
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, o 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 caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o  
modelo (   ). 

A marcação da folha de respostas é definitiva: não se admitem 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. 

 

 

Duração desta prova: 04 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO 

Tradutor e Intérprete de 

M 
É 
D 
I 

O 

 

LINGUAGEM DE SINAIS 

Nome: Inscrição:  

Identidade:  Órgão Expedidor:  

Assinatura:   

Prédio:  Sala :  

 

Edital n
o
 38/2019 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Português  

TEXTO 1  
 

Ao entrarmos em contato com a música, zonas importantes 
do corpo físico e psíquico são acionadas – os sentidos, as 
emoções e a própria mente. Por meio da música, a criança 
expressa emoções que não consegue materializar com 
palavras. 

Antes mesmo de nascer, o bebê já é capaz de ouvir. A 
partir do quinto mês de gestação, ele ouve as batidas do 
coração da mãe (além de todos os outros barulhos do 
organismo) e reconhece a sua voz. É na fase fetal que se 
forma a memória sonora das crianças, responsável por 
preparar o vínculo entre mãe e filho depois do corte do 
cordão umbilical. 

Desde os tempos mais remotos, o homem percebeu todo 
esse potencial. Usando os materiais que tinha à disposição 
(pedras, ossos, madeiras, o próprio corpo e a voz), ele foi 
combinando sons e silêncios das mais diversas maneiras. 

A música possibilita o desenvolvimento intelectual e a 
interação do indivíduo no ambiente social, contribuindo 
diretamente para o desenvolvimento cognitivo, linguístico, 
psicomotor e socioafetivo do aluno, independente de sua 
faixa etária.  Através dela é possível transmitir não somente 
palavras, mas também sentimentos, ideias e ideais que 
podem ganhar grandes repercussões didáticas se bem 
direcionados. 

“A E I O U… dabliú, dabliú, na cartilha da Juju”: quem já 
ouviu esse refrão na voz de Margareth Menezes nem 
suspeita que tais palavras foram extraídas da marchinha de 
carnaval composta em 1932 por Lamartine Babo e Noel 
Rosa, na música “A.E.I.O.U – A Cartilha da Juju”.  De 
maneira bem-humorada, os autores mostram que, desde 
aquela época, havia uma preocupação com o sistema 
educacional no Brasil. 

A ideia de representar o Brasil em música já era forte no 
projeto modernista de Mário de Andrade e Villa-Lobos, nas 
décadas de 1920-40, partindo do estudo do folclore para 
chegar a uma representação de brasilidade na música de 
concerto. Mas, a partir da década de 1950, quem assume a 
missão de representar o Brasil em música são os 
compositores populares, e o lugar que o folclore ocupava 
antes como depósito de autenticidade e originalidade passa 
a ser substituído pelo samba dos anos 20/30. 

No ABC do Sertão, música composta por Luiz Gonzaga em 
1953, o autor expressa o som autêntico do abecedário 
usado pelo povo nordestino. Foi a maneira que ele 
encontrou para homenagear e mostrar para o Sul que os 
seus conterrâneos tinham uma forma genuína – e não 
errada – de falar. 

O Trenzinho do Caipira, uma composição de Heitor Villa-
Lobos e parte integrante da peça Bachianas Brasileiras nº 
2, é uma obra emblemática. A música se caracteriza por 
imitar o movimento de uma locomotiva com os instrumentos 
da orquestra. A melodia fez com que um dos nossos 
maiores poetas, o Acadêmico Ferreira Gullar, entrasse “em 
transe” (palavras dele), como se tivesse recebido um 
“choque mágico”, resultando na composição de um 
inspirado poema que se transformou na letra. Trata-se de 
um belo exemplo (e resumo) de como a linguagem da 
música, numa organização sistemática entre sons e 
silêncios, é capaz de comunicar sensações que 
ultrapassam nosso entendimento racional. 
 

Arnaldo Niskier. Disponível em: 
http://www.academia.org.br/artigos/linguagem-da-musica.  

Acesso em 15/09/2019. Adaptado. 

01. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que 
apresenta o título mais adequado para o Texto 1, por 
representar a síntese de seu conteúdo global. 

A) A memória sonora das crianças 
B) A representação do Brasil em música 
C) A linguagem da música 
D) As origens da música 
E) Os efeitos da música para o corpo 

 

02. Dentre as informações apresentadas a seguir, 
assinale aquela que está de acordo com o Texto 1.  

A) Quando é de qualidade, a música tem o poder de 
acionar certas partes do nosso corpo físico e 
psíquico e, inclusive, de curar certas patologias 
físicas. 

B) A música é decisiva para formar, na fase fetal, a 
memória sonora das crianças, sendo a 
responsável por preparar o vínculo entre mãe e 
filho, depois do corte do cordão umbilical. 

C) O homem pré-histórico combinou os materiais 
que estavam a sua disposição e, assim, 
conseguiu criar sons inovadores, que os músicos 
tentam imitar ainda hoje. 

D) A música melhora não apenas o intelecto, mas 
também a interação social, podendo ajudar o 
aluno no seu desenvolvimento socioafetivo, 
linguístico, psicomotor e cognitivo. 

