
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais  da sala. 

02 - Preencha os dados pessoais. 

03 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões.  
Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala. 

04 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta. 

05 - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade 
observada, comunique imediatamente ao fiscal. 

06 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de 
respostas. 

07 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o 
modelo ( •   ).  

A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. 

08 - Só marque uma resposta para cada questão. 

09 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 

10 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente 
anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais. 

11 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

12 - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação 
e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas. 

 

Esta prova terá duração de 4 horas. 
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Português  

TEXTO 1 
 

A família dos porquês 

A lógica costuma definir três modalidades distintas no uso 
do termo “porque”: o “porque” causa (“a jarra espatifou-se 
porque caiu ao chão”); o explicativo (“recusei o doce porque 
desejo emagrecer”); e o indicador de argumento (“volte 
logo, você sabe por quê”). O pensamento científico revelou-
se uma arma inigualável quando se trata de identificar, 
expor e demolir os falsos porquês que povoam a 
imaginação humana desde os tempos imemoriais: as 
causas imaginárias dos acontecimentos, as 
pseudoexplicações de toda sorte e os argumentos 
falaciosos.  

Mas o preço de tudo isso foi uma progressiva clausura ou 
estreitamento do âmbito do que é ilegítimo indagar. 
Imagine, por exemplo, o seguinte diálogo. Alguém sob o 
impacto da morte de uma pessoa especialmente querida 
está inconformado com a perda e exclama: “Eu não consigo 
entender, isso não podia ter acontecido, por que não eu? 
Por que uma criatura tão jovem e cheia de vida morre 
assim?!”. Um médico solícito entreouve o desabafo no 
corredor do hospital e responde: “Sinto muito pela perda, 
mas eu examinei o caso da sua filha e posso dizer-lhe o 
que houve: ela padecia, ao que tudo indica, de uma má-
formação vascular, e foi vítima da ruptura da artéria carótida 
interna que irriga o lobo temporal direito; ficamos surpresos 
que ela tenha sobrevivido tantos anos sem que a moléstia 
se manifestasse”.  

A explicação do médico, admita-se, é irretocável; mas seria 
essa a resposta ao “por quê” do pai inconsolável? Os 
porquês da ciência são por natureza rasos: mapas, 
registros e explicações cada vez mais precisas e 
minuciosas da superfície causal do que acontece. Eles 
excluem de antemão como ilegítimos os porquês que mais 
importam. O “porquê” da ciência médica nem sequer 
arranha o “por quê” do pai. Perguntar “por que os homens 
estão aqui na face da Terra”, afirma o biólogo francês 
Jacques Monod, é como perguntar “por que fulano e não 
beltrano ganhou na loteria”.  

No macrocosmo não menos que no microcosmo da vida, as 
mãos de ferro da necessidade brincam com o copo de 
dados do acaso por toda a eternidade.  Mas, se tudo 
começa e termina em bioquímica, então por que – e para 
que – tanto sofrimento? 

In: GIANNETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2016. p. 25-26. Adaptado. 

 

 
 
 
 

01. No Texto 1, o autor argumenta a favor da seguinte 
ideia: 

A) O desenvolvimento científico é plenamente capaz 
de responder aos maiores dilemas da 
humanidade. 

B) O papel da ciência é destruir as falsas 
expectativas da humanidade com argumentos 
irrefutáveis. 

C) Diante de evidências científicas inequívocas, 
cabe ao homem apenas a aceitação da verdade 
científica. 

D) O cientista deve colocar a sua sabedoria a 
serviço da humanidade, a fim de explicar com 
exatidão os problemas existenciais. 

E) A ciência com todo o seu rigor mostra-se incapaz 
de solucionar os fenômenos próprios da condição 
humana. 

02. Quando o autor do Texto 1 afirma que “os porquês da 
ciência são por natureza rasos” (3º parágrafo), ele quer 
dizer que: 

A) a ciência não é capaz de responder com precisão 
perguntas como ‘qual a doença que o meu filho 
tem?’. 

B) a ciência é incapaz de traduzir os dados 
científicos ao nível de compreensão das pessoas 
comuns. 

C) perguntas como ‘quais as causas da neuropatia 
grave?’ exigem explicações mais técnicas dos 
cientistas. 

D) questões como ‘por que eu tenho que passar por 
um sofrimento desses’ não encontram resposta 
na ciência. 

E) a capacidade de a ciência solucionar os 
problemas de saúde da humanidade está 
chegando a um limite impossível de transpor. 

03. Em: “No macrocosmo não menos que no microcosmo 
da vida” (4º parágrafo), o segmento sublinhado alude: 

A) às grandes conquistas. 
B) às questões universais.  
C) às causas humanitárias.  
D) aos problemas cotidianos. 
E) ao conhecimento filosófico. 

04. Considerando as relações de sentido estabelecidas 
por meio do vocabulário utilizado no Texto 1, assinale 
a alternativa correta. 

A) A ideia de “uma arma inigualável” (1º parágrafo) 
equivale semanticamente à ideia de “uma arma 
inatingível”. 

B) A expressão “tempos imemoriais” (1º parágrafo) 
semanticamente se opõe a “tempos remotos”. 

