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CARGO: PROFESSOR DE LIBRAS 1 
 

PORTUGUÊS 
 

Leia com atenção um trecho do prefácio do livro Subliminar, 

como o inconsciente influencia nossas vidas, de Leonard 

Mlodinow, para responder as questões de 01 a 04:  

 

TEXTO 01 

 

 
 

01. O trecho “(...) qualquer sombra de dúvida havia se des-

vanecido”, (linhas 16 e 17) pertinente ao caso de Peirce sobre 

o roubo de seu relógio, significa, em outras palavras, que: 

 

A) A sombra do ladrão teria sido vista rapidamente por 

Peirce. 

B) Agora Peirce tinha certeza sobre quem era o ladrão. 

C) A sombra que Peirce tinha visto poderia ou não ser a 

do ladrão. 

D) Não havia mais dúvidas de que um homem fora acu-

sado inocentemente. 

E) As dúvidas de Peirce sobre quem o roubou tinham 

aumentado. 

 

 

02. Em relação ao texto, analise: 

 

I- Peirce erra ao acusar um homem inocente, pois, sendo 

norte-americano, ele sabe que em seu país o número de fur-

tos é quase nulo; 

II- A paranormalidade de Peirce fica evidente quando ele 

encara o suspeito; 

III- Peirce bateu no suspeito, a palavra “blefe” (linha 20) 

indica isso; 

IV- Tudo não passou de uma intuição de Peirce e de um pal-

pite certeiro; 

V- Depois de insistir para que tripulação fosse até o convés, 

Peirce fez uma pequena caminhada. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, IV e V estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e V estão corretos. 

D) Apenas os itens IV e V estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

03. Estas expressões que aparecem no Texto 01 marcam uma 

mesma circunstância:  

 

- Quando seu relógio de ouro foi roubado da cabine (linhas 

01 e 02). 

- Em seguida (linhas 07 e 08). 

- Assim que formulou seu palpite (linhas 11 e 12). 

- Assim que me virei para olhar para eles (linhas 15 e 16). 

 

A circunstância que estas expressões indicam é de: 

 

A) Modo. 

B) Tempo. 

C) Afirmação. 

D) Perigo. 

E) Tensão. 

 

 

04. “Peirce conjecturou sobre a razão de ter adivinhado a 

identidade do gatuno e chegou à conclusão de que alguma 

espécie de percepção instintiva o guiara [...]”. (linhas 32 a 

35). A palavra o, em destaque no trecho, faz uma referência a 

um elemento anterior da mesma frase, que é 

 

A) Peirce. 

B) Razão de Peirce. 

C) Gatuno. 

D) Percepção. 

E) Instinto. 

 

 

05. A separação silábica correta da palavra “dióxido” é: 

 

A) Dió-xi-do. 

B) Di-óxi-do. 

C) Di-ó-xi-do. 

D) Dióx-i-do. 

E) Dió-xido. 

 

 

As questões de 06 a 08 dizem respeito à Charge. Leia-o aten-

tamente antes de respondê-las. 
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TEXTO 02 

 

 
 

06. Há uma diferença de opinião entre Calvin e seu pai sobre 

ir “realmente bem” nos exercícios. Escolha a alternativa que 

explica essa diferença: 

 

A) O pai de Calvin acha que ir “realmente bem” é con-

seguir resolver todas as questões. Calvin acha que é 

conseguir resolver algumas. 

B) O pai de Calvin acha que ir “realmente bem” é tentar 

fazer todas as questões. Calvin acha que é apenas 

pesquisar sobre como resolvê-las. 

C) O pai de Calvin exige que o filho faça todos os exer-

cícios. Calvin ironiza, dizendo que não pode ser tão 

“fenomenal”. 

D) A diferença de opinião é apenas quanto ao número 

de exercícios: 100% dos exercícios resolvidos são o 

ideal para o pai, 50% são o ideal para Calvin. 

E) A diferença de opinião gera um conflito entre Calvin 

e seu pai: o menino fica extremamente irritado com 

a intromissão do pai em seus estudos. 

 

 

07. A pergunta “Quão bem?”, dita pelo pai de Calvin no se-

gundo quadrinho, teria o mesmo efeito de sentido se fosse 

como a da alternativa: 

 

A) “Está indo bem mesmo”? 

