CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO
PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
Edital 22/2015 – Campus Rio Pomba
FOLHA DE PROVA
Área: LETRAS – PORTUGUÊS - LIBRAS
Tema 01: VARIAÇÃO LINGUÍSTICA
Questão 01:
Elabore um texto dissertativo, explicando a variação linguística presente no modo como cariocas e
paulistanos tendem a pronunciar o –r em final de sílaba (em palavras como: puxar, porta e carta),
identificando: (valor total: 10,0 pontos)
a) as variantes linguísticas;
b) o tipo de variação;
c) o nível de análise em que ocorre a variação.
Questão 02:
Texto I
Oração do surfista
Mar nosso, que estais na Terra,
Santificadas sejam as nossas ondas,
Venha a nós a vossa praia,
Seja feito o nosso swell,
Assim no verão como no inverno.
O surf nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai-nos as nossas vacas,
Assim como nós perdoamos a quem nos rabeia,
E não nos deixeis cair nos corais,
Mas livrai-nos do crowd, aloha.
(GOMES, Cristiano. Oração do surfista. Disponível em:
˂http://waves.terra.com.br/surf/noticias/variedadesnovidade/oracao-do-surfista/dropou-tem-que-rezar˃.
Acesso em: 25 ago. 2015.)

O texto acima revela o modo peculiar de interação linguística entre surfistas. Com base nele,
elabore um texto expositivo, contemplando os seguintes aspectos: (valor total: 10,0 pontos)
a) identificação e conceito do tipo de variação linguística predominante no texto “Oração do
surfista”;
b) exemplificação de outros ambientes de interação linguística em que se pode encontrar esse
mesmo tipo de variação.
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Tema 01: VARIAÇÃO LINGUÍSTICA
Questão 03:
Muito se tem discutido sobre o ensino da língua padrão e suas implicações. Elabore um texto
argumentativo, criticando a afirmativa abaixo, levando-se em conta o tema: ensino de línguas.
Utilize os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, para fundamentar
seu comentário. (valor total: 10,0 pontos)
Devemos considerar a variedade padrão da Língua Portuguesa como a única correta, pois obedece
às normas gramaticais. É esse tipo de variação que tem maior prestígio social; é a mais usada nas
classes sociais mais abastadas e, portanto, deve servir de modelo.

Critérios para avaliação
Redação – correção gramatical
Argumentação
Originalidade
Organização de ideias– sequência lógica
Domínio do conteúdo
Abrangência
Totalização (pontos)

Questão 1
2
0
0
2
6
0
10

Questão 2
2
0
0
2
6
0
10

Questão 3
2
0
0
2
6
0
10
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Tema 02: TIPOLOGIA TEXTUAL (GÊNEROS DO DISCURSO)
Questão 01:

Texto I
Levo em minhas mãos um exemplar do livro O Senhor dos Anéis (título original em inglês: The
Lord of the Rings) – uma trilogia de livros de alta fantasia, criada pelo escritor britânico J. R. R.
Tolkien. Pergunto à turma para a qual leciono, em uma escola do interior de Minas Gerais, a
que gênero textual pertence esse livro. Um aluno responde com toda segurança: “Narrativo!”
(MELLO, Wellington de. Disponível em:
˂http://www.wellingtondemelo.com.br/site/2009/03/tipologia-textual-versus-genero-textual˃.
Acesso em: 20 ago. 2015.)

Respostas como essa denotam que há uma certa confusão por parte dos alunos com respeito aos
conceitos de tipo textual e gênero textual. De acordo com o professor Luiz Antônio Marcuschi
(2002), representante ilustre da Linguística praticada no Brasil, os tipos textuais, diferentemente
dos gêneros textuais, são constructos teóricos, caracterizados por um conjunto de traços
linguísticos (aspectos lexicais, sintáticos, tempo-verbais e relações lógicas) que forma uma
sequência coesiva, uma unidade lógica. Constituem exemplos de tipos textuais: narração,
argumentação, descrição, injunção e exposição.
(MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, Ângela Paiva;
MACHADO, Ana Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora (Org.).
Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 19-36.)