C) O segmento “pseudoexplicações de toda sorte” 
(1º parágrafo) poderia ser substituído, sem 
alteração dos sentidos, por “todo tipo de 
explicação duvidosa”. 

D) Em: “um médico entreouve o desabafo” (2º 
parágrafo), a escolha da forma verbal destacada 
tem a finalidade de indicar que ‘o desabafo’ foi 
feito diretamente ao ‘médico’. 

E) O segmento: “um médico solícito” (2º parágrafo) 
tem o mesmo significado que ‘um médico muito 
solicitado’. 

 
 



05. Acerca dos recursos coesivos que concorrem para a construção e compreensão do Texto 1, analise as afirmativas a 
seguir. 

1) No trecho: “o ‘porque’ causa, o explicativo e o indicador de argumento” (1º parágrafo), a ausência da palavra ‘porque’ 
nos segmentos sublinhados compromete a leitura desse trecho. 

2) Quanto às formas verbais sublinhadas no trecho: “O pensamento científico revelou-se uma arma inigualável quando 
se trata de identificar, expor e demolir os falsos porquês” (1º parágrafo), a ordem desses elementos adicionados 
indica aumento progressivo do efeito de tensão. 

3) Em: “A explicação do médico é irretocável, mas seria essa a resposta ao ‘por quê’ do pai inconsolável?” (3º 
parágrafo), a substituição de ‘mas’ por ‘e’ não interferiria na argumentação. 

4) No trecho: “No macrocosmo não menos que no microcosmo da vida” (4º parágrafo) está explicitada uma relação 
semântica de comparação. 

 

      Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 1 e 4. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 2 e 4. 

06. Acerca do emprego dos recursos de pontuação do Texto 1, que também concorrem para a construção dos sentidos do 
texto, assinale a alternativa correta. 

A) No trecho: “A lógica costuma definir três modalidades distintas no uso do termo ‘porque’: o ‘porque’ causa, o 
explicativo e o argumentativo.”, os dois-pontos introduzem um segmento (sublinhado) de valor explicativo. 

B) No trecho: “Por que uma criatura tão jovem e cheia de vida morre assim?!”, a presença do ponto de exclamação 
configura um excesso, pois o ponto de interrogação é suficiente para marcar o sentido de pergunta desse enunciado. 

C) No trecho: “ela padecia, ao que tudo indica, de uma má-formação vascular”, as vírgulas separam termos 
enumerados que aparecem, nesse trecho, em relação de acréscimo (adição). 

D) Em: “(...) e foi vítima da ruptura da artéria carótida interna que irriga o lobo temporal direito; ficamos surpresos que 
ela tenha sobrevivido (...)”, o uso de ponto final no lugar do ponto e vírgula, além de comprometer os sentidos, 
incorreria em desvio da norma-padrão. 

E) No trecho: “Mas, se tudo começa e termina em bioquímica, então por que – e para que – tanto sofrimento?”, o 
emprego de travessões duplos constitui a única opção que atende tanto o sentido pretendido pelo autor como o que 
prescreve a norma-padrão.   

07. Considerando as regras de concordância verbal, assinale a alternativa cujo enunciado está de acordo com as exigências 
da norma-padrão da língua. 

A) A maioria das pessoas afetadas por acontecimentos trágicos busca na fé um consolo que lhes permita enfrentar o 
recomeço. 

B) Os falsos porquês que povoa a imaginação humana são destruídos, em algum momento, pelo pensamento científico. 
C) Para os médicos, muitas vezes, falta mecanismos que permitam que eles desenvolvam maior sensibilidade com 

seus pacientes. 
D) Sempre houveram fatos que desafiam a compreensão humana e despertam questionamentos e busca de respostas. 
E) Três modalidades distintas no uso do termo “porque” é definida em conformidade com a lógica. 

 
 
TEXTO 2 

 
Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=Mafalda+e+os+dilemas+da+vida. Acesso em: 15 

out. 2016. Adaptado. 



08. Comparando as ideias de Mafalda (Texto 2) com as do 
Texto 1, é correto afirmar que os questionamentos de 
Mafalda: 

A) estão dentro do que o autor do Texto 1 define 
como um “ ‘porque’ explicativo" da lógica. 

B) são tão irretocáveis, como, por exemplo, a 
resposta do médico à indagação de um pai 
desesperado (Texto 1). 

C) deveriam ser respondidos por cientistas que 
trouxessem evidências comprováveis e seguras. 

D) estão entre ‘os porquês que mais importam’ 
(Texto 1), mesmo que a ciência os excluam como 
ilegítimos. 

E) exigem respostas e explicações acompanhadas 
de registros, sob pena de se tornarem falsos e 
pretensiosos.  

09. No que se refere às atuais convenções de escrita de 
certas palavras e expressões na nossa língua, 
assinale a alternativa em que o enunciado está de 
acordo com tais convenções. 

A) As razões por quê você não compareceu não me 
dizem respeito. 

B) Esperemos que essa animozidade não se 
acentue ainda mais. 

C) Não há entusiasmo que perdure diante da 
pobreza extrema. 

D) A aridês dos corações parece maior que a do 
deserto. 

E) O vechame da derrota é menor que o da 
vergonha. 

10. Assinale a alternativa em que a forma verbal 
destacada está corretamente conjugada. 

A) Ao longo da história, os conhecimentos científicos 
muitas vezes se oporam à ordem vigente. 