E) Na música “O ABC do Sertão”, Luiz Gonzaga 
presta uma homenagem à maneira equivocada 
de como o povo nordestino fala a língua 
portuguesa.  

 

03. Analise as relações semânticas expressas nos 
seguintes enunciados do Texto 1: 

1) “Ao entrarmos em contato com a música, zonas 

importantes do corpo físico e psíquico são 

acionadas.” 

2) “Antes mesmo de nascer, o bebê já é capaz de 

ouvir.” 

3) “quem já ouviu esse refrão na voz de Margareth 

Menezes nem suspeita que tais palavras foram 

extraídas da marchinha de carnaval composta em 

1932 por Lamartine Babo e Noel Rosa.” 

4) “Trata-se de um belo exemplo (e resumo) de 

como a linguagem da música, numa organização 

sistemática entre sons e silêncios, é capaz de 

comunicar sensações que ultrapassam nosso 

entendimento racional.” 

 

       Os trechos destacados têm valor temporal em:  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia.org.br/academicos/arnaldo-niskier


04. Releia: “Antes mesmo de nascer, o bebê já é capaz de 
ouvir.” Esse trecho tem o mesmo sentido de:  

A) O bebê tem que nascer para ser capaz de ouvir.  
B) A capacidade de ouvir precede o nascimento. 
C) Ouvir é uma capacidade que surge logo após o 

nascimento. 
D) O nascimento prescinde da capacidade de ouvir. 
E) Assim que nasce, o bebê começa a ouvir. 

 

05. Assinale a alternativa na qual as normas da 
concordância foram atendidas. 

A) Ao longo dos tempos, existiu várias tentativas de 
representar o Brasil na música. 

B) Não é novidade o poder da música; fazem muitos 
anos que sabemos disso.  

C) Sempre houveram instrumentos que os homens 
usaram para fazer música.  

D) Com o tempo, foi negligenciado alguns ritmos e 
até alguns instrumentos musicais.  

E) A maioria dos músicos, hoje em dia, é consciente 
do poder da sua arte. 

 

06. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de 
crase foi empregado corretamente.   

A) “Música boa” é um conceito que se refere 

àquela música que emociona alguém.  

B) Alguns fãs sonham em encontrar seus ídolos 

músicos cara à cara. 

C) É preciso reconhecer que todos têm direito à 

todo tipo de música.  

D) A música tem o poder de dar, à mim e à você, 

uma visão diferente da vida.  

E) Não se sabe à quem devemos atribuir o título de 

“primeiro criador de um instrumento musical”. 
 

07. Assinale o enunciado no qual as normas de regência 
(verbal e nominal) estão de acordo com a norma-
padrão da língua. 

A) A invenção da música se deu devido o homem ter 
combinado sons e silêncios. 

B) Sem dúvida, os jovens, hoje em dia, preferem 
rock e funk do que música clássica.   

C) Em se tratando de gosto musical, só temos que 
obedecer à nossa sensibilidade. 

D) A música em que se atribui prestígio, atualmente, 
não é a de melhor qualidade.  

E) Por causa do bom nível que chegou a música 
brasileira, ela é admirada internacionalmente. 

   

08. Assinale a alternativa na qual as formas verbais estão 
corretamente conjugadas. 

A) Seria incrível se todos os músicos brasileiros 
compossem boas músicas. 

B) A música que entretém a moçada nem sempre é 
a de melhor qualidade. 

C) Se músicos estrangeiros virem ao Brasil, ficarão 
encantados com a nossa música. 

D) Se os músicos brasileiros fazerem somente 
música de qualidade, serão imbatíveis. 

E) Os melhores artistas estrangeiros vem o Brasil 
como um país promissor na música. 

09. Releia: “Através [da música] é possível transmitir não 
somente palavras, mas também sentimentos, ideias 

e ideais que podem ganhar grandes repercussões 
didáticas se bem direcionados.” A expressão 
destacada nesse trecho tem valor 

A) adversativo. 
B) causal. 
C) comparativo. 
D) conclusivo. 
E) aditivo. 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta um par de 
palavras escritas segundo as normas vigentes de 
ortografia. 

A) idenização e covalescência. 
B) abscesso e intempérie. 
C) enxarcar e envólucro.  
D) abuzivo e compreenção.  
E) fragância e paralização. 

 

 

TEXTO 2 

 

A música é uma forma de comunicação utilizada como um 
canal, em que é possível transmitir uma mensagem de 
forma sutil, eficiente e agradável, seja apenas para o prazer 
do ouvinte ou para influenciá-lo a tomar determinadas 
ações ou atitudes esperadas pelo anunciante – além de 
poder ajudar na construção de uma marca e estreitar sua 
relação com o consumidor. 

Um ótimo exemplo é o da Coca-Cola. Com tom alegre e 
inspirador em suas campanhas, a marca tenta passar uma 
mensagem que desperte a empatia – não só a seus 
potenciais clientes, mas a todos que assistem a seu filme. 

É fácil perceber que a trilha sonora de um filme, se mudada, 
pode dar um sentido totalmente diferente à cena. É assim 
no cinema e também na publicidade, por isso a escolha da 
música certa é tão importante para o trabalho publicitário. 

