

(B) Samuel Heinicke.

(C) Alexandre Graham Bell.

(D) Ernest Huet.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No século XVII, como fator primordial para que o surdo ti-
vesse direito à educação, era necessário que ele fosse

(A) oralizado.

(B) abastado.

(C) casado.

(D) emancipado.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (1996) afir-
ma em seu preâmbulo que o ser humano não pode ser livre
se não forem criadas condições que lhes permitam fruir dos
seus direitos civis e políticos, assim como dos seus direitos

(A) econômicos, sociais e culturais.

(B) jurídicos, históricos e territoriais.

(C) ideológicos, educacionais e religiosos.

(D) filosóficos, morais e psicológicos.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Declaração dos Direitos Linguísticos, em seu artigo 23º,
refere-se ao ensino. Segundo esse artigo, o ensino deve

(A) contribuir para fomentar a capacidade de autoexpres-
são linguística e cultural da comunidade linguística do
território onde é ministrado.

(B) contribuir para a exploração e a manutenção da lín-
gua escrita pela comunidade linguística do território
onde é ministrado.

(C) estar  sempre a serviço da biodiversidade política e
cultural da comunidade linguística do território onde é
ministrado.

(D) estar de acordo com os fatores religiosos e econômi-
cos da comunidade linguística do território onde é mi-
nistrado.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico,
zelando pelos valores éticos a ela inerentes, pelo respeito
à pessoa humana e à cultura do surdo. A atuação desse
profissional é regulamentada pela Lei n.

(A) 5.329, de 23 de outubro de 2002.

(B) 5.626, de 22 de dezembro de 2005.

(C) 7.315, de 24 de abril de 2007.

(D) 12.319, de 1º de setembro de 2010.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Strobel (2008), refletindo a respeito da cultura e da identi-
dade surda, considera que a língua de sinais

(A) é uma das principais marcas da identidade do povo
surdo, pois é uma das peculiaridades da cultura sur-
da, sendo uma forma de comunicação que capta ex-
periências visuais do sujeito surdo, sendo que é esta
a língua que vai levar o surdo a transmitir e proporcio-
nar ao mesmo tempo a aquisição do conhecimento
universal.

(B) é fácil e acessível ao povo surdo, pois todos têm uma
única identidade própria, a cultura surda proporciona
aos  surdos  uma maneira  de  comunicação  oral  na
qual todos terão como soletrar as palavras por meio
da  Libras  em  várias  modalidades:  visual,  escrita  e
oral.

(C) é baseada na aquisição da língua de sinais do sujeito
surdo, permitindo a ele, por meio da sua língua oral-
auditiva e de sua identidade surda,  expressar suas
emoções, ideias e afirmar sua valorização na socie-
dade.

(D) é primordial na vida dos surdos, pois um surdo sem
cultura é um ser sem identidade própria, pois é por
meio de sua vivência e competência linguística oral
que eles irão ser considerados pessoas semelhantes
aos ouvintes, vivendo melhor com seus familiares.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Quadros (2004), um aspecto a ser considerado
na relação do intérprete em sala de aula é o nível

(A) espiritual.

(B) político.

(C) educacional.

(D) social.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Felipe e Monteiro (2008) propõem os “Pré-requisitos para
um professor de Libras”. Uma dessas condições é a seguin-
te:

(A) manter a disciplina em sala de aula para que ocorra o
aprendizado da língua, preservando também a hierar-
quia entre professor e aluno.

(B) ter domínio da Libras e da língua portuguesa (oral e
escrita), pois todas as suas orientações metodológi-
cas são realizadas por  meio da Libras e da língua
portuguesa.

(C) ser fluente  na Libras  e em outras  línguas de sinais
para que seja possível fazer comparação entre as lín-
guas.

(D) ter conhecimento sobre os estudos relativos a Libras
e sobre aspectos culturais, problemas políticos e edu-
cacionais das comunidades surdas.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Karnopp (1999), no processo da aquisição
de língua de sinais, qual é a ordem crescente de aquisição
da fonologia (parâmentos) pelas crianças surdas?