B) Não se pode esperar que amanhã as pessoas 
ainda pensaram como hoje, pois tudo muda. 

C) Embora recomendamos a leitura aos mais 
jovens, nem sempre conseguimos que eles 
abracem essa ideia.  

D) Felizmente ele reaveu tudo o que de mais 
importante havia perdido nos últimos anos. 

E) Se ela transpuser mais essa barreira, nada 
poderá impedir a sua vitória. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 3  
 

Os camelos do Islã 
 

Por Reinaldo José Lopes 
 
Quando a gente pensa em eventos históricos, 

precisa sempre levar em conta um termo meio técnico, 
meio filosófico, sem o qual é muito fácil cometer 
escorregadas feias. O termo é contingência. Em outras 
palavras, o papel do que poderíamos chamar de 
coincidência ou acaso em mover as engrenagens da 
história, e o fato de que os eventos históricos são caóticos, 
quase que no sentido físico do termo: alterações 
minúsculas podem conduzir a efeitos gigantes. 

Por que estou me saindo com essa conversa 
mole? Bem, porque escrevi não faz muito tempo uma 
reportagem para esta Folha contando como uma série de 
alterações climáticas ligadas a erupções de vulcões a partir 
do século 6º d.C. parecem ter contribuído para acabar com 
o mundo antigo e “criar” a Idade Média. 

No texto original, acabou não cabendo um detalhe 
absolutamente fascinante: segundo os modelos 
computacionais climáticos usados pelos pesquisadores 
suíços que assinam o estudo, um dos efeitos do frio intenso 
trazido pela erupção vulcânica pode ter sido um 
considerável aumento da umidade — chuva, portanto — na 
Arábia. E daí, perguntará você? 

Bom, mais chuva = mais grama para os camelos e 
cavalos comerem. Mais camelos e cavalos = mais poderio 
militar para as tribos árabes. As quais, no período de que 
estamos falando, tinham acabado de adotar uma nova e 
empolgante ideologia religiosa trazida por um certo profeta 
chamado Maomé — uma ideologia que estava “pronta para 
exportação”, digamos assim. 

Aí a gente cai de novo na tal da contingência. A 
expansão árabe certamente não teria acontecido sem o 
surgimento do Islã — mas talvez não fosse viável sem 
aquele monte de camelos e cavalos que só nasceram 
graças a algumas erupções vulcânicas. Fatores assim 
interagem o tempo todo, e dificilmente a gente tem clareza 
suficiente para entendê-los na hora em que estão 
ocorrendo, ou mesmo muitos séculos depois. 

In: 
http://darwinedeus.blogfolha.uol.com.br/2016/03/08/os-camelos-do-

isla/ Acesso em: 30 set. 2016. 
 

11. Após analisar o tema global abordado no Texto 3, 
assinale a alternativa que contém um título também 
adequado ao referido texto. 

A) Na História, tudo é religião. 
B) Na História, tudo se confirma.  
C) Na História, tudo é grandioso. 
D) Na História, tudo está encadeado. 
E) Na História, tudo depende do clima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Ao escrever o Texto 3, o autor tem por finalidade principal 
e mais importante mostrar ao público leitor que: 

A) grandes acontecimentos históricos, muitas vezes, 
decorrem de fatos fortuitos, que nunca foram 
planejados. 

B) só a pesquisa científica pode vir a esclarecer as 
causas e as consequências dos grandes eventos 
históricos.  

C) alterações climáticas decorrentes de erupções 
vulcânicas ocorridas no século 6º a.C. estão na 
origem da Idade Média. 

D) uma reportagem anterior não trouxe todas as 
informações necessárias para o esclarecimento 
das causas do fim do mundo antigo.  

E) o frio intenso causado por uma erupção vulcânica 
está na origem da ideologia religiosa que veio a  
constituir o Islamismo. 

13. No trecho: “Por que estou me saindo com essa 
conversa mole?” o autor mostra que procura, no seu 
texto, empregar uma linguagem:  

A) correta, sob o ponto de vista linguístico, a fim de 
adequar-se ao veículo da publicação. 

B) cuidadosa, a fim de se fazer compreender por um 
leitor leigo no tema. 

C) imparcial, própria de um texto de caráter 
eminentemente jornalístico. 

D) objetiva, comum a quem vai tratar de 
conhecimento científico.  

E) simples, de modo a se identificar com o seu 
público leitor e a atraí-lo. 

14. Para compreender os sentidos de um texto, o leitor 
precisa estabelecer suas relações de sentido. Assinale 
a alternativa em que o segmento destacado com 
aspas duplas está coerentemente interpretado, tendo 
em vista o Texto 3.  

A) A expressão “escorregadas feias” (1º parágrafo) 
equivale semanticamente a ‘erros sérios’. 

B) O termo “engrenagens da história” (1º parágrafo) 
quer dizer ‘detalhes da história’. 

C) Com “eventos históricos caóticos” (1º parágrafo), 
o autor quer dizer ‘acontecimentos históricos 
previsíveis’. 

D) O segmento “empolgante ideologia religiosa” (4º 
parágrafo) equivale semanticamente a 
‘envolvente narrativa religiosa’. 

E) A expressão “pronta para exportação” (4º 
parágrafo) equivale semanticamente a ‘pronta 
para ser aceita’. 