 

Disponível em: 
https://plugcitarios.com/blog/2017/03/24/importancia-da-musica-na-

publicidade. Acesso em 15/09/2019. Adaptado. 

 

11. Seguindo uma proposta temática diferente do Texto 1, 
o autor do Texto 2 optou por abordar a música com 
foco: 

 

A) no seu poder persuasivo, sendo, por isso, 
instrumento para iludir as pessoas. 

B) na sua sutileza comunicativa, daí ser veículo de 
transformação social. 

C) na sua veia estética, responsável por despertar o 
prazer em quem a escuta.  

D) na sua relevância como elemento auxiliar nos 
anúncios e propagandas.  

E) na sua capacidade de gerar empatia, que muda a 
atitude dos ouvintes.  

 
 
 
 
 

https://plugcitarios.com/blog/2017/03/24/importancia-da-musica-na-publicidade
https://plugcitarios.com/blog/2017/03/24/importancia-da-musica-na-publicidade


12. Releia o trecho: “seja apenas para o prazer do ouvinte ou para influenciá-lo a tomar determinadas ações ou atitudes 
esperadas pelo anunciante – além de poder ajudar na construção de uma marca e estreitar sua relação com o 
consumidor.” O travessão foi empregado para: 

A) sinalizar a introdução da síntese de uma sequência de ideias. 
B) introduzir um segmento explicativo, sem o qual todo o trecho perderia o sentido. 
C) inserir uma pausa, que dá ênfase ao segmento que vem em seguida. 
D) marcar com clareza a delimitação entre duas vozes enunciativas diferentes. 
E) indicar que o segmento final é menos informativo do que o anterior.  

 

13. Releia o trecho: “não só a seus potenciais clientes, mas a todos que assistem a seu filme”. O sentido de “potenciais 
clientes” é: 

A) clientes com poder de compra. 
B) prováveis clientes. 
C) abastados clientes.  
D) poderosos clientes. 
E) clientes que consomem muito. 

 

14. Assim como na palavra “música”, deve receber acento gráfico a palavra 

A) súdito. 
B) rúbrica. 
C) púdico. 
D) gratuíto. 
E) maresía. 

 

 

TEXTO 3 

 

 
Disponível em: https://www.pinterest.pt/pin/490681321878019068. Acesso em 15/09/2019. 

 

15. O leitor deve compreender que, no Texto 3, se faz uma crítica, principalmente: 

A) a toda expressão artística. 
B) aos programas de rádio. 
C) ao gosto musical das crianças. 
D) ao excesso de barulho nos rádios. 
E) a certo tipo de música. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conhecimentos Específicos 
 

16. É o resultado das interações entre as pessoas surdas, 

os espaços sociais em que habitam e os aspectos 

interpretativos singulares frente ao mundo. Sua 

existência se constitui no complexo campo de 

produções culturais, tais como a língua de sinais, as 

identidades, as estratégias pedagógicas e as artes. 

Essa é a definição de  

A) cultura surda. 
B) identidade surda. 
C) pedagogia surda. 
D) povo surdo. 
E) educação surda. 

17. ________________ consiste em uma abordagem 

teórica educacional que se propõe a capacitar a 

pessoa surda para compreensão e produção da 

linguagem, partindo do princípio de que o indivíduo 

surdo pode se constituir interlocutor por meio de 

técnicas para o aprendizado da língua dominante. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

A) Comunicação total  
B) Bilinguismo  
C) Oralismo 
D) Língua de Sinais  
E) Pedagogia Surda 

18. Sobre a educação de surdos, analise as afirmações a 

seguir. 

1) A educação bilíngue é uma proposta de ensino 
surgida nas escolas de surdos, originada da 
teoria crítica, com o entendimento de que a 
pessoa surda não é mais rotulada como 
deficiente, mas como sujeito compreendido em 
uma cultura.  

2) O bilinguismo surge inicialmente da compreensão 
de que a educação de surdos tem a necessidade 
de os surdos serem instruídos em duas línguas.  

3) A comunicação total substituiu o oralismo, que, 
com a presença da teoria criacionista, admite 
adequação ao modelo educacional de pessoas 
surdas.  

4) A comunicação total propôs combinar o oralismo 
com a língua de sinais, bem como estratégias 
pedagógicas com enfoque na comunicação.  

5) O fato de vivermos em sociedades, 
majoritariamente, de falantes de línguas orais faz 
que os sujeitos falantes apenas de línguas de 
sinais sofram limitações nas interações 
educacionais em escolas comuns. 

 

       Estão corretas: 

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

 
 
 
 

19. Sobre a Comunidade Surda, é correto afirmar que: 

A) é composta apenas de surdos que participam e 
compartilham os mesmos interesses. Geralmente 
se reúnem em associações, federações, igrejas.  

B) é composta por pessoas que apoiam as pessoas 
surdas, geralmente os familiares e os intérpretes 
de línguas de sinais.  

C) é um movimento social de apoio às pessoas 
surdas que compartilham os mesmos interesses. 
Geralmente se reúnem em associações de 
surdos, federações de surdos, igrejas.  

D) é um movimento religioso de entidades que 
compartilham o interesse de apoiar as 
comunidades surdas.  