A partir das considerações apresentadas, explique o que são “gêneros textuais”, considerando os
seguintes aspectos:
a) conceito de gêneros textuais;
b) exemplificação;
c) destaque dos pontos de divergência em relação aos tipos textuais.
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Questão 02:

Texto II
A raposa e o corvo
Um Corvo apanhou um queijo e, fugindo com ele, pousou em cima de uma árvore. Uma
Raposa, ao vê-lo, desejou comer-lhe o queijo. Pôs-se então ao pé da árvore e começou a dizer
ao Corvo:
— Vê-se bem que és formoso e gentil, e poucos pássaros haverá que te ganhem. És bemdisposto e muito galante; se por acaso soubesses cantar, nenhuma ave se compararia contigo.
Envaidecido com estes elogios e desejando fazer boa figura, o Corvo levantou o pescoço
para cantar; porém, abrindo o bico, caiu-lhe o queijo. A Raposa apanhou-o e foi-se embora,
ficando o Corvo faminto e ciente da sua própria ignorância.
Moral da história: Os que se deixam convencer com palavras lisonjeiras, como eram as desta
Raposa, não é de admirar que cometam os maiores desatinos, como o Corvo fez. Quem, sem ter
qualidades, vê louvar-se, entenda que não são louvores, senão laços que lhe armam para o
enganarem; porque palavras dóceis são sempre suspeitosas, e quanto melhor se aceitam, mais
prejudiciais são. São engodo que o caçador faz para nos apanhar e por meio desse ardil vem a
alcançar de nós o que desejava.
(ESOPO. Fábulas de Esopo Ilustradas, Trad.: Carlos Pinheiro. p. 60-61.
Disponível em: <https://lerebooks.files.wordpress.com/2012/12/fabulasdeesopo.pdf>.
Acesso em: 19 ago. 2015.)

O gênero textual exemplificado acima é, frequentemente, utilizado para fins educacionais. Sua
origem se deu no Oriente, mas foi Esopo, escritor da Grécia Antiga, quem o desenvolveu. Sua
tarefa aqui é elaborar um breve texto dissertativo, pontuando os seguintes aspectos:
a) identificação e conceito do gênero textual exemplificado acima;
b) caracterização dos tipos de personagens que aparecem nesse gênero textual;
c) estruturação desse tipo de texto (com a especificação das partes que normalmente o compõem).
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Questão 03:
Texto III
RECEITA CULINÁRIA

Texto IV
INSTRUÇÕES DE PROVA

Geleia de Beterraba com Banana

- A prova é individual e sem consulta a
Ingredientes:
qualquer material de apoio.
- duas xícaras (de chá) de beterraba picada;
- Use caneta azul ou preta. Questões
- duas xícaras (de chá) de banana com casca
resolvidas a lápis não serão consideradas na
picada;
correção.
- duas xícaras (de chá) de água;
- Atenha-se ao número limite de linhas
- duas xícaras (de chá) de açúcar.
(mínimo e máximo) propostos para cada
questão e ao espaço a elas destinado para
Modo de preparo:
resposta.
Bata no liquidificador: beterraba, banana e água. - A prova é composta de cinco questões
Coloque em uma panela, acrescente o açúcar e
(quatro objetivas e uma dissertativa), com
leve ao fogo para apurar até o ponto de geleia.
pontuação correspondente a cada uma das
questões transcrita logo após o enunciado.
(GELEIA DE BETERRABA COM BANANA. - A resposta da questão dissertativa é
Receitas.com. Disponível em: obrigatória.
˂http://gshow.globo.com/receitas/geleia-de-beterraba- Tempo limite para a realização da prova:
com-banana-51169bb94d38851b4d000041˃.
Acesso em: 19 ago. 2015.) 1h40.

Os textos apresentados anteriormente são concretizados por dois gêneros que possuem ampla
circulação social: receitas culinárias e instruções de prova. Em comum, eles apresentam sequências
linguísticas com propriedades intrínsecas que configuram um mesmo tipo textual preponderante: a
injunção. Com base no exposto, elabore um texto expositivo, contemplando os seguintes aspectos:
a)
b)
c)
d)

conceituação do tipo textual preponderante nos textos acima, ou seja, a injunção;
tipo de linguagem e recursos linguísticos marcantes nas sequências injuntivas;
natureza coercitiva de apenas um dos textos apresentados;
exemplificação de outros gêneros textuais em que se pode encontrar a predominância de
sequências injuntivas.
Critérios para avaliação
Redação – correção gramatical
Argumentação
Originalidade
Organização de ideias– sequência lógica
Domínio do conteúdo
Abrangência
Totalização (pontos)

