MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR EFETIVO EBTT
ÁREA: LETRAS COM ÊNFASE EM PORTUGUÊS E LIBRAS

- PROVA OBJETIVA Campus Barbacena – Edital 03/2016

TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA: 03 (TRÊS) HORAS
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
1. ABRA ESTE CADERNO DE PROVAS SOMENTE QUANDO AUTORIZADO.
2. Confira se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu.
3. Verifique se este Caderno de Provas contém 20 (vinte) questões. Cada questão é constituída de cinco alternativas. Caso haja
algum problema, solicite a substituição de seu Caderno de Provas.
4. Seus dados pessoais, o cargo e o Campus para o qual concorre encontram-se no seu Comprovante Definitivo de Inscrição e na
Folha de Respostas.
5. Você só poderá deixar o local de prova após 60 minutos do início da aplicação e poderá levar o Caderno de Provas após 90
minutos do início, quando deverá entregar apenas a Folha de Respostas.
6. Comunique sempre aos fiscais qualquer irregularidade observada durante a realização das provas. Não sendo tomadas as
devidas providências a respeito da sua reclamação, solicite a presença do (a) Coordenador (a) ou comunique-se com ele (a), na
secretaria, tão logo termine a prova.
7. Os 3 últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea da Folha de Respostas, e deverão assinar na Ata
de Sala.
8. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final da prova.

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS
1. Ao receber sua Folha de Respostas, verifique os seus dados pessoais, o nome do cargo e o Campus para o qual concorre. Caso
esteja incorreta alguma informação, comunique ao fiscal.
2. É obrigatória a assinatura do candidato na Folha de Respostas.
3. Ao receber a Folha de Respostas, assine-a imediatamente, não deixe para depois. É de responsabilidade do candidato essa
assinatura. A instituição não se responsabilizará por Folhas de Respostas não assinadas.
4. Não amasse, não dobre, não rasgue, não rasure a Folha de Respostas, nem use corretivo.
5. A marcação de mais de uma opção para uma mesma questão implica a anulação da mesma.
6. Terminada a resolução da prova, preencha a Folha de Respostas com as suas opções, conforme instruções a seguir.
 A marcação das respostas deve, OBRIGATORIAMENTE, ser feita com caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
 A letra correspondente à questão escolhida deve ser totalmente preenchida, evitando-se ultrapassar a linha que margeia a
letra.
 A instituição não se responsabilizará por problemas na leitura que advierem da marcação inadequada da Folha de Respostas
ou da utilização de material não especificado para tal.
7. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas.
8. Não deixe para preencher sua Folha de Respostas na última hora, pois não haverá tempo adicional para a realização dessa
atividade.
AO ASSINALAR SUAS RESPOSTAS, PREENCHA TOTALMENTE A LETRA CORRESPONDENTE A SUA RESPOSTA,
NÃO FAÇA UM X OU QUALQUER OUTRA MARCA.
FORMA CORRETA DE PREENCHIMENTO:

NÃO PREENCHA ASSIM:

x

− *
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Letras com Ênfase em Português e Libras

Questão 01: Os romances de Machado de Assis marcaram o Realismo brasileiro, principalmente, por
uma série de características estéticas do autor. A respeito dessas características, assinale a
afirmativa CORRETA.
a) O autor possuía uma grande preocupação com a construção das personagens, essas eram
frequentemente esféricas e em desconcerto com o mundo que as cerca – como as personagens José
Dias e Prima Justina, ambas do romance Dom Casmurro.
b) O autor dedicou-se, amplamente, a criticar a burguesia brasileira e a exploração que exercia sobre o
proletariado, como no romance Memórias póstumas de Brás Cubas.
c) Machado de Assis buscou, no racionalismo e cientificismo da época, a base para a construção de
seus romances, como pode ser percebido no desenvolvimento da teoria do Humanitas, em Quincas
Borba.
d) O autor fez uso de um característico humor ácido e narradores que adentram a narrativa,
empregando comentários metalinguísticos, o que pode ser percebido tanto em Dom Casmurro como
em Memórias póstumas de Brás Cubas.
e) Machado de Assis busca explicar os fenômenos sociais com base em teorias científicas descobertas
no mesmo período, como o Darwinismo.