E) é composta por pessoas surdas e ouvintes que 
participam e compartilham os mesmos 
interesses. Geralmente se reúnem em 
associações de surdos, federações de surdos e 
igrejas.  

20. O(a) ________________ é o conjunto de 

representações em que se nega a singularidade do 

sujeito e a pessoa surda fica compelida a 

compreender-se a partir da perspectiva do outro.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

A) Oralismo.  
B) Comunicação total. 
C) Ouvintismo. 
D) Bilinguismo. 
E) Pedagogia do surdo.  

21. Acerca dos preceitos éticos da atuação do profissional 

tradutor e intérprete de Libras, analise as seguintes 

proposições. 

1) Confiabilidade: sigilo profissional. 
2) Imparcialidade: o intérprete deve ser neutro e não 

interferir com opiniões próprias. 
3) Discrição: o intérprete deve estabelecer limites no 

seu envolvimento durante a atuação.  
4) Distância profissional: o profissional intérprete e 

sua vida pessoal são separados.  
5) Fidelidade: a interpretação pode adaptar o 

processo tradutório com simplificações e 
exemplos do conteúdo, para ajudar no 
entendimento da informação. 

 

Estão corretas: 

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

 
 
 
 
 
 
 



22. São habilidades e competências da atuação do 

profissional tradutor e intérprete de Libras na 

educação, exceto: 

A) ter domínio dos processos de adaptabilidade 
semântica.  

B) ter domínio de estratégias e técnicas de tradução 
e interpretação. 

C) ter formação específica na área de atuação. 
D) desenvolver habilidades e competências 

relacionadas ao processo tradutório entre a 
Libras e o português. 

E) assistir os surdos em todos os processos 
educacionais. 

23. Na tradução do português para Libras, a datilologia 

corresponde a um processo de ____________ para 

que a comunicação exista. Assinale a alternativa que 

preenche corretamente a lacuna acima.   

A) equivalência   
B) tradução icônica 
C) tradução oblíqua  
D) tradução não literal  
E) empréstimo   

24. Sobre o processo tradutório, assinale a alternativa 

incorreta. 

A) Nele, se transpõem as palavras de uma língua-
fonte para uma língua-alvo. 

B) O profissional atua percebendo as semelhanças 
e dessemelhanças entre as línguas e busca 
adaptações coerentes.  

C) O tradutor e intérprete trabalha continuamente 
em dois níveis de relações semânticas: o real e o 
linguístico, a linguagem do cotidiano e a formal. 

D) O profissional busca a referência e o sentido no 
processo tradutório, objetivando atingir a maior 
correspondência possível.  

E) O profissional busca, referencial e 
pragmaticamente, as palavras e o discurso 
apresentados na língua-fonte para adaptar para a 
língua-alvo. 

25. Sobre a atuação do tradutor e intérprete na área 

educacional, assinale a alternativa correta. 

A) Cabe ao professor delegar ao tradutor e 
intérprete a responsabilidade de assumir o ensino 
dos conteúdos voltados para os educandos 
surdos.  

B) Cabe ao professor consultar o tradutor e 
intérprete a respeito do desenvolvimento do 
educando surdo, sendo esse profissional o mais 
indicado para avaliá-lo.  

C) O tradutor e intérprete deve assumir papéis de 
ensino e aprendizagem, como os professores, 
ampliando as possibilidades de aprendizagem do 
educando surdo.  

D) Para crianças não existem dificuldades em 
entender a distinção entre o papel do tradutor e 
intérprete e a atuação do professor.  

E) Os educandos devem dirigir questões 
diretamente ao intérprete, que traduz de forma 
integral para que o professor faça seus 
comentários e encaminhe as devidas discussões 
em relação aos tópicos abordados em sala. 

 

26. Quanto à atuação do profissional tradutor e intérprete 

de Libras, analise as afirmações a seguir.  

1) Tradutor diz respeito ao profissional que traduz 
de uma língua para outra e refere-se ao processo 
que envolve pelo menos uma língua escrita.  

2) É o profissional que traduz e interpreta da língua 
de sinais para a língua falada e vice-versa, 
apenas nas modalidades que se apresentarem 
de forma oral-auditiva.  

3) É o profissional que executa o processo de 
tradução e interpretação de uma língua para 
outra, que acontece simultaneamente.  

4) É o profissional que executa o processo de forma 
consecutiva, em que o tradutor e intérprete 
ouve/vê o enunciado em uma língua-fonte, 
processa a informação e, posteriormente, faz a 
passagem para a língua-alvo. 

 

        Estão corretas, apenas: 

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

27. É correto afirmar que, em sala de aula, os intérpretes:  

A) têm o direito de ser auxiliados pelo professor 
através da revisão e preparação das aulas, o que 
garante a qualidade da sua atuação.  

B) têm o direito de assumir as atividades na 
ausência do professor, através da revisão e 
preparação das aulas, o que garante a qualidade 
da sua atuação. 

C) não têm o direito de ser auxiliados pelo professor 
através da revisão e preparação das aulas que 
garantem a qualidade da sua atuação. 

D) têm que auxiliar o professor através da revisão e 
preparação das aulas, o que garante a qualidade 
da sua atuação. 