B) “O quanto você está indo bem?” 

C) “Sério?!” 

D) “Foi bem?” 

E) “Que nada!” 

 

 

08. A análise morfológica das palavras constituintes do sin-

tagma “realmente bem”, dita por Calvin no terceiro quadri-

nho, está CORRETA em: 

 

A) O advérbio “realmente” modifica outro advérbio, 

“bem”.  

B) O advérbio “realmente” modifica o adjetivo “bem”. 

C) O advérbio “realmente” modifica o substantivo 

“bem”. 

D) O adjetivo “realmente” é determinado por outro ad-

jetivo, “bem”. 

E) O adjetivo “bem” modifica o advérbio “realmente”. 

 

 

As questões de 09 a 10 dizem respeito ao Texto 03. Leia-o 

atentamente antes de respondê-las.    

   

TEXTO 03 

 

 
 

 

09. Com base na leitura do Texto 03, julgue as informações 

abaixo em V (verdadeira) ou f (falsa) e, em seguida, assinale 

a alternativa contendo a ORDEM CORRETA das respostas, 

de cima para baixo: 

 

(__)- A reportagem é falsa e pode ser enquadrada como uma 

fake news; 

(__)- A reportagem trata de uma notícia falsa sobre um tra-

tamento duvidoso contra o autismo; 

(__)- A reportagem condena as mães que fizeram uso do 

falso tratamento; 

(__)- Segundo a reportagem, o autismo pode ser curado de 

outra forma, não com o MMS; 

(__)- Algumas mães, seus filhos autistas e a imprensa se 

uniram para combater a fake news. 

 

A) F – V – F – F – V. 

B) V – V – V – F – V. 

C) F – V – F – V – V. 
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D) V – F – V – V – F. 

E) F – V – F – F – F. 

 

 

10. A conjunção adverbial "à revelia" (linha 05), no Texto 

03, poderia ser substituída na frase em que aparece, sem pre-

juízo de sentido, como na alternativa: 

 

A) Uma substância usada em produtos de limpeza como 

alvejante, conhecida como MMS (...) tem sido ven-

dida e indicada, de forma enganosa, como cura do 

autismo para o desespero das autoridades sanitárias 

(...).  

B) Uma substância usada em produtos de limpeza como 

alvejante, conhecida como MMS (...) tem sido ven-

dida e indicada, de forma enganosa, como cura do 

autismo com a anuência das autoridades sanitárias 

(...). 

C) Uma substância usada em produtos de limpeza como 

alvejante, conhecida como MMS (...) tem sido ven-

dida e indicada, de forma enganosa, como cura do 

autismo com o apoio das autoridades sanitárias (...). 

D) Uma substância usada em produtos de limpeza como 

alvejante, conhecida como MMS (...) tem sido ven-

dida e indicada, de forma enganosa, como cura do 

autismo sem nenhuma preocupação das autoridades 

sanitárias (...).  

E) Uma substância usada em produtos de limpeza como 

alvejante, conhecida como MMS (...) tem sido ven-

dida e indicada, de forma enganosa, como cura do 

autismo sem o conhecimento das autoridades sanitá-

rias (...).  

 
 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
 

11. Em 1762, Jean-Jacques Rousseau publicou Emílio ou da 

Educação. Este tratado encontrou grande sucesso, revolucio-

nando a pedagogia e serviu de ponto de partida para as teorias 

de todos os grandes educadores dos séculos XIX e XX, seu 

principal princípio descreve: 

 

A) O homem tem instintos primitivos e violentos, por-

tanto a sociedade precisa educá-los para a vida em 

sociedade. 

B) O homem nasce naturalmente bom, e é preciso partir 

dos instintos naturais da criança para desenvolvê-los. 

C) A sociedade corrompe o homem, portanto se deve 

fundar instituições que visem transformar a socieda-

de.  

D) A obediência é a única forma da vida em sociedade, 

a educação deve, portanto, criar indivíduos aptos a 

obedecer e viver com seus iguais. 

E) A autonomia é o principal objetivo da educação, por-

tanto, educar significa desenvolver a capacidade in-

dividual com base no contexto social de cada indiví-

duo. 