15. O trecho: “no período de que estamos falando.” (4º 
parágrafo) também estaria em conformidade com a 
norma-padrão em: 

A) ‘no período que pensamos’.  
B) ‘no período a que evitamos citar’. 
C) ‘no período a que nos referimos’.  
D) ‘no período que temos interesse’.  
E) ‘no período cuja história não sabemos’.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 

16. Um evento assinala um acontecimento histórico na 
educação de surdos, com fortes repercussões no 
cenário internacional. Trata-se do: 

A) Congresso Interamericano de Professores de 
Surdos, em Milão, Itália. 

B) Congresso Internacional de Instrutores Surdos, 
em Milão, Itália. 

C) Seminário Nacional de Professores de Surdos, 
em Milão, Itália. 

D) Congresso Internacional de Professores de 
Surdos, em Milão, Itália. 

E) Congresso Internacional de Professores de 
Surdos e Surdos-cegos, de Milão, Itália. 

17. Consoante a Lei nº 12.319/2010, Art. 6º, são 
atribuições do Tradutor e do Intérprete, no exercício de 
suas competências: 

A) Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais – 
Língua Portuguesa, as atividades didático-
pedagógicas e culturais desenvolvidas nas 
instituições de ensino, com exclusividade para  os 
níveis médio e superior, de forma a viabilizar o 
acesso aos conteúdos extracurriculares. 

B) Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais – 
Língua Gestual Portuguesa, as atividades 
didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas 
nas instituições de ensino, nos níveis 
fundamental, médio e superior, de forma a 
viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares. 

C) Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais – 
Língua Portuguesa, as atividades didático-
pedagógicas e culturais desenvolvidas nas 
instituições de ensino nos níveis fundamental, 
médio e superior, de forma a viabilizar o acesso 
aos conteúdos curriculares. 

D) Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais – 
Língua Portuguesa, as atividades didático-
pedagógicas e culturais desenvolvidas nas 
instituições de ensino nos níveis fundamental, 
médio e superior, resumindo os conteúdos 
curriculares para favorecer a compreensão. 

E) Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais – 
Língua Portuguesa, com prioridade para as 
atividades didático-pedagógicas desenvolvidas 
nas instituições de ensino, nos níveis 
fundamental e médio, de forma a viabilizar o 
acesso aos conteúdos curriculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. O Decreto nº 5.626/2005 constitui-se como importante 
marco para a fundamentação da educação de surdos. 
Segundo ele, considera-se pessoa surda aquela que: 

A) por ter perda auditiva, compreende e interage 
com o mundo por meio de experiências visuais, 
manifestando sua cultura, principalmente, pelo 
uso da Língua Brasileira de Sinais-Libras. 

B) em razão da sua deficiência auditiva e cognitiva, 
interage com o mundo por meio de experiências 
visuais, manifestando sua cultura, principalmente, 
pelo uso da Língua Brasileira de Sinais-Libras. 

C) em razão da sua deficiência auditiva e emocional, 
interage com o mundo por meio de experiências 
visuais, manifestando sua cultura, principalmente, 
pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras. 

D) por ter perda auditiva unilateral, compreende e 
interage com o mundo por meio de experiências 
visuais, manifestando a cultura dominante pelo 
uso da Linguagem Brasileira de Sinais - Libras. 

E) em razão da sua deficiência auditiva e psíquica 
interage com o mundo por meio de experiências 
visuais, principalmente, pelo uso da Língua  
Brasileira de Sinais - Libras, independente do 
aspecto cultural. 

19. Os principais modelos educacionais descritos na 
literatura sobre a educação de surdos são: 

A) Oralização, Comunicação Total e Bimodalismo. 
B) Oralização, Comunicação Total e Bilinguismo. 
C) Oralismo, Comunicação Total e Bimodalismo. 
D) Oralismo, Comunicação Total e Bilinguismo. 
E) Oralização e Bilinguismo. 

20. Em uma visão da surdez, na perspectiva da diferença, 
o conceito de “ouvintismo” vem a ser: 

A) um modelo educacional de proposição 
cosmológica de relação entre o normal e o típico. 

B) um conjunto de representações dos ouvintes, a 
partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e a 
narrar-se como se fosse ouvinte. 

C) a diversidade de gênero, de religião e de conduta 
política para os ouvintes. 

D) o esteriótipo aplicado às crianças surdas, desde a 
primeira infância, que faz com que elas busquem 
modelos ouvintes e surdos. 

E) o movimento social de luta das pessoas surdas e 
com deficiência auditiva por igualdade de direitos 
em relação aos ouvintes. 

21. Os defensores do oralismo acreditavam que: 

A) sendo a surdez medicamente incurável, as 
pessoas surdas deveriam falar a fim de se 
tornarem normais. 

B) permitir aos estudantes surdos utilizar a língua de 
sinais facilitaria o desenvolvimento da fala. 

C) o modelo oralista deveria ser utilizado 
simultaneamente ao aprendizado dos sinais. 

D) os surdos só poderiam aprender os conteúdos 
escolares por meio da linguagem oral. 

E) sendo o surdo incapaz de adquirir a fala de forma 
natural, seu aprendizado deveria ser iniciado a 
partir da primeira infância. 