E) têm o direito de apenas executar a tradução da 
aula proferida pelo professor, sem a necessidade 
de revisão e preparação das aulas.  

28. Na educação, o processo tradutório tem como 

prioridade manter a equivalência do conteúdo. Uma 

frase ou expressão da língua de partida normalmente 

pode ser traduzida de maneiras diversas, sem que 

haja uma forma melhor do que a outra. Qual 

competência corresponde à habilidade para interpretar 

o significado da língua-fonte para a língua-alvo sem 

distorções, adições ou omissões?  

A) Competência de transferência. 
B) Competência metodológica  
C) Competência na área.  
D) Competência bicultural.  
E) Competência técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



29. Sobre as características da Língua Brasileira de 

Sinais, assinale a alternativa correta.  

A) A Libras é exclusivamente icônica.  
B) A Libras é icônica e arbitrária. 
C) A Libras é exclusivamente arbitrária.  
D) A Libras nem é icônica nem arbitrária, pois os 

sinais são criados a partir dos contextos sociais. 
E) As línguas de sinais não se configuram com 

elementos icônicos e arbitrários, pois sua 
modalidade é vísuo-espacial.  

30. _________________ se refere ao tamanho e à forma. 

É utilizado para apresentar a aparência de um objeto, 

isto é, a forma, o tamanho, a textura ou o desenho de 

um objeto. Usualmente, é produzido com ambas as 

mãos, para formas simétricas ou assimétricas.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

A) Classificador semântico.  
B) Classificador do plural. 
C) Classificador instrumental.  
D) Classificador descritivo. 
E) Classificador de corpo. 

31.  Na Libras, as expressões faciais e corporais exercem 

qual função, semelhante às línguas orais? 

A) A de estabelecer os tipos de frases e as 
entonações.  

B) A de estabelecer tipos de frases exclamativas, 
porém não atende às entonações de línguas 
orais.  

C) A de facilitar o entendimento dos sinais. 
D) A de complementar o processo de comunicação, 

por meio da mímica.  
E) A de estabelecer tipos de frases exclamativas, 

negativas ou interrogativas, apenas.  

32. Sobre a datilologia, assinale a alternativa correta. 

A) Não é língua de sinais, mas cabe a ela o 
processo de transposição de palavras do 
Português para a Libras. 

B) É língua de sinais, pois cabe a ela o processo de 
transposição de palavras da Libras para o 
português. 

C) Não é língua de sinais, embora caiba a ela a 
formulação de todas as configurações de mãos. 

D) É língua de sinais, pois todos os sinais partem de 
suas configurações de mãos. 

E) É língua de sinais e cabe a ela a transposição da 
configuração das mãos para as palavras de uma 
língua oral.  

33. Com base na Lei Brasileira de Inclusão (Lei n
o
 13.146/ 

2015), assinale a alternativa correta. 

A) A educação constitui direito da pessoa com 
deficiência, devendo ser assegurado sistema 
educacional inclusivo na educação infantil. 

B) A educação constitui direito da pessoa com 
deficiência, devendo ser assegurado sistema 
educacional inclusivo na educação básica. 

C) A educação constitui direito da pessoa com 
deficiência, devendo ser assegurado sistema 
educacional inclusivo até o ensino superior. 

D) A educação constitui direito da pessoa com 
deficiência, devendo ser assegurado sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis. 

E) A educação constitui direito da pessoa com 
deficiência, devendo ser assegurado sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e 
aprendizado até os 21 anos de idade.  

34. Ações que promovam rupturas em discursos de 

generalizações e estereótipos relacionados a 

singularidades em pessoas com deficiência. Tais 

ações promovem um tipo de acessibilidade, qual seja:  

A) acessibilidade atitudinal. 
B) acessibilidade programática. 
C) acessibilidade comunicacional. 
D) acessibilidade instrumental. 
E) acessibilidade metodológica. 

35. Assinale a alternativa que corresponde à 

acessibilidade comunicacional. 

A) O profissional tradutor e intérprete de Libras deve 
assegurar tecnicamente a fidelidade das 
informações, comprometendo-se a transmitir para 
os educandos surdos as mesmas informações 
que estão recebendo os ouvintes, de forma clara 
e segura. 

B) O profissional tradutor e intérprete de Libras deve 
assegurar tecnicamente a promoção de um 
ambiente inclusivo em que se promova o respeito 
e comprometer-se a ajudar os educandos surdos 
no ambiente escolar. 

C) O profissional tradutor e intérprete de Libras deve 
assegurar tecnicamente estratégias didático-
metodológicas e comprometer-se a transmitir 
para os educandos surdos os conteúdos das 
aulas, junto com o professor. 

D) O profissional tradutor e intérprete de Libras deve 
assegurar tecnicamente que o ambiente escolar 
esteja acessível para que o educando surdo 
chegue à sala de aula de forma confortável e 
acessível.  

E) O profissional tradutor e intérprete de Libras deve 
assegurar tecnicamente a simplificação das 
informações, comprometendo-se a ajudar os 
educandos surdos a terem o mesmo conteúdo 
que os educandos ouvintes, de forma clara e 
segura. 