Questão 02: As sentenças abaixo possuem complemento nominal e/ou adjunto adnominal. Assinale a
alternativa que apresenta apenas complemento nominal.
a)
b)
c)
d)
e)

Pedro sente raiva de Augusto.
Você notou o grande aumento da mortalidade?
Seu sonho é ser uma jogadora famosa.
É grandiosa a imaginação de ambos.
Meu amigo da escola comprou duas camisas amarelas.
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Questão 03: Leia as tirinhas da personagem Mafalda a seguir:

Tirinha 1
Fonte: <http://blog.clickgratis.com.br>. Acesso em: 31 ago. 2016.

Tirinha 2
Fonte: <http://tirasdemafalda.tumblr.com>. Acesso em: 31 ago. 2016.

Tirinha 3
Fonte: <http://clubedamafalda.blogspot.com.br>. Acesso em: 31 ago. 2016.
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A respeito das tirinhas apresentadas, marque as alternativas verdadeiras com V e as falsas com F.
( ) Mafalda possui uma grande preocupação com a realidade, muito além do universo infantil
que uma criança poderia ter. Essa preocupação é representada pelo interesse da personagem
em relação ao globo terrestre, uma hipérbole para o mundo.
( ) A presença da mosca e a opinião que não deixou no globo terrestre, na Tirinha 1, vão de
encontro aos ideais de Mafalda para o mundo, e esse ideal, de uma sociedade justa e
igualitária, é percebido somente nas Tirinhas 1 e 2.
( ) O sentido apreendido da leitura das Tirinhas 1, 2 e 3 só pode ser plenamente captado por
uma leitura simultânea de palavra e imagem, constituindo, assim, a linguagem das histórias
em quadrinhos, que faz uso de elementos verbais e visuais.
( ) A preocupação de Mafalda com o mundo advém da percepção de diferentes problemas
mundiais, frequentemente transmitidos pelos meios de comunicação, sobre os quais reflete,
emitindo sua opinião, de forma explícita ou implícita.
A sequência que se refere CORRETAMENTE aos enunciados é:
a)
b)
c)
d)
e)

F, V, F, V.
F, F, V, F.
F, F, V, V.
V, V, F, F.
V, F, V, V.

Questão 04: Observe as figuras a seguir:

Figura 1
Fonte: <http://www.thebeatles.com/album/abbey-road>. Acesso em: 25 ago. 2016.
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Figura 2
Fonte: <http://www.superpagina.com.br/os_simpsons_na_abbey_road/>. Acesso em: 25 ago. 2016.

Figura 3
Fonte: <http://expressoanaliseecritica.blogspot.com.br/2014_11_01_archive.html>. Acesso em: 25 ago. 2016.
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A propaganda (Figura 3) possui os seguintes textos verbais:
Superior esquerdo: www.ourominas.com.br
Centro: Até a próxima, Sir.
Inferior direito: O hotel de todas as estrelas.
Ouro Minas Palace Hotel

A Figura 1 é a capa de um dos mais famosos álbuns da banda inglesa The Beatles. Intitulado Abbey Road,
nome da rua e do estúdio onde o álbum foi gravado, o disco foi lançado em 1969, o último a ser gravado
com os quatro famosos membros. A Figura 2 está inserida no universo ficcional do desenho Simpsons. A
Figura 3 é uma peça publicitária criada para o hotel Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte. A peça
foi veiculada poucos dias após o show do cantor Paul McCartney, em maio de 2013.
A partir da leitura das três figuras, das informações do enunciado e das possíveis relações entre eles,
marque as alternativas verdadeiras com V e as falsas com F.
( ) Uma vez que o anúncio possui o objetivo de convencer o leitor a consumir um produto ou
serviço, a Figura 3 utiliza-se da função emotiva da linguagem, que sensibiliza o leitor,
fazendo com que seja estimulado a consumir o produto anunciado.
( ) A encenação das personagens da série animada Simpsons, na Figura 2, faz uma construção
intertextual com a capa do disco Abbey Road. Uma vez que a intenção comunicativa da
Figura 2 difere da proposta apresentada na Figura 1, pode-se dizer que se trata de uma
paródia.
( ) O uso do vocativo Sir, no anúncio, faz referência ao cantor Paul McCartney, integrante dos
Beatles. Essa referência é utilizada como argumento que comprova a qualidade dos
serviços, uma vez que um hóspede ilustre optou pelo estabelecimento anunciado.
( ) No canto inferior direito da Figura 3, foi colocado o slogan “O hotel de todas as estrelas”. A
palavra estrela possui, no contexto do anúncio, apenas uma acepção semântica, referindo-se
às celebridades que optam pelo hotel.
A sequência que se refere CORRETAMENTE aos enunciados é:
a) F, V, V, F.
b)
c)
d)
e)

F, V, V, V.
V, V, F, F.
V,V, V, F.
V, F, V, F.
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Questão 05: Leia as cantigas trovadorescas apresentadas a seguir.