 

 

12. Na história da Educação Brasileira, nota-se que durante o 

regime autoritário do Estado Novo, sob o governo de Getúlio 

Vargas, houve uma tentativa de traçar uma política educacio-

nal de âmbito nacional. Todas as alternativas abaixo, são 

órgãos criados com este objetivo, EXCETO: 

 

A) Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-

nal. 

B) Instituto Nacional do Cinema Educativo. 

C) Ministério da Educação. 

D) Instituto Nacional do Cinema Educativo. 

E) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 

 

 

13. Com a proposta construtivista, a escola fica aberta ao 

diálogo, esta relação muda, o aluno tem liberdade para se 

expressar, se colocar e o professor se torna mediador neste 

processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a pedagogia 

construtivista estabelece como princípios todas as alternativas 

abaixo, EXCETO: 

 

A) Adaptar o aluno aos valores e normas da sociedade 

de classe. 

B) Avaliar a aprendizagem do estudante no contexto do 

ensino. 

C) Adaptar o currículo para atingir as suposições dos 

estudantes. 

D) Buscar e valorizar o ponto de vista do estudante. 

E) Estruturar a aprendizagem em torno de conceitos 

primários. 

 

 

14. A pedagogia construtivista procura valorizar o ser huma-

no de modo integral, sem fragmentação, o professor não vê 

somente o que este aluno pode dar à sociedade, mas sim o 

que este aluno tem a ganhar na sociedade, o que ele tem a 

crescer no grupo ao qual está inserido. Este princípio pode ser 

aplicado ao pensar não somente o ensino regular, mas tam-

bém: 

 

A) O ensino técnico. 

B) Os cursos superiores. 

C) O ensino religioso. 

D) A educação especial. 

E) A educação informal. 

 

 

15. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-

nal (LDB), o aluno pode se ausentar de prova ou aula marca-

da nos dias em que, segundo os preceitos de sua religião, seja 

vedada a realização de tais atividades. Dentre as prestações 

alternativas que a escola deve por direito prestar a este aluno, 

estão as seguintes alternativas: 

 

A) Anulação da atividade ou prova tendo em vista seu 

direito de ausência, não contando prejuízo ao aluno 

neste caso. 

B) Encaminhamento de um profissional, disponibiliza-

do pela escola para aplicar trabalho ou prova na re-

sidência do aluno em data especifica.  

C) Mediante justificativa documentada dos pais ou res-

ponsáveis, pedir desconsideração da atividade na 

contagem de sua nota. 

D) Prova ou aula de reposição, trabalho escrito ou outra 

modalidade de pesquisa, com tema, objetivo e data 

definidos pela instituição de ensino. 

E) Alterar a realização da atividade ou prova para a ela-

boração de uma apresentação coletiva sobre sua 

crença como atividade substitutiva. 
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16. Sobre as incumbências dos docentes, leia as proposições 

abaixo e responda: 

 

I- Participar da elaboração da proposta pedagógica do esta-

belecimento de ensino; 

II- Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo sua pro-

posta pedagógica pessoal, preferências e formação teórica; 

III- Repassar para a escola a relação de alunos de menor 

rendimento, para que sejam elaboradas propostas de recupe-

ração; 

IV- Colaborar com as atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade; 

V- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além 

de participar integralmente dos períodos dedicados ao plane-

jamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. 

B) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I, IV e V estão corretos. 

E) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos. 

 

 

17. A Lei Federal nº 11.645/08 dispõe sobre o estudo da his-

tória e cultura afro-brasileira e indígena. Com relação a esta 

lei é CORRETO afirmar: 

 

A) Serão abordados no ensino superior a partir da for-

mação de profissionais especialistas destas áreas, em 

especial nas ciências humanas. 

B) Serão abordados a partir do ensino médio, tendo em 

vista a proximidade destes temas com questões soci-

ais e práticas do cotidiano dos alunos. 

C) Serão ministrados a partir do ensino fundamental, 

tendo em vista a abordagem geográfica e histórica 

do tema. 

D) Serão ministrados no âmbito de todo o currículo es-

colar, em especial nas áreas de educação artística, de 

literatura e história brasileira. 

E) Serão realizadas formações de docentes especialistas 

neste tema nos cursos superiores, após o prazo de 

cinco anos deverão constar no conteúdo dos livros 

didáticos do ensino fundamental e médio. 