36.  O artigo 55 da Lei nº 13.146/2015, que trata da 

inclusão, fala sobre Desenho Universal e introduz o 

conceito de _____________, que consiste em  

adaptações, modificações e ajustes necessários e 

adequados, que não acarretem ônus desproporcional 

e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de 

assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar 

ou exercer, em igualdade de condições e 

oportunidades com as demais pessoas, todos os 

direitos e liberdades fundamentais. Assinale a 

alternativa que completa corretamente a lacuna acima. 

A) Acessibilidade plena 
B) Acessibilidade atitudinal 
C) Adaptação plena 
D) Adaptação razoável 
E) Acessibilidade razoável 



37. Sobre a inclusão de pessoas com deficiência em 

Instituições de Ensino, analise as proposições abaixo. 

1) Os dois vocábulos – integração e inclusão –, 
embora tenham significados semelhantes, são 
empregados para expressar situações 
educacionais de inserção diferentes e se 
fundamentam em posicionamentos teórico-
metodológicos divergentes.  

2) O objetivo da integração é inserir em escolas 
comuns um educando ou um grupo de 
educandos que anteriormente tenha sido 
excluído. O mote da inclusão é o de não deixar 
nenhum educando no exterior do ensino regular, 
desde o começo da vida escolar. 

3) Educação inclusiva é o processo educacional que 
modifica as estruturas das escolas, de qualquer 
nível, para o atendimento de educandos, 
independentemente de suas singularidades, 
respeitando-os.   

4) A integração escolar é uma forma de inserção 
que recebe os educandos com deficiência, desde 
que sejam capazes de acompanhar a escola 
comum, sem necessidade de adaptação.   

5) A inclusão escolar é uma forma de inserção em 
que a escola comum tradicional é modificada 
para acolher qualquer educando, independente 
de sua singularidade, propiciando-lhe educação 
de qualidade.  

    

        Estão corretas: 

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

 

38. O enquadramento das pessoas surdas a partir 

_________________ baseou-se no modo cartesiano e 

racional de desenvolvimento da comunicação com fins 

à normalização das condutas sociais.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 
 
A) das perspectivas hispânicas 
B) das abordagens clínicas 
C) dos pensamentos socráticos 
D) da filosofia gestualista 
E) da identidade surda 

39. O Art. 1º da Lei nº 10.436/2002 trata do 

reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais como 

meio legal de comunicação das pessoas surdas e: 

A) reforça o vernáculo oficial em todos os países de 
Língua Portuguesa. 

B) exclui quaisquer outros recursos de expressão 
associados à Libras. 

C) desconsidera as diferenças regionais, sociais e 
etárias. 

D) inclui as expressões idiomáticas das línguas 
orais. 

E) contempla outros recursos de expressão a ela 
associados. 

40. A legislação brasileira trouxe importantes conquistas 

para a melhoria da qualidade da educação de surdos e 

a acessibilidade comunicacional por meio da Libras. 

Em relação ao nível superior, o Decreto nº 5626/2005 

determina que a Libras passe a ser disciplina: 

A) obrigatória para todos os cursos de saúde, exceto 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Ciências 
Biológicas. 

B) obrigatória para todas as licenciaturas, exceto 
Sociologia, Ciências Políticas e Filosofia. 

C) optativa para todos os cursos de licenciatura e 
bacharelado, exceto Pedagogia e 
Psicopedagogia. 

D) obrigatória para todos os cursos de licenciatura e 
para os cursos de Fonoaudiologia. 

E) optativa para todos os cursos superiores, 
independente da área de conhecimento e de ser 
licenciatura ou bacharelado. 

41. No que se refere à educação de surdos, assinale a 

alternativa incorreta. A Meta 4 do Plano Nacional de 

Educação (Lei nº 13.005/2014):  

A) entende a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
como primeira língua. 

B) indica o atendimento à faixa etária de 0 (zero) a 
17 (dezessete) anos. 

C) garante o ensino em escolas e classes bilíngues 
e em escolas inclusivas.  

D) garante a modalidade escrita da Língua 
Portuguesa como segunda língua. 

E) garante o ensino superior nos cursos de Libras 
para ouvintes. 

42. O método oralista teve como seu principal defensor o 

educador 

A) Heinicke, da Alemanha. 
B) Hendrick, da Itália. 
C) Hessel, da Itália. 
D) Hostel, da Alemanha. 
E) Hoffmann, da Itália. 

43. A educação de surdos no Brasil contou com uma 

personalidade surda de grande destaque, o Flausino 

José da Costa Gama, que marcou seu nome na 

história por ter: 

A) criado uma metodologia de ensino em língua de 
sinais para a corte imperial e o clero brasileiro. 

B) inventado o alfabeto de sinais no Brasil, até hoje 
utilizado por toda a Europa e Estados Unidos da 
América. 

C) fundado o Imperial Instituto para Surdos-Mudos 
de Ambos os Sexos, no Rio de Janeiro, em 1857.  

D) produzido a primeira obra em língua de sinais, 
intitulada “Iconographia dos Signaes dos Surdos-
Mudos”, em 1875. 

E) integrado a curadoria da Primeira Exposição de 
Artes Surdas, realizada no Instituto Nacional de 
Educação de Surdos, em 1880. 
 