(A) Locação; Movimento; Configuração de Mão.

(B) Configuração de Mão; Movimento; Locação.

(C) Movimento; Configuração de Mão; Locação.

(D) Locação; Configuração de Mão; Movimento.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Damázio (2007), o que se requer para a
inclusão de pessoas com surdez na escola comum?

(A) Escolarização do aluno surdo e atendimento educacio-
nal especializado no mesmo turno, otimizando assim o
tempo de permanência do aluno surdo na escola. 

(B) Escolarização do aluno surdo em um turno e atendi-
mento educacional especializado em outro, contem-
plando o ensino de Libras e de língua portuguesa.

(C) Escolarização do aluno surdo e atendimento educa-
cional especializado no mesmo turno, com programa-
ção que vise ao ensino de Libras e o ensino de língua
portuguesa na modalidade oral e escrita.

(D) Escolarização do aluno surdo em um turno e atendi-
mento educacional especializado em outro, contem-
plando o ensino de língua portuguesa, o treino de lin-
guagem e a estimulação auditiva.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Damázio (2007), sobre o atendimento edu-
cacional especializado para o ensino da língua portuguesa
a alunos surdos, deve-se considerar o seguinte

(A) o profissional que for trabalhar com a língua portugue-
sa deve ter fluência nessa língua e na língua de sinais,
com formação superior em qualquer curso, e ser sur-
do.

(B) a estimulação do desenvolvimento senso-perspectivo
de  habilidades  sensoriais  especificas,  como visuais,
táteis, olfativas e auditivas, é fundamental para a com-
preensão especifica e global  do conteúdo de língua
portuguesa.

(C) o objetivo geral dos seus métodos consistem em de-
senvolver nos alunos surdos a competência gramati-
cal e linguística, bem como textual, para que sejam
capazes de gerar sequências linguísticas bem forma-
das.

(D) o treino das percepções auditivas e de linguagem oral
como elementos norteadores para o planejamento das
atividades de ensino da língua portuguesa aos alunos
surdos.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos estudos sobre a fonologia da Libras são descritas as
unidades do nível fonético-fonológico, os chamados parâ-
metros. O parâmetro locação diz respeito 

(A) à forma dos dedos durante a realização dos sinais.

(B) à forma em que os membros do corpo, superiores e
inferiores, se movem na realização dos sinais.

(C) ao movimento e às expressões visuais de todo o cor-
po na realização dos sinais.

(D) ao lugar do corpo ou em frente a ele, em que o sinal
é produzido.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Quadros e Cruz (2011), a aquisição da lín-
gua de sinais pode ser estudada em estágios ou períodos.
O que está previsto para aquisição no estágio de um si-
nal?

(A) Uso de forma consistente da concordância verbal, de
participantes e objetos nulos.

(B) Uso do sistema pronominal de forma consistente, ape-
sar da aparente relação entre forma e significado da
apontação.

(C) Aquisição das formas chamadas congeladas da produ-
ção adulta. Por exemplo: o sinal PASSEAR para signi-
ficar “eu quero passear”.

(D) Aquisição da forma padrão do sistema sintático das
línguas de sinais.
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▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que re-
gulamenta a Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, no
seu artigo 11º, trata das competências do Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Co-
nade). Desse modo, é competência desse conselho: 

(A) participar ativamente das associações de pessoas por-
tadoras de deficiência, propondo pesquisas, projetos e
ações para direcionar as atividades e as decisões de
seus representantes no âmbito dos municípios.

(B) acompanhar o planejamento e avaliar a execução das
políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assis-
tência social, transporte, cultura, turismo, desporto, la-
zer, política urbana e outras relativas à pessoa porta-
dora de deficiência.

(C) planejar e viabilizar a formação profissional e a quali-
ficação para o trabalho dos familiares, dos profissio-
nais e das pessoas que se relacionam com a pessoa
com deficiência.