 

22. Sobre as línguas de sinais, são considerados mitos: 

1) a língua de Sinais é universal. 
2) a realidade deve basear-se na palavra. 
3) os sinais são gestos glorificados. 
4) as línguas de sinais são icônicas. 
5) as línguas de sinais só expressam conceitos 

concretos. 
 

Estão corretas: 
 

A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 2, 3 e 5, apenas. 
C) 1, 4 e 5, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 2, 4 e 5, apenas. 

23. A luta dos surdos brasileiros tem conduzido a várias 
vitórias, dentre elas: 

A) educação inclusiva para crianças surdas na 
educação infantil. 

B) acesso ao ensino superior por cotas para alunos 
surdos oriundos de escolas públicas. 

C) o reconhecimento da Libras através da Lei 
10.436/02. 

D) o dia nacional da Surdez comemorado em 26 de 
setembro. 

E) o direito a cotas nas universidades privadas em 
cursos de formação de professores. 

24. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de 
verbo que possui concordância com a localização: 

A) COPO MESA COLOCAR. 
B) PEGAR LIVRO ESTANTE. 
C) ANDAR RUA RÁPIDO. 
D) MUDAR ESCOLA NOVA. 
E) CASA ESTUDAR MUITO. 

25. O “Intérprete da língua de sinais” é o profissional que:  

A) domina a língua oral na modalidade escrita, e a 
língua de sinais do país onde atua.  

B) domina a escrita da língua de sinais, a língua 
portuguesa oral e a língua de sinais. 

C) é qualificado para atuar apenas em eventos com 
tradução simultânea da língua oral para a língua 
de sinais escrita. 

D) domina, no mínimo, três línguas de sinais 
diferentes para compreender o processo de 
formação dos sinais em diferentes países. 

E) domina a língua de sinais e a língua falada do 
país onde atua. 

26. O Tradutor Intérprete, de acordo com a Lei Federal 
12.319/10:  

A) precisa ouvir/ver a enunciação em uma língua 
(língua fonte), processá-la e passar para a outra 
língua (língua alvo) no tempo da enunciação. 

B) terá competência para realizar interpretação das 
duas línguas, de maneira simultânea ou 
consecutiva, e proficiência em tradução e 
interpretação da Libras e da Língua Portuguesa. 

C) poderá exercer a função de professor de surdos, 
desde que atue em outro turno em sala de aula. 

D) deve restringir-se à intermediação entre professor 
e alunos surdos. 

E) poderá exercer a função de professor de surdos, 
trabalhando em parceria com o professor regente 
em sala de aula. 



27. Segundo o Código de Ética para o Tradutor/Intérprete 
de Língua Brasileira de Sinais, Capítulo 1 – Princípios 
Fundamentais, são deveres fundamentais do 
Intérprete: 

1) ser uma pessoa de alto caráter moral, honesto, 
consciente, confidente, e equilibrado 
emocionalmente. Ele guardará informações 
confidenciais. 

2) manter uma atitude imparcial durante o 
transcurso da interpretação, evitando 
interferências e opiniões próprias, a menos que 
seja requerido pelo grupo a fazê-lo. 

3) reconhecer seu próprio nível de competência e 
ser prudente em aceitar tarefas, procurando a 
assistência de outros Intérpretes e/ou 
profissionais, quando necessário, especialmente 
em palestras técnicas. 

4) esclarecer o público no que diz respeito ao surdo 
sempre que possível, reconhecendo que muitos 
equívocos (má informação) têm surgido devido à 
falta de conhecimento do público sobre a área da 
surdez e a comunicação com o surdo. 

 
        Estão corretas, apenas:   

A) 1 e 2. 
B) 3 e 4. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 4. 
E) 2 e 3. 

28. Segundo o Código de Ética da categoria, em seu 
Capítulo 3, são responsabilidades profissionais do 
Tradutor Intérprete de Libras/Língua Portuguesa: 

1) jamais encorajar pessoas surdas a buscarem 
decisões legais em favor do próprio 
Tradutor/Intérprete. 

2) procurar manter a dignidade, o respeito e a 
pureza das línguas envolvidas. 

3) se dispor a providenciar serviços de 
interpretação, em situações onde fundos não são 
possíveis. 

4) agrupar-se com colegas profissionais com o 
propósito de dividir novos conhecimentos de vida 
e desenvolver suas capacidades expressivas e 
receptivas em interpretação e tradução. 

 
        Estão corretas: 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 1 e 3, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Tradução Literal é sinônimo de tradução palavra-por-
palavra e em que, comparando-se os segmentos 
textuais fonte e alvo, se observa: 

1) o mesmo número de palavras.  
2) a mesma ordem sintática. 
3) as mesmas categorias gramaticais. 
4) opções lexicais que, no contexto específico, 

podem ser vistas como sinônimos 
interlinguísticos. 

5) articulação em conjunto com os órgãos 
emissores-receptores da visão e da audição para 
a tradução imagética. 

 
       Estão corretas: 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 4 e 5, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

30. Costuma-se distinguir três tipos de tradução, a saber: 

A) intralingual, literal e linguística. 
B) intralingual, interlingual e intersemiótica. 
C) cultural, interlingual e visual. 
D) literária, histórica e intersemiótica. 
E) cultural, literal e visual. 