Texto 1
Ai mia senhor! se eu nom merecesse
a Deus quam muito mal lh'eu mereci,
doutra guisa pensara El de mi,
ca nom que m'em vosso poder metesse;
mais soube-Lh'eu muito mal merecer
e meteu-m'El eno vosso poder,
u eu jamais nunca coita perdesse.
E, mia senhor, se m'eu desto temesse,
u primeiro de vós falar oí,
guardara-m'en de vos veer des i;
mais nom quis Deus que meu mal entendesse
e mostrou-mi o vosso bom parecer,
por mal de mim, e nom m'ar quis valer
El contra vós, nem quis que m'al valesse.
E, mia senhor, se eu morte prendesse
aquel primeiro dia em que vos vi
fora meu bem; mais nom quis Deus assi,
ante me fez, por meu mal, que vivesse;
ca me valvera a mim mais de prender
mort'aquel dia que vos fui veer,
que vos eu visse nem vos conhocesse.
SOARES, Martim. Cantiga trovadoresca.
Disponível em :<http://cantigas.fcsh.unl.pt>. Acesso em: 29 ago. 2016.
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Texto 2
Ai flores, ai flores do verde pino,
se sabedes novas do meu amigo?
Ai Deus, e u é?
Ai flores, ai flores do verde ramo,
se sabedes novas do meu amado?
Ai Deus, e u é?
Se sabedes novas do meu amigo,
aquel que mentiu do que pôs conmigo?
Ai Deus, e u é?
Se sabedes novas do meu amado,
aquel que mentiu do que mi há jurado?
Ai Deus, e u é?
- Vós me preguntades polo voss'amigo
e eu bem vos digo que é san'e vivo.
Ai Deus, e u é?
- Vós me preguntades polo voss'amado
e eu bem vos digo que é viv'e sano.
Ai Deus, e u é?
- E eu bem vos digo que é san'e vivo
e será vosco ant'o prazo saído.
Ai Deus, e u é?
- E eu bem vos digo que é viv'e sano
e será vosc[o] ant'o prazo passado.
Ai Deus, e u é?
D. Dinis. Cantiga Trovadoresca.
Disponível em :<http://cantigas.fcsh.unl.pt>. Acesso em: 29 ago. 2016.
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Texto 3
Ai dona fea, fostes-vos queixar
que vos nunca louv'en[o] meu cantar;
mais ora quero fazer um cantar
em que vos loarei todavia;
e vedes como vos quero loar:
dona fea, velha e sandia!
Dona fea, se Deus mi perdom,
pois havedes [a]tam gram coraçom
que vos eu loe, em esta razom
vos quero já loar todavia;
e vedes qual será a loaçom:
dona fea, velha e sandia!
Dona fea, nunca vos eu loei
em meu trobar, pero muito trobei;
mais ora já um bom cantar farei
em que vos loarei todavia;
e direi-vos como vos loarei:
dona fea, velha e sandia!
GUILHADE, João Garcia de. Cantiga trovadoresca.
Disponível em: <http://cantigas.fcsh.unl.pt>. Acesso em: 29 ago. 2016.

Considerando a leitura dos textos e o contexto do Trovadorismo português, marque a alternativa
CORRETA.
a) No Texto 1, percebe-se um exagero da parte do eu lírico, que, diante da impossibilidade e dor de não
ter a mulher amada, deseja não a ter conhecido ou até morrer.
b) No Texto 2, a mulher conversa com a natureza personificada. Nesse diálogo, a dama pergunta sobre
o paradeiro do amado, mas as flores não respondem ao clamor da mulher.
c) O Texto 2 é uma cantiga de amor, uma vez que possui um eu lírico feminino e a abordagem do
sentimento de amor e de saudade que a mulher sente do ser amado.
d) O Texto 3 possui uma temática bastante diferente dos dois primeiros, em que, diante da
impossibilidade de ter a mulher amada, o eu lírico a ofende de modo irônico.
e) As cantigas trovadorescas usam, frequentemente, os refrãos e o paralelismo em sua estrutura,
recursos que podem ser observados somente nas cantigas 1 e 2.
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Questão 06: Leia o fragmento abaixo e marque a alternativa que representa a acepção CORRETA.