(D) oferecer escolarização diferenciada para os irmãos e
familiares das pessoas portadoras de deficiência com
vistas a garantir a plena integração social e familiar.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, trata no Ca-
pítulo II do atendimento prioritário para pessoas com defici-
ência ou com mobilidade reduzida.  Esse tratamento dife-
renciado inclui: 

(A) disponibilidade  de  área  especial  para  embarque  de
pessoa portadora de deficiência visual e local apropria-
do para deixar seu cão-guia. 

(B) assentos  exclusivos  para  pessoas  com  deficiências
maiores de 65 anos, bem como espaços e instalações
acessíveis para pessoas com deficiências, seus fami-
liares e de pessoas que com eles tenham um relacio-
namento direto.

(C) serviços de atendimento para pessoas com deficiên-
cia auditiva, prestados por intérpretes ou pessoas ca-
pacitadas em Libras e no trato com aquelas que não
se comuniquem nessa língua.

(D) pessoal capacitado para prestar atendimento às pes-
soas com deficiência visual e mental, na sua residên-
cia e em instituições públicas.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regula-
menta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, e dispõe so-
bre a inclusão da Libras como disciplina curricular obriga-
tória nos cursos de formação de professores para o exer-
cício do magistério em nível 

(A) médio e superior, e nos cursos de Fisioterapia. 

(B) médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia.

(C) superior, nos cursos de Terapia Ocupacional.

(D) superior e nos cursos de Psicologia e Fisioterapia.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Quadros e Karnopp (2004), na Libras “os verbos
simples não se flexionam em pessoa e número e não in-
corporam afixos locativos”. São exemplos de verbos sim-
ples na Libras:

(A) PERGUNTAR, AMAR e BUSCAR.

(B) PROVOCAR, ENVIAR e DIZER.

(C) GOSTAR, APRENDER e CONHECER.

(D) INVENTAR, DAR e COMER.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo os parâmetros propostos por Stokoe, os sinais
que possuem a mesma configuração de mão são os se-
guintes:

(A) ALEMANHA, TER e FEIO.

(B) ARROZ, FEIJÃO e CARNE.

(C) GRÁTIS, AMARELO e DOMINGO.

(D) CONHECER, QUEIJO e RIR.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Felipe e Monteiro (2008), a respeito dos
advérbios de tempo na Libras considera-se que:

(A) a marca de tempo verbal acontece com auxilio do al-
fabeto manual, acrescentando ao sinal a digitação do
advérbio de tempo específico.

(B) a  marca  de  tempo  é  ausente  das  formas  verbais,
como se os verbos ficassem na frase quase sempre
no infinitivo.

(C) no tempo presente, há a necessidade de especificar
a marcação temporal para dar a ideia de que uma
ação/evento está acontecendo.

(D) no momento da sinalização, o advérbio de tempo é
marcado com expressões faciais e alfabeto manual.
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▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Felipe e Monteiro (2008), na Libras, os pronomes
pessoais da primeira pessoa do plural para representarem
as pessoas do discurso podem ser assim sinalizados:

(A) ELE-3, ELE-4, ELE-5, ELE-6.

(B) NÓS-2, NÓS-3, NÓS-4, NÓS-TOD@.

(C) VOCÊ-2, VOCÊ-3, VOCÊ-4, VOCÊ-TODO@.

(D) VOCÊ-5, VOCÊ-6, VOCÊ-7, VOCÊ-8.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Felipe e Monteiro (2008), nas línguas de si-
nais, para se determinar os tipos de frases, utilizam-se ex-
pressões faciais e corporais. A forma afirmativa é produzida
com 

(A) sobrancelhas franzidas e intensificação no olhar.

(B) sobrancelhas levantadas e movimento da cabeça, in-
clinando-se para cima.

(C) expressão facial neutra.

(D) intensificador representado pela boca fechada.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Gesser (2008), a língua de sinais é:

(A) língua de modalidade de produção espaciovisual, por
isso deve ser considerada uma língua ágrafa.

(B) pantomima e, por isso, quando sinalizada, os sinais fi-
cam “palpáveis” e “visíveis”.

(C) o alfabeto manual que apresenta uma forma de co-
municação adaptada às letras das línguas orais.

(D) autônoma, por isso é independente de qualquer lín-
gua oral em sua concepção linguística.
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