
Concurso Público UFRN  
A vida é um sonho. Realize-o 

(Madre Teresa)  

 
 
 

 
 
 
 
 

Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 

Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação e 50 questões 

de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 20  

Legislação; 21 a 50  Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem 

imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, 

comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.  

4 
A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço 

reservado para o texto definitivo na Folha de Redação fornecida pela Comperve. 

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará 

redução de pontos. 

6 
Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das 

quais apenas uma é correta. 

7 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não peça 

esclarecimentos aos fiscais. 

8 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 

em material transparente.  

9 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

10 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

11 

Você dispõe de, no máximo, quatro horas e trinta minutos  para redigir o texto 

definitivo na Folha de Redação, responder às questões e preencher a Folha de 

Respostas. 

12 
O preenchimento da Folha de Respostas e da Folha de Redação é de sua inteira 

responsabilidade. 

13 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno, a 

Folha de Respostas e a Folha de Redação. 
 

____________________________________________________________________________ _____ 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________________ 
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Prova de Redação 
 

 
Com a popularização do uso da internet, publicar nas redes sociais tornou-se um dos hábitos 

mais frequentes na vida dos brasileiros, o que tem acarretado problemas como a viralização de 

notícias falsas, as chamadas fake news. Muitas vezes, o compartilhamento indiscriminado de 

informações improcedentes gera transtornos e prejuízos ao alvo dessas publicações.  

 
 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 

Considerando essa problemática e seus conhecimentos a respeito do tema, produza um artigo 

de opinião com o objetivo de defender um posicionamento sobre a seguinte questão:  
 

Internautas que compartilham fake news em redes sociais devem ser penalizados? 
 

 
 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

 
 

 Seu artigo deverá atender às seguintes normas:  

 ser redigido no espaço destinado à versão definitiva  na Folha de Redação; 

 apresentar explicitamente um ponto de vista,  fundamentado em, no mínimo, dois 
argumentos; 

 ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa;  

 ser redigido em prosa (e não em verso);  

 conter, no máximo, 40 linhas; e 

 não ser assinado (nem mesmo com pseudônimo).  
 

 
ATENÇÃO 

 Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:  

 texto com até 14 linhas;  

 fuga ao tema ou à proposta; 

 letra ilegível; 

 identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);  

 texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que seja ofensivo ; e 

 artigo escrito em versos. 
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de 1 a 10 desta prova são baseadas no texto abaixo.  
 
 

Salas de aula transformando o sertanejo 

1º Ao longo de anos, o sertão do Rio Grande do Norte foi subjugado às intempéries da seca  

que expulsou milhares de sertanejos de suas origens em busca de água e sobrevivência. 

Numa revolução inimaginável para a maioria dos moradores das terras mais áridas do 

estado, cujas precipitações médias anuais são inferiores a 800 milímetros, a educação se 

tornou o meio de transformação social, cultural e econômica. Hoje, por entre os cactos que 

povoam a caatinga, surgem institutos federais, faculdades, universidades e a primeira Escola 

Multicampi de Ciências Médicas do Brasil. Em uma década, o número de instituições de 

ensino superior no estado cresceu 33,3% e expandiu o número de vagas em 125,38%. O 

sertão do flagelo da seca se transformou no chão das oportunidades e do resgate de 

sonhos.  

2º “Não existia perspectiva. Meu pai era analfabeto. Eu cresci estudando em escola pública e 

numa família carente”, relembra Anderson Fernandes, 26 anos, formado em Odontologia pela 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN-Campus Caicó). Nascido numa 

família que enfrentou inúmeras dificuldades ao longo dos anos, a falta de perspectiva de 

mudança não fez o estudante esmorecer, como se diz em Caicó. Formado há dois anos, hoje 

servidor público e aluno do Curso de Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), Fernandes é apenas um exemplo dos milhares de jovens do 

interior do estado que se beneficiaram com o processo de interiorização da educação 

superior. De 2006 a 2016, o número de instituições de ensino desse perfil saiu das 21 para 

28, entre públicas e privadas, conforme dados mais recentes do Censo da Educação 

Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

3º A UERN, na qual Anderson Fernandes se formou, abriu os cursos de Odontologia e 

Enfermagem, em Caicó, em 2006. “A UERN tem papel crucial na interiorização do ensino 

superior. Ela foi pioneira na instalação de cursos da área da Saúde no Seridó”, destaca 

Álvaro Lima, diretor do Campus da UERN em Caicó. Desde então, os alunos que antes 

migravam para outras cidades potiguares ou até mesmo para a Paraíba passaram a 

permanecer em Caicó. 