31. A tradução interlingual ou tradução propriamente dita é 
definida como: 

A) a interpretação de uma língua para outra; ou seja, 
uma interpretação de signos verbais de uma 
língua para outra língua. 

B) o processo de interpretação da língua oral para a 
língua escrita de uma língua de sinais. 

C) a interpretação através de tecnologias digitais 
que facilitam a tradução de uma língua de sinais 
para uma língua oral. 

D) o processo que só pode ser viabilizado por meio 
da escrita. 

E) um processo de interpretação dos sinais por meio 
de gestos e mímica. 

32. A Tradução intersemiótica ou transmutação é um 
processo que envolve: 

A) pelo menos uma língua escrita; ou seja, o 
tradutor é aquele que traduz um texto escrito de 
uma língua para outra.   

B) a interpretação específica e técnica, em que a 
língua de chegada está na modalidade oral ou 
sinalizada. 

C) a interpretação de um sistema de código para 
outro, por meio de signos de sistemas não-
verbais. 

D) a interpretação como expressão específica e 
técnica, em que a língua meta está na 
modalidade escrita.  

E) a interpretação da escrita de sinais para a 
linguagem oral. 

 
 
 



33. Em conformidade com o Decreto Federal 5626/05, o 
Intérprete de Libras atua: 

1) nos processos seletivos para cursos, no âmbito 
da instituição de ensino. 

2) nas salas de aula, para viabilizar o acesso dos 
alunos aos conhecimentos e conteúdos 
curriculares, em todas as atividades didático-
pedagógicas. 

3) nas instituições religiosas, como apoio ao 
trabalho de evangelização dos surdos. 

4) no apoio à acessibilidade aos serviços e às 
atividades-fim da instituição de ensino. 

 
       Está(ão) correta(s): 
 

A) 2, apenas. 
B) 1 e 4, apenas. 
C) 3, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

34. A atuação do Intérprete de Libras na educação infantil 
objetiva, além de interpretar:  

A) facilitar a comunicação da criança surda, fluente 
em Libras, com a professora regente. 

B) ensinar os conteúdos das disciplinas aos alunos 
surdos, trabalhando junto ao professor.  

C) ensinar Libras à professora e aos alunos ouvintes 
na sala de aula. 

D) promover a inclusão da família na escola, 
conscientizando os pais sobre a importância de 
aprender Libras. 

E) contribuir para que o aluno surdo 
construa/compreenda os conteúdos trabalhados. 

35. O bilinguismo: 

A) refere-se à exposição ou ao uso de uma só 
língua, produzida em duas modalidades: o oral e 
o gestual. 

B) defende que os surdos tenham acesso à 
linguagem oral por meio da leitura orofacial, da 
amplificação, dos sinais e do alfabeto manual e 
que se expressem por meio da fala, dos sinais e 
do alfabeto manual. 

C) refere-se ao ensino de duas línguas para os 
surdos: a primeira, a Língua de Sinais, dá o 
arcabouço para o aprendizado da segunda, a 
língua majoritária – preferencialmente na 
modalidade escrita. 

D) defende que a comunicação com e pelos surdos 
se dê exclusivamente pela fala, sendo os sinais e 
o alfabeto manual vistos com muita reserva. 

E) é uma língua artificial, criada com o objetivo de 
possibilitar a comunicação entre as pessoas 
surdas de diferentes culturas e países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. O Intérprete de Libras pode atuar na seguinte 
modalidade de ensino: 

A) apenas nos cursos técnicos. 
B) na educação infantil, no ensino fundamental, no 

ensino médio, no ensino universitário e no ensino 
de pós-graduação. 

C) apenas na educação a distância e no ensino 
superior. 

D) apenas na educação infantil e no ensino 
fundamental. 

E) apenas na educação a distância. 

37. É(são) considerado(os/as) léxico nativo nas línguas de 
sinais: 

A) o alfabeto manual. 
B) os classificadores. 
C) as configurações de mãos. 
D) as expressões não manuais. 
E) os sinais estrangeiros. 

38. Palavras do português podem ser emprestadas à 
Língua Brasileira de Sinais, via: 

A) expressões não manuais. 
B) alfabeto do português. 
C) configuração das mãos. 
D) alfabeto sinalizado. 
E) soletração manual. 

39. A soletração manual: 

A) é uma representação direta do alfabeto do 
português.  

B) é uma representação manual da ortografia do 
português.   

C) é um código com representação fiel da ortografia 
do português. 

D) é um código que representa todos os nomes de 
pessoas e localidades conforme a ortografia do 
português.   

E) é uma representação por meio da escrita de 
sinais da ortografia do português. 

40. Um processo bastante comum na Libras para a 
criação de novos sinais é o que deriva nomes e 
verbos, e vice versa, o que acontece por meio de:  

A) mudança no movimento do sinal. 
B) mudança nas configurações das mãos. 
C) mudança no ponto de articulação. 
D) mudança nas expressões faciais. 
E) mudança na orientação do olhar. 

41. Na Libras, não há, em suas formas verbais, a marca 
de tempo como em português. Quando um verbo 
refere-se a um tempo passado, futuro ou presente, o 
que vai marcar o tempo da ação ou do evento? 

A) Os aspectos durativos do olhar. 
B) Os aspectos continuativos dos movimentos. 
C) O uso dos classificadores. 
D) Os itens lexicais ou sinais adverbiais. 
E) A incorporação de argumentos. 