44. Nos Estudos Surdos, a expressão “povo surdo” é 

bastante adotada por pesquisadores no Brasil. Isso se 

justifica porque essa expressão: 

A) tem conotação segregadora das pessoas com 
surdez. 

B) refere-se à inclusão identitária e cultural das 
pessoas surdas. 

C) inclui as pessoas ouvintes aprendizes da língua 
de sinais. 

D) traz orgulho, devido à região geográfica em que 
habitam os surdos e por sua cultura. 

E) oportuniza a inclusão das pessoas surdas no 
ensino superior. 

45. As artes surdas, assim como a literatura surda, vem 

ganhando representatividade na educação de surdos, 

na qualidade de artefato cultural. Produções artísticas 

de autoria de artistas surdos são consideradas “arte 

surda”, na perspectiva dos estudos culturais surdos, 

quando: 

A) provocam reflexões intrínsecas aos modos de 
vida, às línguas, às lutas e aos comportamentos 
da pessoa surda. 

B) são pinturas com cores vibrantes e com traços 
fortemente marcados em pinceladas bem 
definidas, ou seja, cubista. 

C) permitem ao espectador deleitar-se diante da 
constatação das habilidades de desenho das 
pessoas surdas. 

D) os retratistas expressam todos os traços de 
personalidade ao esculpir a face das figuras 
humanas. 

E) são expressas através de pinturas, desenhos e 
esculturas com influência renascentista ou 
barroca. 

46. Em relação à localização para o tradutor e intérprete 

de Libras atuar em sala de aula, considera-se 

adequada sempre que: 

A) a escolha feita pelo professor não for 
questionada, pois ele é quem sabe o melhor para 
a sua turma. 

B) a presença de fontes luminosas seja posta atrás 
do intérprete, para facilitar a sua visualização. 

C) houver a maior distância possível do professor, 
uma vez que ele é quem deve ser o centro do 
discurso. 

D) houver um acordo entre os sujeitos do discurso: 
intérprete-professor-aluno surdo. 

E) estiver em destaque à frente do professor, 
respeitando o direito linguístico da pessoa surda. 

 
 
 
 

47. Via de regra, as pessoas surdas possuem um modo 

peculiar de escrita da língua oral do seu país. Quando 

o professor não tiver domínio da Libras e desconhecer 

suas peculiaridades, em situações avaliativas de sala 

de aula ou processos seletivos de diferentes formatos, 

cabe ao tradutor e intérprete de Libras, a pedido dos 

avaliadores: 

A) auxiliar no esclarecimento da forma escrita, 
sempre que solicitado. 

B) ajustar o texto ao modelo padrão da língua, antes 
da entrega do material. 

C) desconsiderar tal solicitação, pois ela está além 
de suas responsabilidades. 

D) reescrever todo o texto, por se tratar da segunda 
língua da pessoa surda. 

E) substituir partes do texto para ser passível de 
compreensão. 

48. Solicitar que outro tradutor e intérprete de língua de 

sinais faça o seu apoio em um evento de grande porte 

com diferentes temáticas é uma atitude que revela: 

A) a insegurança do profissional em relação ao 
conteúdo. O certo é cada um ser responsável por 
seu turno de ação. 

B) a benevolência do profissional, ao demonstrar 
suas habilidades linguísticas na sinalização dos 
mais diversos contextos comunicacionais. 

C) a compreensão de que um bom profissional zela 
pela qualidade da sua atuação, afinal, há 
variações linguísticas, sinais técnicos ou 
eventuais dúvidas. 

D) a evidente fragilidade do profissional quanto ao 
domínio linguístico, diante de toda a comunidade 
surda. 

E) inexperiência do profissional, pois apenas quem 
está em início de carreira necessita desse tipo de 
suporte linguístico. 

49. No momento de realizar a interpretação da língua de 

sinais para a língua oral, o tradutor e intérprete de 

Libras deve estar atento a diversos aspectos, para a 

garantia da fidedignidade tradutória. Assinale, entre as 

opções abaixo, o aspecto que se apresenta incorreto. 

A) Entoacional, modulando a voz conforme o 
contexto; 

B) Vocabulário adequado ao status do enunciador; 
C) Intensidade empregada à voz alinhada ao 

discurso; 
D) Expressões faciais atenuadas ao sinalizar o 

discurso; 
E) Escolhas sintáticas pertinentes às ideias 

enunciadas. 

50. Para atuação profissional do tradutor e intérprete de 

Libras em nível médio, a Lei nº 12.319/2010 determina, 

dentre outras alternativas previstas, que a formação 

por meio de cursos de extensão universitária deve ser 

realizada em instituições: 

A) públicas ou privadas. 
B) públicas federais. 
C) privadas, apenas. 
D) públicas estaduais. 
E) públicas municipais. 



51. Ao substituir temporariamente um colega em uma 

universidade, um tradutor e intérprete de Libras 

encontra um grande amigo surdo na sala de aula. Era 

prova final da disciplina e o estudante não estava 

preparado, devido a graves problemas pessoais que 

eram de conhecimento do profissional. O estudante 

surdo solicita, com o olhar aflito, uma ajuda do amigo 

para identificar as alternativas corretas. Diante dos 

fatos expostos e dos preceitos da Lei n
o
 12.319/2010, 

o profissional deve: 

A) exercer sua atuação livre de preconceitos de 
qualquer natureza, principalmente preconceitos 
linguísticos e sociais. 