 

 

18. A Resolução CD/FNDE nº 17/2013 estabelece procedi-

mentos para a transferência obrigatória de recursos financei-

ros aos municípios e ao Distrito Federal, a título de apoio 

financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento 

da educação infantil. Este programa se destina a: 

 

A) O atendimento de crianças de zero a 36 meses in-

formadas nos programas de atenção social dos mu-

nicípios, cujas famílias sejam beneficiárias do Pro-

grama Bolsa Família, em creches públicas ou conve-

niadas. 

B) O atendimento de crianças de zero a 12 meses in-

formadas no Conselho Tutelar municipal, cujas fa-

mílias não tenham renda superior a dois salários mí-

nimos. 

C) O atendimento de crianças de zero a 48 meses in-

formadas nos programas de apoio social dos estados, 

cujas famílias não ultrapassem a renda de dois salá-

rios mínimos. 

D) O atendimento de crianças de zero a 36 meses in-

formadas no Censo Escolar da Educação Básica, cu-

jas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa 

Família, em creches públicas ou conveniadas. 

E) O atendimento de crianças de zero a 48 meses in-

formadas no Censo Escolar da Educação Básica, cu-

jas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa 

Família, em creches públicas ou conveniadas com o 

poder público. 

 

 

19. Sobre o Plano Nacional de Educação, nas chamadas me-

tas estruturantes para a garantia do direito a educação básica 

de qualidade, leia as afirmações e responda a seguir. 

 

I- Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola 

para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e 

ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a 

atender, no mínimo, 50%  das crianças de até 3 (três) anos; 

II- universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para 

toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir 

que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na 

idade recomendada; 

III- Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 

ensino fundamental; 

IV- Oferecer educação em tempo integral nas escolas públi-

cas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos (as) alunos 

(as) da educação básica; 

V- erradicar a taxa de analfabetismo funcional, e reduzir em 

50% o analfabetismo absoluto. 

  
Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e V estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens I, IV e V estão corretos. 

E) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos. 

 

 

20. A convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai 

privado de liberdade será garantida: 

 

A) Pela manutenção do regime de saídas periódicas do 

recluso em datas específicas, a exemplo de feriados 

religiosos e datas comemorativas familiares. 

B) Pelo acesso a visitações regulares que se estendem 

aos períodos regulares das instituições de reclusão, 

nos casos de crianças de até 8 anos. 

C) Por meio de visitas periódicas promovidas pelo res-

ponsável ou, nas hipóteses de acolhimento instituci-

onal, pela entidade responsável, independentemente 

de autorização judicial. 

D) Pelo contato via correspondência, visitas regulares 

semanais, e pela chamada visita assistida, nos casos 

em que a justiça obriga um representante jurídico a 

acompanhar o menor. 

E) Pela redução de pena, quando comprovadamente a 

criança apresentar doenças raras ou super raras, e 

também por meio da possibilidade de cumprir pena 

no regime semiaberto.  
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do município 

de Juarez Távora(PB), são forma de provimento em cargo 

público todas as alternativas abaixo, EXCETO: 

 

A) Nomeação.  

B) Indicação.  

C) Readaptação.  

D) Reversão. 

E) Reintegração. 

 

 

22. Configura crime de “Sonegação de contribuição previ-

denciária” a conduta típica de suprimir ou reduzir contribui-

ção social previdenciária e qualquer acessório, mediante as 

seguintes condutas: I – omitir de folha de pagamento da em-

presa ou de documento de informações previsto pela legisla-

ção previdenciária segurados empregado, empresário, traba-

lhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado 

que lhe prestem serviços; II – deixar de lançar mensalmente 

nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias 

descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou 

pelo tomador de serviços; III – omitir, total ou parcialmente, 

receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou credita-

das e demais fatos geradores de contribuições sociais previ-

denciárias. De acordo com o Código Penal, assinale a alterna-

tiva CORRETA sobre a extinção da punibilidade do referido 

crime. 

 

A) Não será extinta a punibilidade mesmo que o agente, 

espontaneamente, declare e confesse as contribui-

ções, importâncias ou valores e preste as informa-

ções devidas à previdência social, na forma definida 

em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. 

