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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01. Assinale a alternativa correta.  

(A) Intérprete é a pessoa que interpreta de uma língua (língua fonte) para outra língua (língua alvo) o que foi 

dito. 

 (B) Língua é um fato social, ou seja, um sistema coletivo de uma determinada comunidade linguística.  

(C) Línguas de sinais são línguas utilizadas pelas sociedades surdas.  

(D) Todas as alternativas anteriores são corretas. 

 

 02. Analise as proposições a seguir. 

 I. Língua é um sistema de signos compartilhados por uma comunidade linguística comum. 

 II. Línguas de Sinais são línguas que são utilizadas pelas sociedades surdas.  

III. Libras é uma das siglas para referir à língua brasileira de sinais.  

IV. Língua Brasileira de Sinais é a língua utilizada pelas comunidades surdas brasileiras. São corretas as 

proposições contidas em  

(A) I e II, apenas.  

(B) III e IV, apenas. 

 (C) I, II e III, apenas. 

 (D) I, II, III e IV.  

 

03. Assinale alternativa falsa quando se trata de Língua de Sinais.  

(A) No Brasil, o intérprete deve dominar a Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa. 

 (B) O intérprete da Língua Brasileira de Sinais deve dominar o Espanhol, o Inglês e a Língua Americana de 

Sinais.  

(C) O intérprete também precisa ter conhecimento técnico para que suas escolhas sejam apropriadas 

tecnicamente. 

 (D) O intérprete está completamente envolvido na interação comunicativa com poder completo para 

influenciar o objeto e o produto da interpretação.  

 

04. Assinale a alternativa falsa. 

 (A) Além do domínio das línguas envolvidas no processo de tradução e interpretação, o profissional 

intérprete precisa ter a qualificação específica para atuar como tal.  

(B) O papel do intérprete é realizar a interpretação da língua falada para a língua sinalizada e vice-versa.  

(C) Confiabilidade, imparcialidade, discrição, distância profissional, fidelidade não são preceitos éticos 

necessários ao intérprete da Língua de Sinais.  

(D) Quando há carência de intérpretes da Língua de Sinais, a interação entre surdos e pessoas que 

desconhecem a Língua de Sinais fica prejudicada.  

 

05. São implicações da carência de intérpretes da Língua de Sinais:  

(A) os surdos não participam de vários tipos de atividades (sociais, educacionais, culturais e políticas).  

(B) os surdos não conseguem avançar em termos educacionais.  

(C) os surdos ficam desmotivados a participarem de encontros, reuniões etc. 

 (D) todas as alternativas anteriores são verdadeiras.  

 

 

 

 

 

 



 

06. O que é possível fazer para suprir a carência de intérpretes? 

 I. Reconhecimento da profissão de intérprete.  

II. Formação sistemática para intérpretes.  

III. Aumento de cursos de Língua de Sinais. 

 IV. Cursos que orientam os surdos como e quando usarem os serviços de intérpretes. São corretos os itens 

contidos em  

(A) I e IV, apenas.  

(B) II e III, apenas.  

(C) I, II, III e IV.  

(D) II, III e IV, apenas. 

 

07. Sobre intérpretes da Língua de Sinais, não é correto afirmar que,  

(A) todos os professores de surdos são, necessariamente, intérpretes da Língua de Sinais.  

(B) os professores de surdos devem saber e utilizar muito bem a Língua de Sinais.  

(C) o professor tem o papel fundamental associado ao ensino e, portanto, completamente inserido no 

processo interativo social, cultural e linguístico.  

(D) o intérprete é o mediador entre pessoas que não dominam a mesma língua, não interferindo, na medida 

do possível, no processo comunicativo.  

 

08. Sobre ser surdo ou ouvinte, é falsa a afirmação:  

(A) ser ouvinte é melhor que ser surdo, pois ser surdo é o resultado da perda de uma habilidade “disponível” 

para a maioria dos seres humanos.  

(B) ser surdo não é melhor nem pior que ser ouvinte, mas diferente. 

 (C) por não ser tratar necessariamente de uma perda, mas de uma diferença, muitos surdos, especialmente 

os congênitos, não têm a sensação da perda auditiva. 

 (D) a cultura dos surdos sinaliza que as normas, valores, tecnologia e linguagem dos surdos são diferentes 

dos de outros grupos humano.  