4º Na mesma década, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, o IFRN, multiplicou por 10,5 o número de unidades instaladas no estado. Em 2006, 

eram apenas duas – uma em Natal e outra em Mossoró. Hoje, 21 institutos oportunizam a 

entrada de milhares de alunos no ensino médio, no técnico, na graduação e na pós-

graduação.  

5º No âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o processo de 

interiorização do ensino superior remonta à década de 1970, com a abertura dos cursos de 

Letras, Administração, Estudos Sociais, Pedagogia, História e Engenharia de Minas em 

Caicó. Naquela época, os cursos eram ministrados num prédio cedido pela Diocese de 

Caicó. Anos depois, com a inauguração do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), 

com três blocos de aulas num terreno de 10 hectares, ocorreu a ampliação do número de 

graduações e de professores e a expansão das atividades para a cidade vizinha, Currais 

Novos.  

6º No Oeste do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal Rural do Semi -Árido (UFERSA) 

iniciou um processo de expansão com a transformação em universidade federal em 2005. 

Antes, funcionava como Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM). Desde então, 

criou novos cursos e abriu três campi avançados em Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. 

Na atualidade, a UFERSA oferece 22 cursos de graduação e 24 de pós -graduação. A 

comunidade estudantil é de 10.345 alunos somente nos cursos presenciais. “A interiorizaçã o 
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do ensino superior pode ser considerada o maior programa de inclusão do Governo Federal, 

na medida em que tem levado pesquisa, ensino e desenvolvimento a locais que antes 

estavam longe de grandes centros universitários. A UFERSA é um profícuo exemplo dis so”, 

declara o reitor José de Arimatea de Matos.  

7º Expandir a interiorização do Ensino Superior, principalmente nos cursos da área da Saúde, 

deve ser uma meta prioritária da UFRN. Um dos objetivos da Escola Multicampi de Ciências 

Médicas é ter, em seu quadro, 86 docentes. Para isso, alguns desafios deverão ser 

vencidos. Um deles é o financeiro. Em comum, a UERN, a UFERSA e a UFRN sofrem com a 

falta de recursos. O custeio para o Curso de Medicina de Caicó, por exemplo, foi zerado em 

2018. Por ano, de acordo com George Dantas de Azevedo, a UFRN repassa R$ 1,3 milhão 

para pagamento de despesas básicas.   O desafio deste ano será financiar o internato dos 

estudantes da primeira turma, iniciada em 2014, que migrarão para a prática acadêmica no 

Hospital Universitário Ana Bezerra, em Santa Cruz. Na UERN, o orçamento aprovado para 

este ano é R$ 71 milhões menor que o previsto para 2017.  
 

 

Disponível em: <http://blog.tribunadonorte.com.br/umnovosertao/>. Acesso em: 05 jul. 2018. [Excerto adaptado]  

 

01. O propósito comunicativo principal do texto é 

A) persuadir o leitor a assumir que a interiorização do ensino superior no Rio Grande do 
Norte é uma forma de transformar a vida do sertanejo.  

B) informar o leitor sobre as transformações ocorridas no sertão do Rio Grande do Norte em 
decorrência da interiorização do ensino superior.  

C) informar o leitor acerca da expansão e da diversificação do ensino superior no Brasil e, em 
especial, no sertão do Rio Grande do Norte.  

D) persuadir o leitor a assumir que a diminuição dos recursos destinados ao ensino superior 
no Rio Grande do Norte pode causar prejuízos à vida do sertanejo.  

 

02. Da relação entre título e texto, depreende-se 

A) um argumento.   C) uma constatação. 

B) uma suposição.    D) um contra-argumento. 
 

03. A progressão do texto ocorre da seguinte forma: 

A) 1º parágrafo apresenta a temática; 2º, 3º, 4º, 5º e 6º parágrafos desenvolvem a temática; 
7º parágrafo avalia a temática.  

B) 1º parágrafo apresenta a temática; 2º, 3º, 4º e 5º parágrafos desenvolvem a temática; 6º e 
7º parágrafos avaliam a temática. 

C) 1º e 2º parágrafos apresentam a temática; 3º, 4º, 5º e 6º parágrafos desenvolvem a 
temática; 7º parágrafo avalia a temática.  

D) 1º e 2º parágrafos apresentam a temática; 3º, 4º e 5º parágrafos desenvolvem a temática; 
6º e 7º parágrafos avaliam a temática.  

 

04. No texto, entrecruzam-se, prioritariamente, as sequências 

A) descritiva e explicativa.   C) narrativa e explicativa.  

B) narrativa e argumentativa.    D) descritiva e argumentativa. 
 

05. A linguagem empregada no texto tende 

A) à conotação e ao registro informal, em desconformidade com o gênero discursivo.  

B) à denotação e ao registro informal, em desconformidade com o gênero discursivo.  

C) à conotação e ao registro formal, em conformidade com o gênero discursivo.  