Tiro ao Álvaro
De tanto levar frechada do teu olhar
Meu peito até parece sabe o quê?
Táubua de tiro ao álvaro
Não tem mais onde furar
Táuba de tiro ao álvaro
Não tem mais onde furar (...)
BARBOSA, Adoniran. Tiro ao Álvaro.
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/adoniranbarbosa/43970/>. Acesso em: 1 ago. 2016.

a) Trata-se de texto pertencente ao gênero poema; a grafia das palavras está correta, de acordo com a
norma culta.
b) Trata-se de texto pertencente ao gênero romance; a grafia das palavras está correta, de acordo com
as variedades linguísticas.
c) Trata-se de texto pertencente ao gênero anúncio; a grafia das palavras está incorreta, de acordo com
a norma culta.
d) Trata-se de texto pertencente ao gênero canção; a grafia das palavras está correta, de acordo com as
variedades linguísticas.
e) Trata-se de texto pertencente ao gênero dramático; a grafia das palavras está correta, de acordo com
as variedades linguísticas.
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Questão 07: Com base nos textos a seguir, marque a alternativa que aponta as funções da linguagem em
cada um deles, na sequência CORRETA.
Texto 1

Disponível em:
<http://2.bp.blogspot.com/_XzWuo9VHN3o/S8eVKIlUfzI/AAAAAAAAAAc/_x7vu7fsBu4/s1600/anmaca_almap.jpg.>.
Acesso em: 1 ago. 2016.

A propaganda (Texto 1) possui os seguintes textos verbais:
Superior esquerdo: Era uma vez uma garota branca como a neve, que causava muita inveja não
por ter conhecido sete anões, mas vários morenos de 1,80.
Superior direito: O Boticário
Você pode ser o que você quiser.
Inferior esquerdo: Mais de 2.300 lojas esperando por você.
www.boticario.com
0800 41 3011
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Texto 2
O poder eleitoral da Venezuela confirmou nesta segunda-feira (1º) que validou pelo menos 1% das assinaturas
entregues pela oposição para que o processo de referendo contra o presidente Nicolás Maduro avance para a
instalação do processo. A data desta nova fase, no entanto, não foi anunciada. ‘Os 24 estados cumpriram com o
requisito de 1% (200 mil assinaturas) de validação de manifestações de vontade e o certificado será emitido pela
secretaria’, anunciou a presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Tibisay Lucena (...).
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/poder-eleitoral-da-venezuela-autoriza-avanco-de-referendo-contramaduro.html>. Acesso em: 1 ago. 2016.

Texto 3
Alô, alô, alô, fala comigo
Alô, alô, te esquecer não consigo
Me falou ‘foi bom demais’
Inesquecível, especial
Ligo e nem me atende mais
Chama e só caixa postal (...).
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/leomagalhaes/alo-2/>.
Acesso em 1 ago. 2016.

Na ordem em que aparecem, os Textos 1, 2 e 3 representam as seguintes funções:
a)
b)
c)
d)
e)

apelativa, referencial, fática.
apelativa, fática, emotiva.
emotiva, referencial, fática.
emotiva, apelativa, fática.
referencial, fática, emotiva.
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Questão 08: No trecho a seguir, o termo sublinhado foi formado por processo de derivação (um só
radical).
Você endoideceu meu coração
Você endoideceu meu coração, endoideceu
E agora o que é que eu faço sem o teu amor
Agora o que é que eu faço sem o beijo teu
Eu nem pensei já tava te amando (...).
CORDEL, Nando. Você endoideceu meu coração.
Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/poema_cordel>.
Acesso em: 1 ago. 2016.