 

09. Sobre Língua de Sinais, considere as proposições a seguir.  

I. Libras é uma língua, como qualquer outra língua materna adquirida efetiva e essencialmente no contato 

com seus falantes. 

 II. É fundamental o contato da criança surda com adultos surdos e outras crianças surdas para que haja um 

“input” linguístico favorável à aquisição da língua, possibilitado por um ambiente de imersão em Língua de 

Sinais.  

III. A Língua de Sinais entendida como a língua materna do surdo, será, dentro da escola, o meio de 

instrução por excelência. 

 IV. Recomenda-se que a educação dos surdos seja efetivada em Língua de Sinais, independentemente dos 

espaços em que o processo se desenvolva. São corretas as proposições contidas em  

(A) I e II, apenas.  

(B) III e IV, apenas.  

(C) I, II, III e IV.  

(D) Não há alternativa correta.  

 

10. Sobre a alfabetização de surdos, não é correta a assertiva. 

(A) O processo de alfabetização de surdos tem duas chaves preciosas: o relato de histórias e a produção de 

literatura infantil de sinais.  

(B) Os surdos devem ser alfabetizados em Língua Portuguesa, reforçando a escrita surda com estrutura da 

Língua de Sinais e com vocabulário de Língua Portuguesa.  

(C) A produção de contadores de histórias, de histórias espontâneas e de contos que passam de geração em 

geração são exemplos de literatura em sinais que precisam fazer parte do processo de alfabetização de 

crianças surdas. 

(D) Reflexões sobre a alfabetização de surdos sugerem que a alfabetização deles deva se realizar em língua 

escrita de sinais 

 

 

 



11. Assinale a assertiva correta.  

(A) A oficialização de Libras prevê intérpretes em escolas, hospitais, repartições públicas, estabelecimentos 

comerciais etc. e abre um leque de opções que deve ser aproveitado para se dar ao surdo o acesso à sua 

cultura, à sua história e à história da humanidade.  

(B) É preciso promover uma educação sustentada numa experiência global a ser organizada dentro dos 

quatro pilares do conhecimento propostos pela Unesco: aprender a conhecer, a fazer, a viver junto e a ser. 

(C) Apesar de haver um lugar para a cultura surda e um lugar para a cultura ouvinte, não há fronteira entre 

ambas, tendo em vista o fato de serem complementares e convergirem para a formação de cidadãos 

brasileiros. 

 (D) Todas as assertivas são corretas.  

 

12. Sobre a história da surdez, avalie as afirmações a seguir.  

I. Na cultura greco-romana, os surdos não eram perdoados, eram mortos.  

II. O português Jacob Rodrigues Pereira, na França, desenvolve o método de ensino da fala e exercícios 

auditivos com reconhecido sucesso.  

III. No Brasil, o professor Ernest Huet, em 1855, no Rio de Janeiro, organiza a escola para educandos 

surdos, num momento social em que tais indivíduos não eram reconhecidos como cidadãos. 

 IV. Em 1880, o Congresso Internacional de SurdoMudez, em Milão, na Itália, define que o método oral é o 

mais adequado na educação do surdo. É correto o que se afirma em 

 (A) II e IV, apenas.  

(B) I e III, apenas. 

 (C) I, II e IV, apenas. 

 (D) I, II, III e IV.  

 

13. Assinale a afirmação falsa 

. (A) No Congresso Internacional de Surdo-Mudez, a visão oralista defende que só através da fala o 

indivíduo surdo poderá ter seu desenvolvimento pleno e uma perfeita integração social.  

(B) O domínio da língua oral não é condição básica para a aceitação do surdo em uma comunidade 

majoritária.  

(C) Com a busca da equivalência ao ouvinte, prioriza-se o ensino da fala como centralidade pedagógica, 

tornando secundário o aprender a ler e o escrever. 

 (D) A metodologia é pautada no ensino de palavras e tais atitudes respaldam-se na alegação de que o surdo 

tem dificuldade de abstração.  

 

14. Assinale a alternativa incorreta 

. (A) Na visão médico-clínica o deficiente auditivo deve ser curado, corrigido e recuperado.  

(B) Com a valorização da modalidade oral, o oralismo torna-se hegemônico e a Língua de Sinais é 

considerada tradicional e acientífica.  

(C) A utilização da Língua de Sinais leva a criança surda à acomodação e a desmotiva para a fala, 

condenando-a a viver uma subcultura.  