Questão 1
2
0
0
2
6
0
10

Questão 2
2
0
0
2
6
0
10

Questão 3
2
0
0
2
6
0
10
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Tema 03: COERÊNCIA E COESÃO TEXTUAL
Questão 01:
Halliday e Hasan (1976) distinguem cinco mecanismos de coesão (situacional e textual), entre eles:
a referência e a elipse. Explique cada um dos dois mecanismos citados, exemplificando-os com os
itens coesivos (e símbolos) destacados nas frases abaixo.
(HALLIDAY, Michael A. K., HASAN, Ruqaiya. Cohesion in English. London: Longman, 1976.)

a) Realizara todos os seus sonhos, menos este: o de entrar para a Academia.
b) “Paulo vai conosco ao leilão?”
“Ø Vai Ø.”
Questão 02:
O computador mudou nossa maneira de ler e escrever, e o hipertexto aparece hoje como um
mecanismo novo de intertextualidade, que é um dos fatores que asseguram a coerência textual.
Com base no exposto, faça uma breve dissertação sobre o que é um hipertexto, como funciona,
quais as suas vantagens; enfim, como ele contribui para assegurar a coerência de um texto.
Questão 03:
Utilize os termos em destaque no diálogo abaixo, para explicar alguns dos principais tipos de
referência dêitica.
Maria: Eu amanhã encontro-te aqui, às 10h.
João: Eu não estarei disponível. Pode ser de tarde?
Considere os seguintes aspectos:
a) identificar (ou explicar como se interpretam) as referências de cada item dêitico destacado;
b) classificar os três casos de referência dêitica ativados pelos itens em destaque no diálogo;
c) explicar o caso de referência dêitica classificado no item (b).

Critérios para avaliação
Redação – correção gramatical
Argumentação
Originalidade
Organização de ideias– sequência lógica
Domínio do conteúdo
Abrangência
Totalização (pontos)

Questão 1
2
0
0
2
6
0
10

Questão 2
2
0
0
2
6
0
10

Questão 3
2
0
0
2
6
0
10
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Tema 04: COLOCAÇÃO PRONOMINAL
Questão 01:
Indique qual das frases abaixo está escrita de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa e
explique as regras que orientaram a colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase CORRETA.
a) Quem o trouxe machucado que encarregue-se de curá-lo.
b) Quem o trouxe machucado que se encarregue de curá-lo.
c) Quem trouxe-o machucado que se encarregue de o curar.
d) Quem trouxe-o machucado que encarregue-se de curá-lo.
Questão 02:
Texto I
Pronominais
Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.
(ANDRADE, Oswald. Poesias reunidas. In: ______. Obras completas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1972. vol. 7. p. 125.)

O poema “Pronominais”, escrito por Oswald de Andrade, apresenta variação quanto ao emprego
do pronome átono me, que ocorre em posição enclítica no primeiro verso e como proclítico no
último. Construa um texto sobre essa possibilidade de colocação pronominal, levando-se em conta
os seguintes aspectos:
a) as regras gramaticais prescritas pela norma culta da Língua Portuguesa, para o uso da ênclise no
primeiro verso;
b) justificativa do uso da próclise no último verso.
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Questão 03:
O célebre enunciado: “Fi-lo porque qui-lo. Lê-lo-á quem suportá-lo”, atribuído a Jânio Quadros,
era título de uma resenha sobre o livro 15 contos, de sua autoria, publicada na revista Veja. Embora
sejam frases que gozam de certa liberdade literária, há, do ponto de vista gramatical, uma
incorreção quanto à colocação de um dos pronomes átonos ali utilizados. Sua tarefa é:
a) identificar essa incorreção, reescrever o enunciado corretamente, do ponto de vista da norma
culta da Língua Portuguesa;
b) justificar as colocações de todos os pronomes átonos presentes no enunciado.

Critérios para avaliação
Redação – correção gramatical
Argumentação
Originalidade
Organização de ideias– sequência lógica
Domínio do conteúdo
Abrangência
Totalização (pontos)

Questão 1
2
0
0
1
7
0
10

Questão 2
2
0
0
2
6
0
10

Questão 3
2
0
0
2
6
0
10
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Tema 05: SINTAXE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
Questão 01:
Leia a afirmativa abaixo:
A língua de sinais brasileira, usada pela comunidade surda brasileira espalhada por todo o País,
é organizada espacialmente de forma tão complexa quanto às línguas orais-auditivas. Analisar
alguns aspectos da sintaxe de uma língua de sinais requer ‘enxergar’ esse sistema que é
visuoespacial e não oral-auditivo.
(QUADROS, Ronice Müler de.; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos.
Porto Alegre: Artmed, 2004, p. 127.)