D) à denotação e ao registro formal, em conformidade com o gênero discursivo.  



Concurso Público UFRN  Edital 17/2018  Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais    A vida é um sonho. Realize-o.            7 

 

Para responder às questões 06, 07, 08, 09 e 10, considere o excerto transcrito abaixo.  
 

“Não existia perspectiva[1]. Meu pai era analfabeto. Eu cresci estudando em escola 

pública e numa família carente”, relembra[2] Anderson Fernandes, 26 anos, formado em 

Odontologia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN -Campus Caicó). 

Nascido numa família que enfrentou inúmeras dificuldades ao longo dos anos, a falta de 

perspectiva de mudança não fez o estudante esmorecer, como[3] se diz em Caicó. 

Formado há dois anos, hoje servidor público e aluno do Curso de Mestrado em Saúde 

Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Fernandes é apenas 

um exemplo dos milhares de jovens do interior do estado que se beneficiaram com o 

processo de interiorização da educação superior. De 2006 a 2016, o número de 

instituições de ensino desse perfil saiu das 21 para 28, entre públicas e privadas, 

conforme dados mais recentes do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

 

06. Sobre o uso da pontuação, afirma-se corretamente: 

A) a primeira vírgula poderia ser substituída por ponto-e-vírgula. 

B) os dois primeiros pontos poderiam ser substituídos por vírgulas.  

C) os parênteses poderiam ser substituídos por aspas.  

D) a última vírgula poderia ser substituída por um ponto.  

 

07. No trecho, há 

A) apenas uma citação de discurso alheio, sendo ela sob forma de discurso direto.  

B) três citações de discurso alheio, duas sob forma de discurso direto e uma sob forma de 
ilha textual. 

C) apenas uma citação de discurso alheio, sendo ela sob forma de discurso indireto.  

D) três citações de discurso alheio, uma sob forma de discurso direto e duas sob forma de 
modalização em discurso segundo. 

 

08. Na oração em que surge, o elemento linguístico [1] funciona como 

A) sujeito. 

B) objeto direto. 

C) predicativo. 

D) adjunto adnominal. 
 

09. O elemento linguístico [2] possibilita depreender que a informação por ele introduzida 

A) é uma prática impensada na vida do seu enunciador.  

B) não é comum na vida do seu enunciador.  

C) não é novidade na vida do seu enunciador.  

D) é uma situação incômoda na vida do seu enunciador.  
 

10. No contexto em que surge, o elemento linguístico [3] é uma 

A) preposição e estabelece uma relação de concessão.  

B) conjunção e estabelece uma relação de conclusão.  

C) preposição e estabelece uma relação de consequência.  

D) conjunção e estabelece relação de conformidade.  
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Legislação              11 a 20 
 

 

11. De acordo com as normas expressas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 
União (Lei nº 8.112/90), os cargos públicos são criados por  

A) lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para proviment o 
em caráter efetivo ou em comissão. 

B) decreto, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para 
provimento em caráter efetivo ou temporário.  

C) lei, com denominação própria e remuneração paga pelos cofres públicos, para provimento 
em caráter temporário ou em comissão. 

D) decreto, com denominação própria e remuneração paga pelos cofres públicos, para 
provimento em comissão ou em caráter efetivo.  

 

12. Um servidor lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte está no período de 
estágio probatório. Nos termos estabelecidos na Lei nº 8.112/90, pode ser concedida a esse 
servidor, desde que preenchidos os requisitos legais, a  

A) licença para capacitação. 

B) licença para tratar de interesses particulares.  

C) licença para atividade polí tica. 

D) licença para desempenho de mandato classista.  

 

13. Considerando o que expressamente dispõe o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 
da União (Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas abaixo.  

 

I 
O valor do auxílio-moradia não poderá superar vinte e cinco por cento da remuneração 
de Ministro de Estado. 

II 
Poderá ser concedido auxílio-moradia ao servidor quando seu cônjuge ou 
companheiro não ocupe imóvel funcional.  

III 
No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à dispos ição do 
servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia continuará sendo pago por dois 
meses. 

IV 
Auxílio-moradia é uma gratificação prevista em lei, paga mensalmente ao servidor, 
como forma de compensação pelas despesas com moradia e transporte.  

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.  B) III e IV.  C) I e II.  D) I e III. 
 

14. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90) prevê como 
direito do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais, a Licença para Capaci tação. 
De acordo com as expressas disposições previstas na referida lei, essa licença poderá ser 
concedida por até 

A) três meses, sem a remuneração do cargo.  

B) quatro meses, sem a remuneração do cargo.  

C) três meses, com a remuneração do cargo.  

D) quatro meses, com a remuneração do cargo.  