(D) A concepção em que a educação é subordinada ao desenvolvimento da expressão oral, enquadra-se no 

modelo clínico terapêutico da surdez, valorizando a patologia, o déficit biológico.  

 

15. Analise as afirmações a seguir. 

 I. As consequências do oralismo podem ser observadas por meio dos resultados de pesquisas e do 

esmagador fracasso acadêmico em que o surdo está inserido.  

II. Muitos dos surdos hoje são iletrados funcionais. 

 III. Muitos estudiosos consideram que o oralismo e a supressão do sinal resultaram numa deterioração 

dramática das conquistas educacionais das crianças surdas e no grau de instrução do surdo em geral.  

IV. No Brasil é constatado que a grande maioria dos surdos submetidos ao processo de oralização não fala 

bem, não faz leitura labial, nem tampouco participa com naturalidade da interação verbal. São corretas as 

afirmações contidas em 

 (A) I, II, III e IV.  

(B) III e IV, apenas. 

 (C) I, II e III, apenas. 

 (D) I e II, apenas.  

 



 

16. Assinale a alternativa falsa. 

 (A) Grande parcela da totalidade de surdos apresenta habilidade de expressão e recepção verbal razoável. 

(B) Os profissionais e a comunidade surda reconhecem as defasagens escolares que impedem que o surdo 

adulto participe do mercado de trabalho.  

(C) Em todo o Brasil, é comum haver surdos com muitos anos de vida escolar nas séries iniciais sem uma 

produção escrita compatível com as séries, além de defasagens em outras áreas. 

 (D) O Brasil tem aproximadamente 5% da população surda total estudando em universidades, e a maioria é 

incapaz de lidar com o português escrito. 

 

17. Assinale a afirmativa correta.  

(A) O fracasso dos surdos é resultado de representações sociais, históricas, culturais, linguísticas e políticas 

respaldadas em concepções em que o surdo é condicionado a superar a deficiência, buscando ser igual aos 

demais. 

 (B) A educação bilíngue é uma proposta de ensino que preconiza o acesso a duas línguas no contexto 

escolar, considerando a Língua de Sinais como língua natural e partindo desse pressuposto para o ensino da 

língua escrita. 

 (C) A proposta bilíngue resgata o direito da pessoa surda de ser ensinada em sua língua, a Língua de Sinais, 

levando em consideração os aspectos sociais e culturais em que está inserida. (D) Todas as afirmativas são 

corretas.  

 

18. Assinale a assertiva falsa.  

(A) Respeitar a pessoa surda e sua condição sociolinguística implica considerar seu desenvolvimento pleno 

como ser bicultural a fim de que possa dar-se em um processo psicolinguístico normal.  

 

(B) É desnecessário que a escola que atende surdos conte com professores especializados, pois todos os 

professores são capacitados para tal fim. 

 (C) Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, o princípio norteador é a 

concepção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento às diferenças humanas.  

(D) A legislação prevê que os serviços de educação sejam ofertados no ensino regular, em classes comuns 

ou em classes especiais, em qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica.  

 

19. Avalie as proposições a seguir. 

I. A Lei 9.394/96 (LDB), em seu artigo 59, define as condições a serem asseguradas aos educandos com 

necessidades especiais. 

 II. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas 

necessidades. 

 III. Terminalidade específica para aqueles que não puderam concluir o Ensino Fundamental em virtude de 

suas deficiências.  

IV. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, 

bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes 

comuns.  

V. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível 

do ensino regular. São corretas as proposições contidas em 

 (A) I, II e V apenas.  

(B) III e IV, apenas.  

(C) I, II e III, apenas.  

(D) I, II, III e IV, apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 20. Analise as afirmações:  

I. O acesso igualitário aos benefícios dos Programas Sociais Suplementares disponíveis para o respectivo 

nível do ensino regular é garantido pela Lei 9.394/96 (LDB) aos educandos com necessidades especiais. 

 II. A educação dos surdos constitui um tema de interesse para a sociedade, o que se evidencia na legislação 

vigente. 

 III. Na perspectiva de inclusão, o respaldo à educação dos surdos se configura em termos do acesso gratuito 

ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio.  