Com base nessa afirmação, elabore um texto descritivo, considerando os seguintes aspectos:
a) organização sintática da Libras;
b) mecanismos de estabelecimento nominal e o uso do sistema pronominal;
c) diferentes modos de estabelecimento de locais no espaço de sinalização para o uso de
referências no discurso;
d) tipos de marcações não manuais consideradas gramaticais.
Questão 02:
Leia o excerto a seguir:

A fonologia das línguas de sinais é o ramo da Linguística que objetiva identificar a estrutura e a
organização dos constituintes fonológicos, propondo modelos descritivos e explanatórios.
(QUADROS, Ronice Müler de.; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos.
Porto Alegre: Artmed, 2004, p. 47.)

A partir dessa concepção, elabore um texto descritivo, contemplando:
a) a organização fonológica da Libras, as unidades mínimas que formam os sinais e os possíveis
padrões de combinação entre essas unidades, de acordo com as variações permitidas no
ambiente fonológico;
b) a análise dos fones distintivos da Libras e a comparação entre pares de sinais que se contrastam
minimamente.
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Tema 05: SINTAXE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
Questão 03:
Sobre os verbos da Libras, elabore um texto descritivo, considerando os seguintes aspectos:
a) categorias e formas de flexão;
b) possibilidades de construções sintáticas diferenciadas entre sentenças contendo os distintos tipos
de verbos e exemplos que ilustrem tais diferenças.

Critérios para avaliação
Redação – correção gramatical
Argumentação
Originalidade
Organização de ideias– sequência lógica
Domínio do conteúdo
Abrangência
Totalização (pontos)

Questão 1
2
0
0
2
6
0
10

Questão 2
2
0
0
2
6
0
10

Questão 3
2
0
0
2
6
0
10
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Tema 06: ATUAÇÃO DO PROFESSOR-INTÉRPRETE EM SALA DE AULA INCLUSIVA
Questão 01:
A inclusão escolar dos alunos surdos, amparada nas legislações que orientam as políticas públicas
voltadas às garantias de uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras), tornou fundamental a
presença do tradutor-intérprete Libras/Língua Portuguesa nas instituições de ensino. Elabore um
texto dissertativo que discuta, no âmbito da Educação Básica, a atuação desse profissional em salas
de aula inclusivas. Considere as diferenças e especificidades relativas à Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio, bem como a relação do tradutor-intérprete Libras/Língua Portuguesa
com alunos surdos e ouvintes e outros profissionais do ambiente escolar.
Questão 02:
No Brasil, a profissão de tradutor-intérprete Libras/Língua Portuguesa foi regulamentada pela Lei
nº 12.319, de 1º de setembro de 2010. Segundo Lacerda (2012), por ser considerada uma profissão
nova, os cursos de formação específica ainda são escassos e pouco abordam a atuação do
profissional no contexto educacional. A partir dessas considerações, elabore um texto dissertativo
sobre a atuação do profissional em situações de tradução e interpretação da Língua Portuguesa para
a Libras no momento de provas e avaliações.
(LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. O intérprete da Língua Brasileira de Sinais (ILS). In: LODI, Ana Claudia
Balieiro; MÉLO, Ana Dorziat Barbosa de; FERNANDES, Eulalia (Org.). Letramento, bilinguismo e educação de
surdos. Porto Alegre: Mediação, 2012. p. 247.)

Questão 03:
Segundo Santos (2012), com o advento da educação bilíngue para surdos, houve a necessidade de
produção de livros didáticos traduzidos da Língua Portuguesa para a Libras. Analise a tradução do
texto na língua-fonte – Português – para o texto na língua-alvo – Libras – apresentada a seguir, e
elabore um texto descrevendo as estratégias e os procedimentos utilizados. Considere o gênero
discursivo de texto explicativo.
Texto na língua-fonte:
A decomposição
Muitos materiais sofrem decomposição, ou seja, se deterioram, apodrecem. Isso acontece por causa
da ação dos seres vivos chamados decompositores (como certas bactérias e fungos), que se
alimentam desses materiais.
(PROJETO PITANGUÁ – Ciências – 2ª série. São Paulo: Moderna, 2005, p. 27.)
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Texto na língua-alvo

Figura 1: Tradução da Língua Portuguesa para a Libras.
Fonte: SANTOS, Renata de Sousa. Os gêneros discursivos em livro didático para surdos: análise dos procedimentos
tradutórios aplicados de Português para Libras: In: ALBRES, Neiva de Aquino; SANTIAGO, Vânia de Aquino Albres.
(Org). Libras em estudo: tradução/interpretação. São Paulo: FENEIS, 2012, p. 180. Adaptado.
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Tema 06: ATUAÇÃO DO PROFESSOR-INTÉRPRETE EM SALA DE AULA INCLUSIVA

