Concurso Público
Código: 789

INSTRUTOR DE LIBRAS - IL I
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Português
Matemática
Conhecimentos Gerais e Específicos

10
10
20

Total de questões

-

40

INSTRUÇÕES:
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a
presença do fiscal.

•

Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na
frente do cartão.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e
apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por
candidato.

•

Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares,
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as
demais ficam em branco.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.

•

A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da
entrega do material na mesa do fiscal.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

•

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.
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PORTUGUÊS
O uso excessivo de smartphones pode causar
problemas graves na coluna e no pescoço. O celular é
quase um companheiro inseparável, visto por muitos
como um bem essencial no dia a dia, mas o que muitas
pessoas não sabem é que o uso excessivo deles pode
causar danos ao corpo humano. Se você sente constantes
dores de cabeça, um couro cabeludo extremamente
sensível ou um incômodo atrás de um olho, a culpa pode
estar no uso indevido do smartphone.
Especialistas dizem que são cada vez mais
comuns os casos de text neck – “pescoço de texto” em
tradução livre –, dores na cabeça ligadas a tensões na
nuca e no pescoço, causadas pelo tempo, inclinado em
uma posição indevida para visualizar a tela do celular.
Segundo a fisioterapeuta Priya Dasoju, o
“pescoço de texto” também pode levar a dores no braço e
no ombro. “O que estamos vendo são cefaleias
cervicogênicas”, afirmou. Ela diz que o problema vem de
tanto inclinar a cabeça para frente da tela do celular, e
isso cria uma pressão intensa nas partes frontais e
traseiras do pescoço.
http://saude.terra.com.br/... - adaptado.

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo:
I - O uso indevido do smartphone pode ocasionar dores de
cabeça, couro cabeludo muito sensível e incômodo
atrás do olho.
II - Dores de cabeça ligadas a tensões na nuca e no
pescoço são cada vez mais frequentes.
III - Casos de text neck também podem ocasionar dores
no braço e no ombro.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Todos os itens.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens I e III.
e) Somente os itens II e III.
2) O termo sublinhado em “Segundo a fisioterapeuta Priya
Dasoju...” encontra seu sinônimo em:
a) Porque.
b) Consoante.
c) Se.
d) Logo.
e) Conquanto.
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3) Ambas as palavras estão CORRETAMENTE redigidas
em:
a) Cristalisável - equivocidade.
b) Vorazes - micigenação.
c) Voseirão - estardalhaço.
d) Mitose - nuance.
e) Pessoalidade - pestilênsia.

4) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado
classifica-se morfologicamente como advérbio:
a) O tratamento é feito com quimioterapia e medicamentos
de suporte para diminuir os efeitos colaterais.
b) O diagnóstico é feito através do histórico do animal.
c) A principal característica é o acúmulo de células jovens
anormais na medula óssea.
d) Existe, porém, um tipo de leucemia chamado mieloide,
que acomete em sua maioria cães adultos e idosos.
e) A leucemia chamada mieloide pode atingir diferentes
raças de cães e não tem uma causa definida.

5) Sobre a colocação pronominal, analisar a sentença
abaixo:
Por se tratar de uma doença com sintomas inespecíficos,
o dono pode demorar a perceber alterações no animal
(1ª parte). Sugere-se que uma possível mutação do DNA
pode ser a origem do problema (2ª parte). Se faz o
tratamento com quimioterapia e medicamentos de suporte
para diminuir os efeitos colaterais (3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Totalmente incorreta.
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

6) Assinalar a alternativa em que a oração sublinhada
indica ideia de concessão:
a) Nada dói mais do que a verdade.
b) Quando conhecemos alguém, sabemos quais são suas
atitudes.
c) Conforme meu raciocínio, essa questão foi resolvida
incorretamente.
d) Ainda que vivas muitos anos, nunca deixes de
aprender.
e) Não saia daqui sem que eu fale com você.
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7) Sobre o emprego dos porquês, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(...) Afinal, por que as horas de descanso são tão
importantes a ponto de interferir tanto na saúde?
(...) Chegaram a tais conclusões, porque realizaram testes
em ratos alimentados com dieta rica em gordura.
(...) A saúde é o que temos de mais importante, por quê
sem ela nada faremos.
a) C - C - C.
b) C - C - E.
c) E - E - C.
d) C - E - C.
e) E - C - E.

12) Dado o sistema linear abaixo, assinalar a alternativa
que apresenta o resultado da operação x²:
2x  y  0

3x  y  15

a) 1
b) 6
c) 9
d) 0
e) 4

8) Assinalar a alternativa em que o acento indicativo de
crase está INCORRETO:
a) O menino é semelhante à seu pai.
b) Estamos à disposição da justiça.
c) Estamos à procura de emprego.
d) O posto policial fica à distância de cem metros do
acidente.
e) Não me refiro às mulheres, mas a seus filhos.
9) A palavra “dentista” é formada
denominado:

pelo processo

a) Derivação prefixal.
b) Derivação regressiva.
c) Derivação parassintética.
d) Derivação sufixal.
e) Composição por justaposição.