IV. A Lei Federal de 24/04/2002 reconhece o Estatuto da Língua Brasileira de Sinais como Língua Oficial 

de Comunicação Surda, com implicações para sua divulgação e ensino, para o acesso bilíngue à informação 

em ambientes institucionais e para a capacitação dos profissionais que trabalham com os surdos. São 

corretas as afirmações contidas em 

 (A) I, II, III e IV. 

 (B) III e IV, apenas 

 (C) I, II e III, apenas.  

(D) I e II, apenas.  

 

21. Com a mudança de layout do editor de textos Microsoft Office Word, da versão 2003 para a 2007, foram 

complementados os Menus e Barra de Ferramentas pelas Faixas de Opções, e com ela novas nomenclaturas. 

Associe corretamente, de acordo com a figura abaixo. Considere o aplicativo Microsoft Office Word 2007, 

na sua instalação padrão, no idioma Português (Brasil).  

 

(A) � – guias / – grupos / – botões de comando  

(B) � – grupos / – guias / – botões de comando  

(C) � – guias / – botões de comando / – grupos 

 (D) � – botões de comando / – guias / – grupos  

 

22. Qual é o tipo de gráfico ilustrado na figura a seguir? Tal gráfico foi criado a partir da planilha eletrônica 

Microsoft Office Excel 2010, na sua instalação padrão, no idioma Português (Brasil). 

 (A) Linha. 

 (B) Bolhas.  

(C) Rosca. 

 (D) Superfície.  

 

23. Durante a impressão de uma planilha editada no aplicativo Microsoft Office Excel 2007, na sua 

instalação padrão, no idioma Português (Brasil), uma célula apresentou o conteúdo ####, qual poderia ser a 

possível solução para este problema?  

(A) reconfigurar a impressora para outro formato de papel.  

(B) reinstalar o Microsoft Office Excel 2007 

 (C) atualizar o Microsoft Office Excel 2007.  

(D) redimensionar a largura da coluna que contém a célula que apresentou o conteúdo ####.  

 

24. “Apesar do aplicativo Microsoft Office Word 2007 não ser propriamente uma planilha de cálculo, é 

possível utilizá-lo para efetuar cálculos e comparações lógicas em uma tabela usando fórmulas. O comando 

Fórmula está localizado na guia Layout das Ferramentas de Tabela, no grupo Dados.” Considere a utilização 

do aplicativo Microsoft Office Word 2007 na sua instalação padrão, no idioma Português (Brasil), em 

conjunto com o mouse na sua configuração padrão. Qual procedimento pode ser utilizado para visualizar a 

fórmula, tal qual ilustrado na tabela a seguir, no campo Soma? Peso 1 Peso 2 Soma 15 11 { =SUM(LEFT) } 

(A) Dar um duplo clique sobre o campo desejado. 

 (B) Clicar com o botão direito do mouse sobre o campo e escolher a opção Mostrar Fórmulas. 

 (C) Clicar com o botão direito do mouse sobre o campo e escolher a opção Alternar Códigos de Campo.  

(D) Não é possível utilizar o Microsoft Office Word 2007 para realizar operações matemáticas.  

 

 

 

 



 

25. “No seu documento, o usuário vê pontos onde deveriam existir espaços, setas onde deveriam existir 

tabulações e outros caracteres não esperados.” Note o quadro a seguir, ilustrando a queixa do parágrafo 

superior, quando da edição de um documento no Microsoft Office Word 2007, na sua instalação padrão, no 

idioma Português (Brasil), qual é o procedimento que pode ser utilizado para solucionar este suposto 

problema?  

(A) Apagar o texto com o problema e digitá-lo novamente. 

 (B) Remover o vírus que infectou esta instalação do Microsoft Word. 

 (C) Ocultar marcas de formatação.  

(D) Instalar um editor de textos original e licenciado.  

 

26. Qual dos itens abaixo faz parte do menu “Janela”, do MSExcel 2003? 

 (A) Formulário 

(B) Organizar  

(C) Suplementos 

 (D) Diagrama  

 

27. Para uma correta utilização da planilha eletrônica Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação padrão, 

no idioma Português (Brasil), se faz necessário conhecermos as definições dos termos mais comumente 

utilizados para a criação e edição de tabelas neste aplicativo. Assinale a alternativa que melhor descreve o 

termo FÓRMULAS, segundo a ajuda off-line do seu fabricante. 

 (A) São equações que realizam cálculos em valores na sua planilha. Uma FÓRMULA sempre começa com 

um sinal de igual “=”. 