42. A principal diferença estabelecida entre os fonemas 
das línguas orais e sua ausência nas línguas de sinais, 
cujos fonemas são articulados simultaneamente, é a 
presença: 

A) da ordem linear.  
B) da sucessão temporal. 
C) da sucessão horizontal. 
D) da simultaneidade temporal.  
E) do alinhamento vertical. 

43. Nas línguas de sinais, são considerados articuladores 
primários:  

A) os olhos. 
B) as mãos. 
C) a face. 
D) os dedos. 
E) a cabeça. 

44. Sobre pares mínimos, na Língua Brasileira de Sinais, 
analise as proposições abaixo. 

1) PEDRA E QUEIJO – sinais que se opõem quanto 
à configuração das mãos. 

2) TRABALHAR E VÍDEO – sinais que se opõem 
quanto ao movimento. 

3) APRENDER E SÁBADO – sinais que se opõem 
quanto à locação. 

4) LARANJA E SÁBADO – sinais que se opõem 
quanto à orientação da mão. 

 
       Está(ão) correta(s): 

A) 1, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas.  
E) 1, 2, 3 e 4. 

45. São categorias dos “movimentos” da Libras: 

A) Tipo, Direcionalidade, Repetição, Dobramento. 
B) Tipo, Direcionalidade, Maneira, Repetição. 
C) Tipo, Direcionalidade, Maneira, Frequência. 
D) Direcionalidade, Maneira, Frequência, Retenção. 
E) Direcionalidade, Maneira, Repetição, 

Dobramento. 

46. As locações, na Língua Brasileira de Sinais, dividem-
se em quatro regiões principais, a saber: 

A) cabeça, tronco, espaço sinalizador, mão. 
B) cabeça, tronco, olhos, mão. 
C) tronco, mão, espaço neutro, olhos. 
D) olhos, espaço neutro, tronco, espaço sinalizador.  
E) cabeça, tronco, mão, espaço neutro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

47. Sobre morfologia, na língua de sinais, analise as 
proposições abaixo. 

1) Morfologia é o estudo da estrutura interna das 
palavras ou dos sinais, assim como das regras 
que determinam a formação das palavras.  

2) Morfologia é o estudo das unidades relacionadas 
às diferenças de significado e a sua inter-relação 
significativa para formar morfemas e sinais.  

3) Morfologia é o estudo que objetiva identificar a 
estrutura e a organização dos constituintes 
morfológicos dos sinais, propondo modelos 
descritivos e explanatórios.  

4) Morfologia estuda a descrição, as propriedades 
físicas, articulatórias e perceptivas dos sinais 
morfologicamente constituídos.  

 
        Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1, 2 e 3.  
B) 2 e 4.  
C) 3 e 4.  
D) 1. 
E) 2 e 3. 

48. Na Libras, os sinais são formados a partir de: 

A) configuração de mãos, movimento, orientação e 
expressões faciais. 

B) configuração de mãos, orientação, expressões 
faciais e soletração manual. 

C) configuração de mãos, movimento, orientação, 
ponto de articulação e expressões não manuais. 

D) movimento, orientação, ponto de articulação e 
soletração manual. 

E) orientação, expressões faciais, soletração manual 
e movimento. 

49. No processo de formação de palavras na Libras, a 
incorporação da negação é um processo de 
modificação por adição à raiz porque, como sufixo,  

A) se incorpora a alguns verbos. 
B) se incorpora através de processos fonológicos. 
C) se incorpora a um intensificador fonológico. 
D) se incorpora a um movimento contínuo e 

repetitivo. 
E) incorpora os classificadores no nível fonológico. 

50. São sinais formados a partir de processos de 
composição em Libras.  

A) CADEIRA/SENTAR; DIRIGIR-CARRO; 
CAVALO+LISTRA 

B) CASA+CARNE; LIVRO-ABRIR; QUERER-NÃO 
C) RAT@^PEQUEN@; CASA+CRUZ; 

CASAR^ENTRAR 
D) MULHER+PEQUEN@; CASAR+SEPARAR; 

CASA+ESTUDAR 
E) BEBER-CAFÉ; HOMEM+PEQUEN@; FALAR-

SEM-PARAR 
 
 
 
 
 
 



51. Na Libras, os verbos com concordâncias são aqueles 
que: 

A) não se flexionam em pessoa e número, e não 
incorporam afixos locativos. 

B) se flexionam e apresentam, sobretudo, flexão de 
aspecto. 

C) têm afixos locativos incorporados 
sistematicamente. 

D) se flexionam em pessoa, número, aspecto e 
admitem afixos locativos. 

E) não fazem marcação que expressem gênero. 

52. Sobre os mecanismos espaciais, analise as 
proposições abaixo. 

1) Fazer o sinal em um local particular (se a forma 
do sinal permitir, o sinal de CASA pode 
acompanhar o estabelecido para o referente). 

2) Direcionar a cabeça e os olhos (e talvez o corpo) 
em direção a uma localização particular, 
simultaneamente com o sinal de um substantivo 
ou com a apontação para o substantivo. 

3) Usar a apontação ostensiva antes do sinal de um 
referente específico (apontar para o ponto ‘a’), 
associando essa apontação com o sinal CASA; 
assim o ponto ‘a’ passa a referir CASA). 