 

15. À luz do que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 
8.112/90), a penalidade de advertência terá seu registro cancelado após o decurso de  

A) dois anos de efetivo exercício, independentemente de nova prática de infração disciplinar 
pelo servidor. 

B) três anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova 
infração disciplinar. 

C) três anos de efetivo exercício, independentemente de nova prática de infra ção disciplinar 
pelo servidor. 

D) dois anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova 
infração disciplinar. 
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16. Um servidor lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte procedeu de forma 

desidiosa no exercício das atribuições do cargo. Para essa conduta, a Lei nº 8.112/90 prevê 

a penalidade disciplinar de  

A) suspensão.    C) advertência. 

B) demissão.   D) multa. 
 

17. Uma servidora requereu o auxílio-natalidade em razão de nascimento de um filho. Nos termos 

dispostos no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90), esse 

benefício lhe será concedido em quantia equivalente ao  

A) maior vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto . 

B) maior vencimento do serviço público, salvo no caso de natimorto. 

C) menor vencimento do serviço público, salvo no caso de natimorto.  

D) menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto .  
 

18. Considerando as disposições expressas na Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999, anali se as 

afirmativas abaixo. 
 

I 

O direito da Administração de revogar os atos administrativos de que decorram efeitos 

favoráveis para os destinatários decai em dez anos, contados da data em que foram 

praticados. 

II 
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da 

percepção do primeiro pagamento.  

III 

A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 

legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos. 

IV 
Em decisão na qual se evidencie lesão ao interesse público, os atos que 

apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.  

Das afirmativas, estão corretas  

A) I e IV.  B) II e IV.  C) I e III.  D) II e III. 

 

19. Segundo dispõe a Lei nº 9.784/99, das decisões administrativas cabe recurso, em face de 

razões de legalidade e de mérito. Nos termos da referida lei, o prazo para interposição de 

recurso administrativo, contado a partir da ciência ou da divulgação oficial da decisão 

recorrida, é de 

A) dez dias, salvo disposição legal específica.  

B) cinco dias, salvo disposição legal específica.  

C) três dias, salvo disposição legal específica. 

D) quinze dias, salvo disposição legal específica.  

 

 

20. Nos termos da lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal (Lei nº 9.784/99), os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial,  

A) excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.  

B) incluindo-se na contagem o dia do começo e o do vencimento.  

C) incluindo-se na contagem o dia do começo e excluindo-se o do vencimento. 

D) excluindo-se da contagem o dia do começo e o do vencimento.  
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Conhecimentos Específicos           21 a 50 
 
 

21. As línguas de sinais são consideradas espaço-visuais por serem apreendidas visualmente e 
por construírem suas gramáticas ancoradas no espaço, por meio da referenciação. São 
exemplos de referenciação em Libras:  

A) o uso dos verbos sem concordância e os marcadores não manuais.  

B) o uso da mão de apoio e o alfabeto manual.  

C) o uso de classificadores e os parâmetros da Libras.  

D) o uso de classificadores e a apontação.  
 

22. O trabalho de interpretação em eventos pode ser realizado, no mínimo, com dois intérpretes. 
Assim, enquanto um dos profissionais realiza a interpretação, o outro, no papel de apoio,  

A) fica observando apenas para não atrapalhar o colega durante sua atuação, mas pode 
auxiliá-lo somente se houver dúvida em relação à interpretação de algum termo, por não 
conhecê-lo ou por não tê-lo ouvido de forma correta, por exemplo.  

B) usa esse tempo para descansar e, logo em seguida, retomar a interpretação, auxiliando o 
colega caso este tenha dúvidas em relação à interpretação de algum termo, por não 
conhecê-lo ou por não tê-lo ouvido de forma correta, por exemplo.  

C) continua atento ao discurso proferido e ao colega, auxiliando-o caso tenha dúvidas em 
relação à interpretação de algum termo, por não conhecê-lo ou por não tê-lo ouvido de 
forma correta, por exemplo. 

D) verifica se os surdos da plateia apresentam dúvidas quanto à interpretação do que está 
sendo transmitido, ao tema abordado ou ao vocabulário utilizado, atendendo -os em local 
específico para esse fim, após o evento. 

 
23. A Língua Brasileira de Sinais realiza processo de derivação lexical, em que sinais de uma 

determinada classe (substantivo, adjetivo, verbo, pronome) sofrem modificações morfológicas 
que o inserem em outra classe. Conforme Quadros (2004) , no caso da derivação de verbo 
para substantivo, o parâmetro 

A) da configuração de mão é afetado.  

B) do movimento é afetado. 

C) da orientação da palma da mão é afetado.  

D) do ponto de articulação é afetado. 
 