Marque a alternativa CORRETA quanto ao processo de derivação.
a)
b)
c)
d)
e)

derivação prefixal
derivação sufixal
derivação prefixal e sufixal
derivação parassintética
derivação imprópria

Questão 09: Segundo a gramática normativa, há três formas de colocação pronominal na Língua
Portuguesa, a saber: próclise, ênclise e mesóclise. Marque a alternativa que contém a
justificativa CORRETA para a colocação pronominal adotada.
a) A minha vontade é forte, porém minha disposição de obedecer-lhe é fraca (Carlos Drummond de
Andrade).
– Ênclise, pois o verbo obedecer gera efeito de sentido de autoridade, sendo considerado no modo
imperativo.
b) Há pessoas que nos falam e nem as escutamos, há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam;
mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre (Cecília
Meireles).
– Próclises, pois as palavras com sentido negativo atraem os pronomes.
c)

Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se
preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento (Clarice Lispector).
– Ênclise, pois trata-se de início de frase e, além disso, o verbo está no modo imperativo.

d) Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho (Clarice
Lispector).
– Próclise, pois a frase é optativa e, além disso, o verbo se refere a sujeito indeterminado.
e)

Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve início de outra
maneira - mas tantos sonhos se realizaram que não temos o direito de duvidar de nenhum
(Monteiro Lobato).
– Próclise, pois o verbo se encontra em uma oração coordenada adversativa.
(Disponível em: <http://pensador.uol.com.br>. Acesso em: 1 ago. 2016.)
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Questão 10: Em todas as sentenças abaixo, há características próprias de períodos da Literatura
Brasileira. Marque a alternativa que contém a descrição correspondente ao Realismo feroz.
a) A valorização da natureza, a expressão dos sentimentos e emoções, e, ainda, a crítica social
geralmente acompanhada pelo clamor por reformas sociais.
b) Emprego de frases rebuscadas, que exigem do poeta um trabalho minucioso, constituído por
tecnicismo e preciosismo formal.
c) Musicalidade no texto poético, de modo a se fazer perceber um ritmo na leitura; além da
valorização do ritmo, constituiu-se pelo poder de sugestão, das sensações.
d) Presença forte da ideia de uma arte autenticamente brasileira, com elementos próprios da cultura
nacional, livre dos tradicionalismos advindos da cultura europeia.
e) Escrita mais sucinta, de forma a se expressar, em poucas palavras, a intensidade dos fatos; em geral,
aborda a violência como tema, e o mal-estar social como algo rotineiro.

Questão 11: Quadros e Karnopp (2004, p. 54) apresentam uma discussão a respeito do parâmetro
fonológico Movimento, ressaltando sua complexidade, uma vez que "pode envolver uma
vasta rede de formas e direções, desde os movimentos internos da mão, os movimentos do
pulso e os movimentos direcionais no espaço."
(QUADROS, Ronice Müler de.; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre:
Artmed, 2004.)

Assinale a alternativa CORRETA, que apresenta as categorias de descrição do parâmetro Movimento na
Libras:
a)
b)
c)
d)
e)

tipo, forma, presença e nulidade
duração, maneira, presença e nulidade
tipo, maneira, frequência e direcionalidade
duração, amplitude, frequência e configuração
forma, amplitude, configuração e direcionalidade
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Questão 12: Quadros e Karnopp (2004) identificaram algumas regras morfológicas aplicadas na
formação de compostos na Língua Brasileira de Sinais – Libras. Sobre essas regras, assinale
a alternativa CORRETA.
(QUADROS, Ronice Müler de.; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre:
Artmed, 2004.)

a) A regra da antecipação da mão não dominante consiste na antecipação pela mão não dominante do
segundo sinal da composição.
b) A regra da antecipação da mão dominante consiste em inibir a antecipação da mão não dominante
do segundo sinal da composição.
c) A regra da sequência única consiste em manter o movimento interno ou a repetição do movimento
presente nos sinais formadores do composto.
d) A regra da sequência múltipla estabelece que o movimento interno dos sinais seja duplicado quando
ambos os sinais que aparecem na composição apresentam contato.
e) A regra do contato estabelece que, se dois sinais ocorrem juntos para formar um composto e o
contato só ocorre no segundo sinal, este não permanece na composição.

Questão 13: De acordo com Quadros e Karnopp (2004, p. 127), na Libras, “o estabelecimento nominal e
o uso do sistema pronominal são fundamentais para as relações sintáticas”. Sobre os
mecanismos de estabelecimento de um local no espaço de sinalização, analise os itens a
seguir.
(QUADROS, Ronice Müler de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre:
Artmed, 2004, p. 127.)

I-

Fazer o sinal em um local particular.

II-

Usar um classificador em uma localização particular.