4) Usar um pronome (a apontação ostensiva) numa 
localização particular, quando a referência for 
óbvia. 

5) Usar um classificador (que representa aquele 
referente) em uma localização particular. 

6) Usar um verbo direcional (com concordância) 
incorporando os referentes previamente 
introduzidos no espaço. 

 
         Estão corretas: 
 

A) 1, 2, 3 e 6, apenas.  
B) 2, 3, 4 e 5, apenas.  
C) 2, 3 e 4, apenas.  
D) 4, 5 e 6, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

53. Os verbos direcionais são também chamados de 
verbos com concordância. Na Língua Brasileira de 
Sinais, esses verbos têm de concordar com: 

A) o sujeito e o objeto, ou com o objeto 
indireto/direto. 

B) o sujeito, através da direcionalidade do olhar e do 
movimento das mãos. 

C) o objeto, por meio do movimento das mãos. 
D) o objeto, usando a direção da cabeça e do 

tronco. 
E) o sujeito e o objeto, através de expressões não 

manuais. 

54. Os sinais manuais são frequentemente acompanhados 
por expressões faciais que podem ser consideradas 
gramaticais. Tais expressões são chamadas de: 

A) expressões pronominais. 
B) expressões não afetivas. 
C) marcações não manuais. 
D) marcações manuais. 
E) expressões corporais. 

 

55. São expressões não manuais da Língua Brasileira de 
Sinais a marcação: 

1) de concordância gramatical através da direção 
dos olhos. 

2) associada com foco. 
3) de negativas. 
4) de foco. 
5) de interrogativas. 

 

      Estão corretas: 

A) 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

56. Conforme a ordem da frase na Língua Brasileira de 
Sinais, todas as frases com a ordem SVO (Sujeito – 
Verbo – Objeto) são consideradas: 

A) gramaticais. 
B) complexas. 
C) construções em foco. 
D) topicalizadas. 
E) simplificadas. 

57. Quando, na Libras, um sinal é produzido com as duas 
mãos e ambas se movem, que parâmetros fazem parte 
desse processo? 

A) A mesma localização e o movimento devem ser 
simultâneos e retilíneos. 

B) A mesma configuração, diferentes expressões 
faciais e o mesmo movimento consecutivo. 

C) Os mesmos movimentos, mas com a 
configuração de mãos diferente. 

D) A mesma configuração de mãos, a localização 
diferente e o movimento circular. 

E) A mesma configuração de mãos, localização 
igual ou simétrica, e o movimento deve ser 
simultâneo ou alternado. 

58. Os parâmetros da Libras podem ser considerados 
traços distintivos. Na língua portuguesa, por exemplo, 
a substituição de um traço distintivo resulta em outro 
vocábulo (como exemplo: vaca e faca. Ao substituir os 
fonemas surdos /f/ e /p/ pelos sonoros /v/ e /b/, temos 
um novo vocábulo). Na Libras, a alteração dos 
parâmetros resulta em: 

A) mudança no sinal, como, por exemplo: 
APRENDER, SÁBADO e OUVINTE. 

B) mudança na configuração de mãos, como, por 
exemplo: TRABALHAR, BRINCAR e CASA. 

C) mudança no movimento, como, por exemplo: 
ESQUECER, CORRER e PULAR. 

D) mudança na expressão facial, como, por 
exemplo: TRISTE, FELIZ e ADMIRAR. 

E) mudança na orientação, como, por exemplo: 
AMAR e APRENDER.  

 
 



59. Não consta da Lei Brasileira de Inclusão  
nº 13.146/2015: 

A) a formação e a disponibilização de professores 
para o atendimento educacional especializado, 
de tradutores e intérpretes da Libras, de guias 
intérpretes e de profissionais de apoio. 

B) a oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e 
de uso de recursos de tecnologia assistiva, de 
forma a ampliar habilidades funcionais dos 
estudantes, promovendo sua autonomia e 
participação. 

C) o acesso à educação superior e à educação 
profissional e tecnológica em igualdade de 
oportunidades e condições com as demais 
pessoas. 

D) a inclusão em conteúdos curriculares, em cursos 
de nível superior e de educação profissional 
técnica e tecnológica, de temas relacionados à 
pessoa com deficiência nos respectivos campos 
de conhecimento. 

E) a incorporação de instrumentos para reabilitação 
oral compulsória de crianças com perda auditiva 
a ser realizada em unidade escolar bilíngue. 

60. De acordo com a Política Nacional de Educação 
Especial (PNEE), na perspectiva da Educação 
Inclusiva (2008), é correto afirmar que: 

A) as unidades educacionais são responsáveis pela 
formação integral dos cuidadores das pessoas 
com deficiência. 

B) a participação da família e da comunidade é 
preconizada como objetivo do documento. 

C) a articulação intersetorial na implementação das 
políticas públicas não condiz com o perfil para a 
inclusão educacional. 

D) é obrigatória a realização do atendimento 
médico-clínico para fins de diagnóstico e 
tratamento, devendo ser realizado no espaço das 
unidades escolares, independentemente do 
consentimento do aluno. 

E) a acessibilidade arquitetônica não constitui o foco 
do documento. 

 
 
 
 