B) A punibilidade será extinta por simples deliberação 

do juízo, inexistindo qualquer critério específico em 

lei para tal. 

C) Inexiste a figura da extinção da punibilidade no or-

denamento jurídico brasileiro. 

D) A punibilidade será extinta se o agente negar a de-

claração das contribuições e se negar a prestar in-

formações devidas. 

E) É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamen-

te, declara e confessa as contribuições, importâncias 

ou valores e presta as informações devidas à previ-

dência social, na forma definida em lei ou regula-

mento, antes do início da ação fiscal. 

 

 

23. Assinale a alternativa CORRETA, que corresponde à 

conduta típica do crime de tráfico de influência conforme 

dispõe o Código Penal: 

 

A) Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcioná-

rio público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 

retardar ato de ofício.  

B) Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito 

ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo 

consumo de mercadoria. 

C) Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública 

ou venda em hasta pública, promovida pela adminis-

tração federal, estadual ou municipal, ou por entida-

de paraestatal; afastar ou procurar afastar concorren-

te ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, 

fraude ou oferecimento de vantagem. 

D) Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para ou-

trem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretex-

to de influir em ato praticado por funcionário públi-

co no exercício da função. 

E) Opor-se à execução de ato legal, mediante violência 

ou ameaça a funcionário competente para executá-lo 

ou a quem lhe esteja prestando auxílio.  

 

 

24. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a lacuna: 

 

“Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, 

quem, ___________________, exerce cargo, emprego ou 

função pública”.  

 

A) Sempre permanente e com remuneração. 

B) Embora transitoriamente e sempre com remunera-

ção. 

C) Sempre permanente ou sem remuneração.  

D) Sempre permanente e sem remuneração. 

E) Embora transitoriamente ou sem remuneração. 

 

 

25. Adriano, diretor de penitenciária, deixou de cumprir seu 

dever de vedar aos presos o acesso a aparelho telefônico. De 

acordo com o Código Penal, Adriano praticou o crime de: 

 

A) Condescendência criminosa. 

B) Advocacia administrativa. 

C) Prevaricação. 

D) Violência arbitrária. 

E) Desvio de função. 

 

 

26. Marcelo, analista de sistema de informações em uma 

repartição pública, estava em uma grande dúvida sobre os 

crimes praticados por funcionário público contra a adminis-

tração em geral. A principal dúvida de Marcelo era em rela-

ção à conduta típica de “modificar ou alterar, o funcionário, 

sistema de informações ou programa de informática sem 

autorização ou solicitação de autoridade competente”. Para 

efeitos do Código Penal, a prática desta conduta configura o 

crime de: 

 

A) Concussão. 

B) Inserção de dados falsos em sistema de informações. 

C) Excesso de exação.  

D) Modificação ou alteração não autorizada de sistema 

de informações.  

E) Peculato. 

 

 

27. O professor de Direito Penal, Juliano, deu aula sobre “Os 

crimes contra a organização do trabalho” e passou uma ativi-

dade para os alunos responderem em casa. A atividade con-

sistia em uma pergunta que buscava a resposta sobre qual 

seria o crime praticado pela conduta típica de “Aliciar traba-

lhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade 

do território nacional”. De acordo com o Código Penal, trata-

se do crime de: 

 

A) Aliciamento para o fim de emigração. 
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B) Aliciamento sexual. 

C) Aliciamento para o fim de imigração.  

D) Aliciamento de trabalhadores para o fim de explora-

ção de mão de obra.  

E) Aliciamento de trabalhadores de um local para outro 

do território nacional. 

 

 

28. O crime de “Invasão do estabelecimento industrial, co-

mercial ou agrícola. Sabotagem” é caracterizado pela conduta 

típica de: 

 

A) Participar de suspensão ou abandono coletivo de tra-

balho, praticando violência contra pessoa ou contra 

coisa. 

B) Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a participar ou deixar de participar de de-

terminado sindicato ou associação profissional.  

C) Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comer-

cial ou agrícola, com o intuito de impedir ou emba-

raçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo 

fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele 

existentes ou delas dispor. 

D) Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação le-

gal relativa à nacionalização do trabalho.  

E) Exercer atividade, de que está impedido por decisão 

administrativa. 

 

 

29. Sobre as disposições constitucionais acerca da Nacionali-

dade, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa COR-

RETA. 