 (B) São valores que fornecem informações a uma ação, um evento, um método uma função ou um 

procedimento.  

(C) São funções pré-desenvolvidas que assumem um valor ou vários valores, executam uma operação e 

retornam um valor ou vários valores.  

(D) FÓRMULAS são todas as instruções que antecedem o sinal de igual “=” nas operações realizadas pelo 

Microsoft Office Excel.  

 

28. Considere a utilização do aplicativo Microsoft Office Outlook 2007, na sua instalação padrão, no idioma 

Português (Brasil). Quanto às opções de impressão dos contatos, quando no modo de exibição atual – 

Cartões de visita, assinale o estilo de impressão que não está disponível na janela Imprimir deste aplicativo. 

(A) Estilo de cartão.  

 

29. Além da receita oriunda de transferências, a resultante de impostos deverá ser aplicada pelo Município 

na manutenção e desenvolvimento do ensino em percentual não inferior a  

(A) 25% (vinte e cinco por cento) 

 (B) 28% (vinte e oito por cento)  

(C) 30% (trinta por cento) 

 (D) 35% (trinta e cinco por cento)  

 

30. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) deverá vincular-se  

(A) ao mundo do trabalho e à prática social.  

(B) ao mundo ético e à prática confessional. 

 (C) ao ensino laico e religioso e à prática assistencial.  

(D) à solidariedade humana e aos valores sociais da iniciativa privada. 

 

31. A jornada escolar no Ensino Fundamental inclui trabalho efetivo em sala de aula, por pelo menos, 

 (A) 1 (uma) hora. 

 (B) 2 (duas) horas. 

 (C) 3 (três) horas.  

(D) 4 (quatro) horas.  

 

 

 

 



 

32. Nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as Universidades são instituições 

pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão, e de 

domínio e cultivo do saber humano, que se caracteriza por 

 (A) um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de Mestrado ou Doutorado.  

(B) metade do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de Mestrado.  

(C) dois quintos do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de Doutorado e dois terços com 

titulação mínima de Especialista. 

 (D) um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de Especialista.  

 

33. A criança e o adolescente têm direito à educação, assegurando-lhes  

(A) igualdade de condições, salvo para acesso e permanência na escola.  

(B) direito de ser respeitado por seus educadores, salvo o de contestar critérios avaliativos. 

 (C) direito a participação em entidades estudantis, salvo o de recorrer às instâncias escolares superiores.  

(D) direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima a sua residência.  

 

34. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que  

(A) a Guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins, salvo os de 

caráter previdenciários.  

(B) a Guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, mas 

não confere a seu detentor o direito de opor-se aos pais 

. (C) a Guarda destina-se a regularizar a posse jurídica, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, 

nos procedimentos de Tutela e Adoção por estrangeiros.  

(D) Excepcionalmente a Guarda será deferida fora dos casos de Tutela e Adoção, para suprir a falta eventual 

dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.  

 

35. A Educação Básica pública terá como fonte adicional de financiamento, a Contribuição Social do 

 (A) Fundo Público para o Desenvolvimento da Educação. (B) Salário-educação. 

 (C) Bolsa-escola.  

(D) Fundo de Assistência Social.  

 

36. Na Educação Básica, nos níveis Fundamental e Médio, a classificação em qualquer série ou etapa, com 

exceção da primeira do Ensino Fundamental, pode ser feita 

 (A) dependendo da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de 

conhecimento do candidato.  

(B) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação pela escola, que defina o grau de 

desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme 

regulamentação do respectivo sistema de ensino.  

(C) a partir da segunda série do Ensino Fundamental, dependendo da escolarização anterior, mediante 

avaliação pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua 

inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino.  

(D) todas as alternativas estão incorretas.  

 

37. A garantia de prioridade assegurada às crianças e adolescente compreende  

(A) a primazia de receber proteção em quaisquer circunstâncias.  

(B) a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.  

(C) a preferência na formulação e na execução das políticas sociais e públicas. 

 (D) todas as alternativas anteriores são corretas.  

 

38. É proibido qualquer trabalho a menores de 

 (A) quatorze anos, mesmo na condição de aprendiz. 

 (B) quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.  

(C) doze anos, mesmo na condição de aprendiz.  

(D) doze anos, salvo na condição de aprendiz 