Critérios para avaliação
Redação – correção gramatical
Argumentação
Originalidade
Organização de ideias– sequência lógica
Domínio do conteúdo
Abrangência
Totalização (pontos)

Questão 1
1
1
0
2
6
0
10

Questão 2
1
1
0
2
6
0
10

Questão 3
2
0
0
2
6
0
10
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Tema 07: AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM EM CLASSE DE INCLUSÃO COM
ALUNOS SURDOS E OUVINTES
Questão 01:
Considere a situação a seguir:
Uma escola da rede básica de ensino público recebeu, no ano de 2015, pela primeira vez, dois
alunos surdos que se comunicam por meio da Libras: um com 11 anos de idade, na turma do 6º ano
do Ensino Fundamental; e outro com 15 anos, na 1ª série do Ensino Médio. Considere que você é
professor(a) de Língua Portuguesa nessa escola e os alunos surdos estão matriculados em suas
turmas.

Analise a situação descrita acima e elabore:
a) um texto argumentativo, considerando as medidas de acessibilidade necessárias para se atender
à situação supracitada. Utilize as Legislações Federais referentes à Libras e à inclusão das
pessoas com surdez para fundamentar seu comentário.
b) um plano de aula, para cada uma das turmas, a ser desenvolvido em um dia letivo, considerando
os seguintes requisitos: objetivos, metodologias, recursos didático-pedagógicos e formas de
avaliação.
c) um texto dissertativo, contemplando questões curriculares pertinentes à situação apresentada.
Utilize pressupostos teóricos que considerem a surdez a partir de concepções sociais, culturais e
antropológicas.

Questão 02:
O relato a seguir, descrito por Lodi, Herrison e Campos (2012, p. 20, grifos das autoras), faz
referência a uma discussão entre dois instrutores surdos (I1 e I2), na qual questionam a postura dos
professores a respeito do ensino da Língua Portuguesa para alunos surdos:

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO
PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
Edital 22/2015 – Campus Rio Pomba
FOLHA DE PROVA
Área: LETRAS – PORTUGUÊS - LIBRAS
Tema 07: AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM EM CLASSE DE INCLUSÃO COM
ALUNOS SURDOS E OUVINTES
I1: ...eu e ele (I2) estávamos conversando... I2 me perguntou porque é tão difícil para o aluno
adolescente escrever. Eu disse para ele que eles não sabem escrever e não querem escrever.
Você escolhe uma figura, mostra e pergunta: “O que é?” “Não sei escrever, não quero
escrever”. É preciso vivenciar a palavra escrita. “O que é isso?” eles não sabem escrever,
nada, eles nunca conheceram. Eu acho que vocês têm um problema... Nós precisamos
pensar, comparar, passar por meio dos sinais e depois resgatar as experiências
pessoais...
(LODI, Ana Claudia Balieiro; HERRISON, Kathryn Marie Pacheco; CAMPOS, Sandra Regina Leite de.
Letramento e surdez: um olhar sobre as particularidades do contexto educacional. In: LODI, Ana Claudia
Balieiro; MÉLO, Ana Dorziat Barbosa de; FERNANDES, Eulalia (Org.). Letramento, bilinguismo e educação
de surdos. Porto Alegre: Mediação, 2012. p. 20.)

Com base no relato apresentado, teça considerações sobre o ensino e a aprendizagem de leitura e
escrita da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos.

Questão 03:
É senso comum que o bilinguismo, como modelo educacional para os alunos surdos brasileiros,
considera a Libras como primeira língua, e o Português como segunda língua desses alunos. A
partir desse pressuposto, elabore um texto dissertativo, levando em conta os seguintes aspectos:
a) a importância da aquisição precoce da Libras por crianças surdas e as problemáticas envolvidas.
b) medidas educacionais que podem contribuir para a aquisição da língua de sinais por crianças
surdas, de modo a se alcançar uma educação bilíngue e bicultural.

Critérios para avaliação
Redação – correção gramatical
Argumentação
Originalidade
Organização de ideias– sequência lógica
Domínio do conteúdo
Abrangência
Totalização (pontos)

Questão 1
1
1
0
2
6
0
10

Questão 2
1
1
0
2
6
0
10

Questão 3
1
1
0
2
6
0
10