III-

Usar a apontação ostensiva antes de produzir o sinal de um referente específico.

IV-

Usar um pronome com apontação ostensiva em uma localização particular.

V-

Direcionar a cabeça, os olhos e o corpo na direção relevante, após a realização do
sinal.

Está CORRETO o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

V, apenas.
IV e V, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
I, II, III, IV e V.
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Questão 14: Segundo Meir et al. (2006, p. 84), “ao examinar uma gama de verbos ancorados no corpo,
observamos que, em sinais icônicos, o corpo corresponde a um argumento participativo no
evento”. Com base nas proposições dos autores, analise as afirmativas abaixo, quanto aos
verbos que são ancorados no corpo.
(MEIR, Irit et al. Repensando classes verbais em línguas de sinais: o corpo como sujeito. In: QUADROS, Ronice Müller de;
VASCONCELLOS, Maria Lúcia Barbosa de (Orgs). Questões Teóricas das Pesquisas em Línguas de Sinais. 9º Theoretical
issues in sign language research conference, Florianópolis, Brasil, dezembro 2006.)

I-

Verbos psicológicos, de localização no peito: AMAR, FINGIR, MENTIR. O peito
corresponde ao local das emoções no argumento experienciador.

II-

Verbos de atividades mentais, de localização nas têmporas e testa: SABER,
LEMBRAR, ESQUECER, APRENDER. As têmporas ou a testa representam o local
da atividade mental do experienciador.

III-

Verbos de percepção, de localização próxima aos órgãos dos sentidos: VER,
OUVIR, CHEIRAR. Os olhos, a orelha ou o nariz representam o local da atividade
do experienciador.

IV-

Verbos que indicam fala, de localização próxima à boca: FALAR, RESPONDER,
GRITAR. A boca representa a parte relevante do corpo do argumento-agente.

Está CORRETO o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, apenas.
I e IV, apenas.
II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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Questão 15: De acordo com Mertzani (2006), a comunicação mediada por computador (CMC) tem
exercido considerável influência sobre a prática de ensino e a aprendizagem de línguas.
Sobre a aplicação da CMC em aulas de línguas de sinais para alunos ouvintes, assinale a
alternativa INCORRETA.
(MERTZANI, Maria. Reflexões sobre a língua de sinais e a cultura surda em ambientes de comunicação mediada por
computador (CMC): explorações e considerações iniciais. In: QUADROS, Ronice Müller de; VASCONCELLOS, Maria Lúcia
Barbosa de (Orgs). Questões teóricas das pesquisas em Línguas de Sinais. 9º Theoretical issues in sign language research
conference, Florianópolis, Brasil, dezembro 2006.)

a) Os alunos precisam receber instruções sobre como executar um sinal, sobre como certas
modulações afetam o significado dos sinais, e sobre como observarem a si mesmos durante a
execução dos sinais, atentando-se para as características visuoespaciais da língua.
b) O ensino e a aprendizagem da língua de sinais dependem, consideravelmente, de simulações
visuais, e os alunos, a fim de aprendê-la, precisam visualizar seu movimento e suas características
não manuais inibidoras.
c) O material baseado em texto (por exemplo, livros-texto e dicionários) é suficiente para o estudo da
língua de sinais, uma vez que tais materiais consistem em figuras e desenhos, os quais conseguem
expressar a forma tetradimensional da língua.
d) O uso de um material visual no qual as formas da língua são “visualmente imediatas” é vantajoso,
pois permite aos alunos observar e refletir sobre a forma e sobre o conteúdo do material visual por
quantas vezes forem necessárias e pelo tempo que quiserem.
e) A tecnologia de vídeo pode ser usada para representar a língua de sinais. Os vídeos digitalizados,
especialmente os disponíveis na Internet para a representação de informações para os surdos,
constituem-se em um material autêntico da língua de sinais.
Questão 16: Leia a citação de Quadros (2006, p. 28) "As relações cognitivas que são fundamentais para o
desenvolvimento escolar estão diretamente relacionadas à capacidade da criança em
organizar suas ideias e pensamentos por meio de uma língua na interação com os demais
colegas e adultos".
(QUADROS, Ronice Müller de; SCHMIED, Magali L. P. Ideias para ensinar português para surdos. Brasília: MEC, SEEP,
2006.)