24. Sobre a atuação do tradutor e a do intérpre te de Libras,  

A) o tradutor e o intérprete, independente do par linguístico em que atuam, seja, por exemplo, 
português-inglês ou português-libras, desenvolvem habilidades distintas em sua 
profissão. 

B) a atividade de tradução e a de interpretação criam um a demanda maior para o 
profissional, considerando que suas escolhas são feitas no momento e no contexto 
imediato das produções linguísticas.  

C) o intérprete tem a mesma possibilidade que tem o tradutor quando faz suas opções 
tradutórias, por exemplo, apoiando-se em outras ferramentas como: dicionários, 
enciclopédias, tradutores eletrônicos, bancos de dados, etc.  

D) a atividade de interpretação se dá no campo acadêmico e envolve a formação educacional 
do público surdo, mas não deve levar em consideração a complexidade de conteúdos com 
os quais o intérprete tem de lidar.  

 

25. No universo profissional da tradução e interpretação em Libras -Língua Portuguesa, 
reconhecem-se dois contextos de atuação diferentes entre si: o contexto de conferência e o 
contexto educacional. Uma das diferenças entre eles é o fato de o contexto de conferência  

A) determinar traje de gala e o educacional aceitar traje social.  

B) exigir do profissional formação em nível superior, e o educacional admitir formação a partir 
do Ensino Fundamental. 

C) ser de registro linguístico formal e o educacional, informal.  

D) impor maior distanciamento entre o tradutor/intérprete e o público alvo do que o 
educacional. 
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26. De acordo com Lacerda (2000; 2009), diferentemente da figura do intérprete generalist a, o 
intérprete educacional se insere numa situação peculiar de inclusão. Segundo a autora, este deve 
atuar como um sujeito 

A) cujo papel não prevê a intervenção no processo de ensino-aprendizagem do surdo, mas a 
mediação comunicacional entre ele, o professor e seus colegas, ficando a cargo do 
docente a função pedagógica. 

B) que participa do processo de ensino e aprendizagem do surdo, mantendo -se distante do 
cenário escolar para que não haja sobreposição de papéis interferindo sobre o que se 
deve traduzir em sala de aula. 

C) que participa do processo de ensino e aprendizagem do surdo, porque a interpretação, no 
cenário escolar, vai além de fazer escolhas ativas sobre o que se deve traduzir, 
envolvendo também modos de tornar conteúdos acessíveis para surdos.  

D) cujo papel prevê total envolvimento pedagógico na educação do surdo, que fica sob sua 
responsabilidade com supervisão do professor regente da turma, especialmente quando 
se refere à Educação Infantil . 

 
27. O bilinguismo educacional de surdos pode assumir algumas configurações. São arranjos 

possíveis dentro de um contexto educacional bilíngue regular para surdos:  

A) sala de aula com professor não sinalizador sem intérprete de Libras, mas com colegas 
ouvintes sinalizadores, e sala de aula de atendimento educacional especializado. 

B) sala de aula com professor não sinalizador, mas com intérprete de Libras, e sala de aula 
com professor sinalizador. 

C) sala de aula com professor sinalizador e sala de aula com professor não sinalizador e 
colegas ouvintes sinalizadores. 

D) sala de aula com professor sinalizador, mas apenas com alunos surdos, e sala de aula de 
atendimento educacional especializado. 

 
28. A formação profissional do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, em nível 

médio, deve ser realizada por meio de cursos de educação profissional, cursos de extensão 
universitária e 

A) cursos ofertados por instituição religiosa, vinculados ao Instituto Nacional de Educação de 
Surdos – INES. 

B) cursos em instituições religiosas credenciadas por secretarias de educação. 

C) cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e ONGs 
destinadas a este fim. 

D) cursos de formação continuada, promovidos por instituições de ensino superior e 
instituições credenciadas por secretarias de educação. 

 
29. Didaticamente, reconhecem-se três filosofias educacionais que respaldam a educação de 

surdos: o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo. Para o Oralismo, a surdez é 
considerada 

A) um defeito a ser reparado. A língua de sinais deve ser ev itada para que não interfira 
negativamente na aquisição da Língua Portuguesa pelo surdo.  

B) um déficit. A língua de sinais deve ser a primeira língua do sujeito surdo.  

C) um marcador cultural. A língua de sinais deve ser ensinada desde a mais tenra idade p ara 
o surdo. 

D) um traço identitário. A língua de sinais deve ser introduzida apenas após a aprendizagem 
da língua oral. 
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30. De acordo com a Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, é  atribuição do tradutor e 
intérprete, no exercício de suas competências,  

A) efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos -cegos, 
surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice -versa. 

B) interpretar as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas ins tituições 
de ensino fundamental, viabilizando o acesso aos conteúdos curriculares.  