B) reconhecer as especificidades linguísticas e 
culturais da comunidade surda, colaborando com 
o estudante. 

C) considerar a honestidade e a discrição, em 
respeito ao papel de tutor do profissional frente à 
pessoa surda. 

D) assumir uma postura de solidariedade frente à 
pessoa surda, pois não lhe é cerceado tal direito 
na conduta profissional. 

E) manter sua imparcialidade e fidelidade aos 
conteúdos que lhe couber traduzir. 

52. Há diferentes modos de formação dos sinais na Libras. 

Um deles é o processo denominado ‘nominalização’, 

que é o emprego de nomes que derivam de 

A) verbos. 
B) adjuntos. 
C) pronomes. 
D) preposições. 
E) substantivos. 

53. Analise morfologicamente os sinais da Libras abaixo 

transcritos em português e identifique o sinal que 

segue a regra de antecipação da mão não dominante. 

A) ALMOÇO 
B) NÃO QUERER 
C) ACREDITAR 
D) POPULAÇÃO 
E) CONSCIÊNCIA 

54. O verbo __________, utilizado em um contexto de 

comunicação em Libras, é classificado como verbo 

manual, pois, para a sua realização, necessita que a 

configuração de mão se incorpore ao objeto. Assinale 

a alternativa que completa corretamente a lacuna 

acima. 

A) VENCER 
B) PINTAR 
C) RIR 
D) PERDOAR 
E) CANSAR 

55. A soletração digital, por meio do ________________, 

encontra-se presente na Libras e nas demais línguas 

de sinais nas quais a modalidade oral-auditiva é 

alfabética, realizando tal relação, assim como ocorre 

na Língua de Sinais Britânica e na Língua de Sinais 

Americana. Assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna acima. 

A) fonógrafo digital 
B) vocabulário de sinal 
C) alfabeto manual 
D) diário sinalizado 
E) sinal espectral 

56. Assinale a alternativa que apresenta apenas sinais 

compostos em Libras. 

A) ENCANADOR; COR-DE-ROSA; FINAL DE 
SEMANA 

B) ILEGÍVEL; LAVATÓRIO; MEIA-NOITE 
C) CASAMENTO; CANTAR; BICICLETA 
D) SALÁRIO; TRÂNSITO; MUNDO 
E) TOBOGÃ; NUVEM; MOEDA 

57. As sentenças sujeito-verbo-objeto são comuns em 

Libras. Assinale a alternativa que segue esta regra. 

A) NUNCA RECLAMAR MINHA MÃE 
B) JOSÉ BRASÍLIA NÃO CONHECER 
C) COMIDA NORDESTE ELA GOSTAR 
D) MIGUEL BOLO COLOCAR-NO-FORNO 
E) FÁTIMA ESTUDAR CURSO DIREITO 

58. Um dos parâmetros linguísticos das línguas de sinais é 

o ponto de articulação, também conhecido como 

locação. Analise os sinais abaixo transcritos, a 

descrição do ponto de articulação e assinale a 

alternativa incorreta. 

A) MANGA, no queixo; BOLA, espaço neutro; 
B) MACAXEIRA, na mão não dominante; 

AMARELO, no rosto; 
C) OLIMPÍADAS, espaço neutro; LEMBRAR, na 

testa; 
D) TEORIA, na testa; PIEDADE, no tronco; 
E) COURO, nos ombros; BRASIL, no rosto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59. Analise o sinal abaixo descrito e assinale a alternativa correta. 

 
Mãos horizontais abertas, palmas para baixo, dedos apontados uns para os outros, tocando-os pelas pontas dos dedos, na 
parte superior do abdômen. Mover as mãos em um grande arco para frente e para baixo, virando as palmas para cima, e tocá-
las na região pélvica.  
 
In: CAPOVILLA, FC; RAPHAFEL, WD. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Vol. I. 

São Paulo: EDUSP, 2001. 

 
A) FRUTA DO CONDE ou PINHA 
B) GRAVIDEZ ou GESTAÇÃO 
C) ABÓBORA ou JERIMUM 
D) ACABOU ou TERMINOU 
E) CANTAR ou CANTAROLAR 

60. Observe a figura abaixo e assinale a alternativa corresponde ao processo tradutório em português, sequencialmente. 

 
                                   In: QUADROS, R.M. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed, 1997, p. 64. 

 

A) Eu ajudo a você. Ele ajuda a mim. Você ajuda a mim. Ele ajuda a você. 
B) Você ajuda a mim. Ele ajuda a mim. Ele ajuda a você. Ele não o ajuda. 
C) Ele não o ajuda. Você ajuda a mim. Ele ajuda a mim. Ele ajuda a você. 
D) Você ajuda a mim. Ele ajuda a você. Eu ajudo a você. Todos ajudam a mim. 
E) Nós ajudamos você. Eles ajudam a mim. Todos ajudam a mim. Ele não o ajuda.  

 