Assinale a alternativa CORRETA quanto à abordagem que expressa a ideia da citação.
a) Seria possível estabelecer uma analogia entre o Português para os surdos e o Inglês para os
estudantes iniciantes que possuem o Português como L1, de maneira que a aprendizagem da L2 seja
baseada na L1.
b) O processo de alfabetização na Língua Brasileira de Sinais precisa ocorrer ao ponto de o indivíduo
conseguir estruturar seus pensamentos e estabelecer uma habilidade comunicativa. Somente após
essa etapa é que, com o uso da Libras, o processo de ensino da L2 (Português escrito) será iniciado.
c) A leitura reflete na formação da identidade do sujeito nos âmbitos sócio-histórico-cultural, pois,
seguindo os caminhos freirianos, a leitura do mundo procede a leitura da palavra e a leitura desta é
importante para a continuidade da leitura daquele.
d) O processo de alfabetização no Português escrito precisa ocorrer ao ponto de o indivíduo conseguir
estruturar seus pensamentos e estabelecer uma habilidade comunicativa. Somente após essa etapa é
que, com o uso do Português escrito, o processo de ensino da Libras será iniciado.
e) O processo de alfabetização do estudante surdo precisa ocorrer de forma a minimizar as diferenças
entre surdos e ouvintes. Dessa forma, o professor alfabetizador deveria possuir formação específica
e multidisciplinar para ensinar ao estudante surdo técnicas de leitura labial e de oralização.
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Questão 17: De acordo com o Decreto n° 5.626/05, as escolas ou classes de educação bilíngue são:
a) aquelas em que a Língua Portuguesa é a língua de instrução.
b) aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução
utilizadas no desenvolvimento do processo educativo.
c) aquelas que possuem tradutor/intérprete de Libras em seu quadro de efetivo.
d) aquelas em que a Libras e a Escrita de Sinais sejam línguas de instrução utilizadas no
desenvolvimento do processo educativo.
e) aquelas em que o surdo realiza o Atendimento Educacional Especializado no contraturno da escola
regular.

Questão 18: Nos termos do Art. 2° do Decreto n° 5.626/05, considera-se a pessoa surda:
a) aquela com perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (db) ou mais, aferida por audiograma nas
frequências 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.
b) a pessoa que estuda em escola bilíngue, compreendendo e interagindo com o mundo por meio de
experiências visuais.
c) a pessoa que, por ter perda auditiva, faz uso de dispositivos de amplificação sonora, como, por
exemplo, o implante coclear.
d) a pessoa que, por ter perda auditiva, recebeu educação oralista, sendo, portanto, oralizada e capaz
de realizar leitura labial.
e) a pessoa que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências
visuais, manifestando sua cultura, principalmente, pelo uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Questão 19: Sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE), para os alunos surdos, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) Os diferentes conteúdos abordados devem ser explicados em Libras, por um professor com
proficiência em língua.
b) Os atendimentos podem ser realizados na própria escola ou em outra escola de ensino regular, no
turno inverso da escolarização.
c) As atividades didático-pedagógicas devem ser organizadas privilegiando o reforço escolar dos
conteúdos ministrados em sala de aula.
d) A organização didática do ensino requer o uso de recursos visuais que colaborem para a aquisição
do conhecimento pelos alunos com surdez.
e) O desenvolvimento linguístico dos alunos surdos deve ser estimulado por meio de interações
comunicativas em Libras, prioritariamente por um professor surdo.
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Questão 20: De acordo com o Decreto nº 5.626/05, que dispõe sobre a Libras, assinale a opção
CORRETA.
a) A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de
professores para o exercício do magistério, em nível fundamental, médio e superior, e nos cursos de
Fonoaudiologia, somente nas instituições públicas de ensino.
b) Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso Normal de Nível
Médio, o curso Normal Superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são
considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do
magistério.
c) A formação de docentes para o ensino de Libras na Educação Infantil, nos anos iniciais e finais do
Ensino Fundamental e Ensino Médio deve ser realizada em curso de Pedagogia, em que Libras e
Língua Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação
bilíngue.
d) A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do Ensino Fundamental, no Ensino
Médio e na Educação Superior deve ser realizada em cursos de licenciatura ou bacharelado em áreas
afins.
e) A formação do instrutor de Libras deve ser realizada por organizações da sociedade civil
representativa da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado pelo Ministério da
Cultura (MinC).
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