C) atuar nos processos seletivos para cursos nas instituições de ensino, nos concursos 
públicos e nas empresas privadas.  

D) atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às  atividades-fim das instituições de ensino 
públicas e das instituições religiosas.  

 

31. A Comunicação Total ganhou visibilidade na educação de Surdos, principalmente nas 
décadas de 1970 e 1980, por propor um ensino que  

A) não elimine a língua de sinais do processo de ensino-aprendizagem do surdo, divergindo 
do Oralismo. A Comunicação Total defende que apenas a língua de sinais pode conceder 
ao surdo a possibilidade de se desenvolver educacionalmente, tendo as linguagens não -
verbais como acessórios. 

B) elimina a língua de sinais do processo de ensino-aprendizagem do surdo, convergindo 
com o Oralismo. A Comunicação Total propõe que a língua oral e outras linguagens não -
verbais deem conta do processo educacional do surdo, dispensando a sinalização.  

C) não elimine a língua de sinais do processo de ensino-aprendizagem do surdo, 
contrapondo-se ao Oralismo. A Comunicação Total alia língua de sinais e língua oral a 
outras estratégias de comunicação não linguística para atingir o objetivo educacional.  

D) elimine a língua de sinais do processo de ensino-aprendizagem do surdo, aproximando-se 
do Oralismo. A Comunicação Total prevê que apenas a língua oral pode proporcionar o 
verdadeiro aprendizado ao surdo, utilizando as linguagens não-verbais como acessórios. 

 
32. O profissional tradutor e intérprete de língua de sinais vem ganhando espaço e visibilidade na 

última década. Isso se deve, em grande parte, a conquistas legais das comunidades surdas 
no mundo inteiro. Nesse contexto, constata-se que 

A) o advento da inclusão dos surdos possibilitou a esse profissional aparecer em vários 
lugares, tais como consultas médicas, palestras, assistência social, televisão, ações 
judiciárias, escolas e universidades, entre outros.  

B) o trabalho do TILS, no Brasil, se iniciou com atividades voluntárias e formais por volta da 
década de 1950 e foi valorizado ao longo dos anos.  

C) esse profissional vem conquistando seu espaço desde o reconhecimento da Libras por 
meio da Lei n° 10.098/2000. 

D) o TILS é uma figura pouco conhecida no âmbito acadêmico, já que a categoria ainda não 
dispõe de uma organização que os represente no Brasil.  

 

33. Reconhecida como o maior marco legal no que concerne à realidade surda brasileira, a Lei 
de Libras considera a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de com unicação da 
comunidade surda do Brasil. Além disso, essa lei  

A) estabelece que a Língua Portuguesa na modalidade oral jamais poderá ser substituída 
pela Libras. 

B) admite outros recursos de expressão a ela associados, dentre os quais está o alfabeto 
manual. 

C) preconiza que a formação do tradutor-intérprete de Libras deve acontecer em cursos de 
bacharelado em letras-Libras. 

D) determina que a formação do professor de surdos da Educação Infantil deve acontecer em 
curso de licenciatura em pedagogia bilíngue. 

 

34. De acordo com Quadros (2004), são dois atributos essenciais do tradutor e intérprete de 
Libras educacional:  

A) a fidelidade e a autonomia. 

B) a autonomia e veracidade. 

C) a imparcialidade e a veracidade. 

D) a imparcialidade e a fidelidade. 
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35. A atuação do guia-intérprete   

A) visa a atender, exclusivamente, às necessidades comunicacionais de pessoas que 
nasceram com surdez profunda e perderam totalmente a visão com o passar dos anos.  

B) ocorre, invariavelmente, entre o par linguístico Libras (visual ou tátil) e Língua Portuguesa. 

C) pode se dar via Tadoma, que é a forma de comunicação feita com o alfabeto em alto -
relevo. 

D) não se restringe à tradução/interpretação da Libras (visual e/ou tátil) para a Língua 
Portuguesa, podendo também se realizar pela transliteração da Língua Portuguesa para o 
Braille, por exemplo. 

 
36. Ao longo da história, a formação do intérprete/tradutor de língua de sinais passou por uma 

evolução. Em seus primórdios, essa formação foi assumida por  

A) associações de surdos e escolas técnicas. 

B) instituições religiosas e familiares.  

C) cursos de nível superior e pela FENEIS.  

D) ONGs e organizações civis.  

 
37. Gladis Perlin e Karin Strobel (2008) explicam que a cultura surda é constituída de 

significantes e significados construídos em narrativas surdas que podem ser classificadas 

como narrativas pedagógicas, linguísticas,  

A) geográficas, da identidade e de costumes. 

B) da família, da identidade e da profissão.  

C) esportivas, da identidade e dos relacionamentos.  

D) da política, da identidade e da arte. 