 

I- São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro 

de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam regis-

trados em repartição brasileira competente ou venham a 

residir na República Federativa do Brasil e optem, em qual-

quer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionali-

dade brasileira; 

II- A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos 

e naturalizados; 

III- O cargo de oficial das Forças Armadas é privativo de 

brasileiro nato; 

IV- O cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal é 

privativo de brasileiro nato; 

V- Aos portugueses com residência permanente no País, se 

houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuí-

dos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos de 

exceção previstos na Constituição. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens III, IV e V estão corretos. 

B) Apenas os itens II, III e V estão corretos. 

C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

E) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

 

 

30. Em relação ao voto, exercício dos direitos políticos e às 

condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O domicílio eleitoral na circunscrição não é condi-

ção de elegibilidade. 

B) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. 

C) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para 

os maiores de dezoito anos.  

D) Durante o período do serviço militar obrigatório, os 

militares conscritos não poderão se alistar como elei-

tores. 

E) São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. De acordo com a Lei nº 10.436/02, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) É reconhecida como meio legal de comunicação e 

expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e 

outros recursos de expressão a ela associados. 

B) Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Li-

bras a forma de comunicação e expressão, em que o 

sistema linguístico de natureza visual-motora, com 

estrutura gramatical própria, constituem um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos 

de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

C) A Língua Brasileira de Sinais - Libras poderá substi-

tuir a modalidade escrita da língua portuguesa. 

D) Deve ser garantido, por parte do poder público em 

geral e empresas concessionárias de serviços públi-

cos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e di-

fusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como 

meio de comunicação objetiva e de utilização cor-

rente das comunidades surdas do Brasil. 

E) As instituições públicas e empresas concessionárias 

de serviços públicos de assistência à saúde devem 

garantir atendimento e tratamento adequado aos por-

tadores de deficiência auditiva, de acordo com as 

normas legais em vigor. 

 

32. As abordagens que permearam a educação de surdos 

foram /são: 

 

I- Comunicação Total; 

II- Oralismo; 

III- Bilinguismo.  

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e II estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

33. Sobre o decreto no 5.626/15, é IMPROCEDENTE afir-

mar: 

 

A) Considera pessoa surda a que, por ter perda auditiva, 

compreende o mundo por meio de experiências vi-

suais. 

B) Considera pessoa surda a que por ter perda auditiva 

interage com o mundo por meio de experiências vi-

suais. 

C) Considera pessoa surda a que manifesta sua cultura 

principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Si-

nais – Libras. 
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D) Considera deficiência auditiva a perda bilateral, par-

cial ou total, de 30 decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 100Hz, 5.000Hz, 

2.000Hz e 13.000Hz. 

E) Determina que Libras deve ser inserida como disci-

plina curricular obrigatória nos cursos de formação 

de professores para o exercício do magistério, em 

nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudio-

logia, de instituições de ensino, públicas e privadas, 

do sistema Federal de ensino e dos sistemas de ensi-

no dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-

pios. 

 

 

34. Sobre LIBRAS é IMPROCEDENTE afirmar: 

 

A) É a língua natural dos surdos brasileiros. 

B) Por meio dela os surdos vivenciam suas experiên-

cias. 

C) Por meio dela os surdos interagem com os demais 

grupos sociais. 

D) É uma reprodução das línguas orais. 

E) Utiliza-se de um meio ou canal visual-espacial e não 

oral- auditivo, sendo dotada de uma gramática cons-

tituída a partir de elementos próprios, que se estrutu-

ram a partir de mecanismos fonológicos, morfológi-

cos, sintáticos e semânticos. 

 

 

35. Leia com atenção: 

 

(__)- A formação de docentes para o ensino de Libras nas 

séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e na 

educação superior deve ser realizada em nível superior, em 

curso de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras 

ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda lín-

gua; 

(__)- A formação de docentes para o ensino de Libras na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental 

deve ser realizada em curso de Pedagogia ou curso normal 

superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita tenham 

constituído línguas de instrução, inviabilizando a formação 

bilíngue; 

(__)- O processo de inclusão da Libras como disciplina cur-

ricular deve iniciar-se nos cursos de Educação Especial, 

Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, diminuindo-se regres-

sivamente para as demais licenciaturas; 

(__)- As instituições de educação superior devem incluir a 

Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão nos cursos 

de formação de professores para a educação básica, nos 

cursos de Fonoaudiologia e nos cursos de Tradução e Inter-

pretação de Libras - Língua Portuguesa. 