 
38. De acordo com o Código de Ética da FEBRAPILS, é função do tradutor -intérprete de 

Libras/Português traduzir e/ou interpretar ambas as línguas  

A) em quaisquer modalidades. 

B) em modalidade oral e sinalizada. 

C) em modalidade sinalizada e escrita. 

D) em modalidade oral e escrita.  

 
39. No livro “A surdez: um olhar sobre a diferença”, organizado por Carlos Skliar, os trabalhos se 

caracterizam pelo posicionamento político, pela seriedade investigativa e pelo tom filosófico 

dos autores, o que favoreceu a elaboração e o registro de conceitos importantes para a 

pesquisa sobre os surdos e tudo que lhes diz respeito. No quadro a seguir, há um trecho 

dessa obra.  

[Constituem-se] enquanto um programa de pesquisa em educação, pelo qual as 
identidades, as línguas, os projetos educacionais, a história, a arte, as comunidades e as 
culturas surdas são focalizados e entendidos a partir da diferença, a partir do seu 
reconhecimento político (SKLIAR, 2010, p. 5).  

Nesse trecho, há o conceito de 

A) Bilinguismo Bicultural. 

B) Identidades Surdas. 

C) Comunidades Surdas. 

D) Estudos Surdos. 
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40. De acordo com o Código de Ética da FEBRAPILS, o TILS e o guia -intérprete devem manter e 
valorizar a confidencialidade como condição essencial para proteger todos os envol vidos no 
trabalho de tradução e/ou interpretação e/ou guia-interpretação, salvo se interprelados 

A) por sua chefia imediata, mantendo em sigilo tal ato, sobretudo ao solicitante e ao 
beneficiário. 

B) judicialmente à quebra de confidencialidade, informando essa obrigação ao solicitante e 
ao beneficiário. 

C) documentalmente à quebra de confidencialidade, quando feita pela família do solicitante.  

D) por representante de seu grupo profissional, quando tiver por intuito o compartilhamento 
de experiência. 

 
41. A tradução simultânea ou interpretação em qualquer língua requer competências 

semelhantes, porém a diferença de modalidade imprime algumas diferenças entre a prática 
laboral do profissional intérprete de línguas orais e a do tradutor -intérprete de língua de 
sinais. Considerando essa realidade, o tradutor de língua de sinais apresenta  

A) maior facilidade para atuar individualmente do que o tradutor -intérprete de línguas orais, já 
que a modalidade da língua permite maior tempo de atuação sem revezamento.  

B) maior dificuldade para proferir o texto de saída simultaneamente ao texto de partida do 
que o tradutor-intérprete de línguas orais.  

C) maior dificuldade para tomar notas (note taking) no momento do ato interpretativo do que o 
tradutor-intérprete de línguas orais. 

D) maior facilidade para atuar em equipe do que o tradutor -intérprete de línguas orais, já que 
seu trabalho demanda a parceria profissional independentemente do tempo de atuação.  

 
 

42. A partir da clássica divisão proposta por Roman Jakobson, existem três tipos de tradução, 
que são: 

A) a intralingual, a interlingual e a interestrutural.  

B) a intralingual, a interlingual e a intersemiótica.  

C) a intralingual, a interdependente e a intersemiótica.  

D) a intralingual, a interdependente e a internacional.  
 
 

43. Anater e Passos (2010) apresentam, com base em Rodrigues e Burgos (2001), 
características dos atos de interpretação de tradutores-Intérpretes de língua de sinais (TILS) 
e de tradutores-intérpretes de línguas orais (TILO). Considere as características a seguir. 
 

I O tradutor-intérprete atua recorrentemente com línguas de prestígio.  

II 
Na maioria das vezes, os clientes do tradutor-intérprete são da mesma cidade, 
região ou do mesmo país. 

III 
O tradutor-intérprete atua em um campo temático muito amplo, l igado a questões 
particulares, profissionais, sociais e educacionais de seus clientes.  

IV 
Na maioria das vezes, o tradutor-intérprete atua em situações oficiais e em 
conferências. 

 

São características do TILS as apresentadas nos itens  

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 
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44. Promulgada em 2000, a Lei nº 10.098 “estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências” (BRASIL, 2000 /2013).  Sobre a acessibilidade para a 
pessoa surda, essa lei  

A) explicita a responsabilidade que tem o poder público na promoção da acessibilidade 
comunicacional à informação, à educação e à cultura, bem como na formação de 
profissionais aptos a trabalharem na acessibilidade do surdo. 

B) determina a necessidade de garantia de acessibilidade comunicacional para o surdo 
também nos serviços de radiodifusão, não só por meio da “linguagem de sinais” mas por 
outros meios disponíveis. 

C) constitui-se em um marco no acesso à educação, mas ainda não reconhece a forma 
natural de comunicação dos surdos, os sinais, não prevendo, inclusive, a formação de 
profissionais aptos a interpretarem para eles informações que estejam em Língua 
Portuguesa. 

D) revela necessidades levantadas pela comunidade surda brasileira em termos de 
acessibilidade comunicacional, forçando o poder público a reconhecer a Libras e o 
português escrito como língua de instrução do surdo. 

 
45. Nos dias 12 e 14 de novembro de 2014, foi sediado, na Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC, o I Fórum dos Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais das Instituições 
Federais de Ensino. Nesse fórum, foi elaborada uma declaração, na qual é apresentada uma 
série de recomendações a respeito do trabalho dos TILS nas IFEs. Sobre a atuação desses 
profissionais, a declaração recomenda que deve ser garantido o trabalho em equipe, 
assegurando o revezamento, entendendo que  

A) a interpretação simultânea com mais de 1 hora deve ocorrer com três profissionais TILS.  

B) a interpretação simultânea com duração de até 1 hora e com apenas um profissional TILS 
é suficiente. 

C) a interpretação simultânea em sala de aula, com duração de até 4 horas, deve ocorrer em 
dupla e com intervalo. 

D) a interpretação simultânea com mais de 3 horas, em ambiente não escolar, deve mesclar 
tradutores surdos e ouvintes. 

 
46. A Lei nº 10.436 é considerada a maior conquista legal dos surdos brasileiros de todos os 

tempos, por determinar que 

A) a disciplina de Libras seja ofertada de forma obrigatória no ensino superior brasileiro, nas 
licenciaturas e nos bacharelados.  

B) a Língua Brasileira de Sinais é o meio de comunicação oficial da comunidade surda 
brasileira. 

C) a formação do professores de Libras seja de responsabilidade das associações de s urdos 
e da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – FENEIS. 

D) o poder público e as empresas concessionárias de serviços públicos de saúde ofereçam 
tratamento adequado ao surdo por meio da reabilitação oral.  

 
47. A Norma Brasileira (NBR) 15.290, aprovada e publicada pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), apresenta orientações sobre a atuação do tradutor e do intérprete 
de Libras e do uso da “janela de Libras” no que tange à captação, à edição e à exibição. De 
acordo com essa norma, existem procedimentos que devem ser respeitados e executados 
para garantir a qualidade da apresentação do texto em Libras e a acessibilidade das pessoas 
surdas que fazem uso desse recurso. Em relação à captação da imagem do tradutor ou do 
intérprete de Libras em estúdio, a norma prevê 

A) foco que abranja o mínimo de movimentação e de gesticulação do intérprete.  

B) contrastes sutis, seja em cores, seja em preto, branco e cinza.  

C) espaço suficiente para que o intérprete não fique colado ao fundo do estú dio, evitando, 
dessa forma, o aparecimento de sombras.  

D) iluminação adequada que revele sombras, permitindo ao espectador ter a noção de 
profundidade. 
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48. Considere o excerto de texto abaixo.  

Tende a aproximar-se e a enfatizar a noção de diferença cultural que caracteriza a 
surdez, porém essencializa e ignora a história e a cultura. Assim, seriam Surdos (com S 
maísculo), porém não comprometidos com seus aspectos políticos . (PERLIN; STROBEL, 2008, 

p.17) 

Nesse excerto, há o conceito de bilinguismo 

A) progressista. 

B) bicultural. 

C) crítico. 

D) humanista. 
 

49. Considere o excerto a seguir.  

Os resultados das interações dos surdos com o meio em que vivem, os jeitos de interpretar 
o mundo, de viver nele se constitui no complexo campo de produções culturais dos surdos 
com uma série de produções culturais que podem ser todas como produções culturais ou 
seja: língua de sinais, identidades, pedagogia, política, leis, artes, etc... (PERLIN; STROBEL, 

2008, p.17) 

Nesse excerto, há a definição de 

A) cultura surda. 

B) filosofias educacionais. 

C) movimento surdo. 

D) comunidade surda. 
 

50. Na história da educação de surdos, destacam-se diversos autores, responsáveis por teorias e 
métodos ainda hoje utilizados na instrução desse público. Um desses autores é  

A) Pedro Ponce de León, que utilizava, em suas aulas, o alfabeto manual associado à escrita 
e à pronúncia de palavras em inglês.  

B) Ernest Huet, que utilizava algo parecido com o alfabeto manual americano, em que cada 
configuração de mão corresponde a uma letra do alfabeto  latino. 

C) Juan Pablo Bonet, que publicou um livro sobre a invenção do alfabeto manual.  

D) Samuel Heinick, que lançou o primeiro livro em inglês sobre a língua de sinais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