 

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e 

(F) significa falso a sequência CORRETA das proposições 

acima é: 

 

A) V – F – V – F. 

B) V – V – F – F. 

C) F – F – V – V. 

D) F – V – V – F. 

E) V – F – F – V. 

 

 

36. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

respectivamente as lacunas: 

 

O decreto nº 5.626/2005 considera que o aluno com surdez 

tem direito a uma avaliação _____. Apresenta em seu texto a 

seguinte diretriz: adotar mecanismos de avaliação coerentes 

com aprendizado de _____ língua, na correção das provas 

escritas, _____ o aspecto semântico e reconhecendo a singu-

laridade linguística manifestada no aspecto formal da Língua 

Portuguesa. 

 

A) Diferenciada – Segunda – Valorizando. 

B) Digitalizada – Segunda – Desconsiderando. 

C) Analógica – Segunda – Considerando. 

D) Exclusiva – Primeira – Desprezando. 

E) Aparteada – Primeira – Desconsiderando. 

 

 

37. Para complementar o currículo da base nacional comum, 

o ensino de Libras e o ensino da modalidade escrita da Lín-

gua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos, 

devem ser ministrados em uma perspectiva: 

 

A) Modal, dialógica e relacional. 

B) Dialógica, funcional e instrumental. 

C) Analógica, funcional e dual. 

D) Instrumental, referencial e embrionária. 

E) Referencial, relacional e fática. 

 

 

38. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

respectivamente as lacunas: 

 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que as metodologias de 

ensino de línguas orais têm oscilado entre uma abordagem 

cujo foco é no uso da _____ e noutra com o foco na _____. 

Dentro destas duas visões _____ é delineado o campo inves-

tigativo de ensino e aprendizagem de línguas. 

 

A) Língua – Forma – Antagônicas. 

B) Disciplina – Língua – Sincopadas. 

C) Liberdade – Força – Simbióticas. 

D) Força – Mentalização – Embrionárias.  

E) Forma – Mentalização – Sincopadas. 

  

 

39. Assinale a alternativa IMPROCEDENTE. O exame de 

proficiência em Libras:  

 

A) Deve avaliar a fluência no uso, o conhecimento e a 

competência para o ensino dessa língua. 

B) O exame de proficiência em Libras deve ser promo-

vido, anualmente, pelo Ministério da Educação e 

instituições de educação superior por ele credencia-

das para essa finalidade. 

C) Deve ser gratuita para a pessoa que comprove surdez 

severa. 

D) A certificação de proficiência em Libras habilitará o 

instrutor ou o professor para a função docente. 

E) O exame de proficiência em Libras deve ser realiza-

do por banca examinadora de amplo conhecimento 

em Libras, constituída por docentes surdos e linguis-

tas de instituições de educação superior. 
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40. Leia com atenção: 

 

(__)- A escola assume-se como uma instituição social anti-

discriminatória, na qual todos os estudantes, com ou sem 

problemas, integrados ou marginalizados, são acolhidos, na 

qual a exclusão é igual a zero, na qual todos podem se consi-

derar proprietários de um bem social e de um sentimento 

comunitário profundo que é a inclusão total de todas as cri-

anças na escola, a depender da sua diversidade biossocial; 

(__)- A inclusão é assunto de grande relevância e merece 

destaque nos debates hodiernos da sociedade, para que seja 

contemplada com o devido respeito não só pela comunidade 

escolar, mas por toda população; 

(__)- A educação inclusiva deve acolher todas as pessoas 

com poucas exceções; 

(__)- Estar junto é se aglomerar no cinema, no ônibus e até 

na sala de aula com pessoas que não conhecemos. Já inclu-

são é estar com, é interagir com o outro. 

 

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e 

(F) significa falso a sequência CORRETA das proposições 

acima é: 

 

A) V – F – V – F. 

B) F – F – V – V. 

C) V – V – F – F. 

D) F – V – F – V. 

E) V – F – F – V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