13) Sabe-se que em determinada escola de Ensino
Fundamental a quantidade de professores de português é
maior do que a quantidade de professores de matemática.
A quantidade de professores é dada através da equação
x² + 6 = 5x. Com base nisso, a quantidade de professores
de português e de matemática que tem nessa escola é,
respectivamente:
a) 4 e 1.
b) 5 e 3.
c) 3 e 2.
d) 6 e 4.
e) 3 e 6.

10) A concordância nominal está INCORRETA em:
a) Saíram desta briga bastantes pessoas em coma.
b) Os alimentos custam muito caro.
c) Segue em anexa a foto.
d) Ele saiu ileso do acidente.
e) As moças chegaram juntas à aula.
MATEMÁTICA
11) João comprou 6 camisas diferentes e 5 bermudas
diferentes. De quantos modos diferentes João poderá se
vestir usando uma camisa e uma bermuda?
a) 15
b) 20
c) 25
d) 30
e) 35
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14) Ao pagar as compras em um caixa de supermercado,
Gabriel passou o cartão de crédito, mas não se lembra do
último número da senha do cartão. Sabendo-se que pode
ser qualquer número inteiro menor que dez, a
probabilidade de Gabriel digitar um número qualquer e
acertar a senha é de:
a) 10%
b) 15%
c) 20%
d) 25%
e) 30%
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15) O quadro abaixo representa a nota dos 30 alunos de
determinado professor de matemática. Com base nisso, é
CORRETO afirmar que a moda das notas desses alunos
é:

RASCUNHO

a) 94
b) 87
c) 70
d) 60
e) 64

16) Para a realização da prova objetiva de determinado
concurso público, é necessária a apresentação de
documento oficial com foto. Sabendo-se que dos 1.050
candidatos presentes nesse concurso, 855 candidatos
apresentaram carteira de identidade e 363 carteira de
motorista, e que não foi apresentado nenhum outro tipo de
documento, analisar os itens abaixo:
I)

Aproximadamente,
34,57%
dos
candidatos
apresentaram somente a carteira de motorista.
II)
Aproximadamente,
65,43%
dos
candidatos
apresentaram somente a carteira de identidade.
III) 16% dos candidatos apresentaram ambos os
documentos.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

17) Sabendo-se que o número 52 é o quinto termo de uma
progressão aritmética crescente de razão igual a 12,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) O nono termo dessa progressão aritmética é igual a
100.
(---) O primeiro termo dessa progressão aritmética é igual
a 5.
(---) A soma dos 10 primeiros termos dessa progressão
aritmética é igual a 580.
a) C - C - C.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
e) C - E - C.
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18) Bruna fará 3 bolos e deverá utilizar ao todo 2kg de
farinha de trigo, que deverão ser distribuídos diretamente
proporcionais às quantidades de ovos utilizados para cada
bolo. Sabendo-se que no bolo de chocolate ela utilizará
três ovos, no bolo de banana 5 ovos e no bolo de maçã 8
ovos, analisar os itens abaixo:

RASCUNHO

I - No bolo de chocolate serão utilizados 375g de farinha
de trigo.
II - No bolo de banana serão utilizados 675g de farinha de
trigo.
III - No bolo de maçã serão utilizados 625g a mais de
farinha de trigo do que no bolo de chocolate.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Somente o item III.
e) Todos os itens.

19) Após 24 meses de aplicação de determinado capital,
João obteve R$ 48.000,00 de juros. Sabendo-se que o
capital foi aplicado a juros simples de 5% ao mês, é
CORRETO afirmar que o valor do capital inicial aplicado
foi de:
a) R$ 35.000,00
b) R$ 38.000,00
c) R$ 40.000,00
d) R$ 42.000,00
e) R$ 45.000,00

20) Sabe-se que o aniversário de Tiago é dia 29 de
agosto, que neste ano será em um sábado, e que o
aniversário de Samuel é 42 dias após o aniversário de
Tiago. Com base nisso, o aniversário de Samuel, neste
ano, será em um(a):
a) Sexta-feira, dia 9 de outubro.
b) Segunda-feira, dia 12 de outubro.
c) Domingo, dia 11 de outubro.
d) Quinta-feira, dia 8 de outubro.
e) Sábado, dia 10 de outubro.
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CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
21) Sobre a cidadania, analisar os itens abaixo:
I - Cidadania é a expressão concreta do exercício da
democracia.
II - É a qualidade do cidadão de poder exercer o conjunto
de direitos e liberdades políticas, socioeconômicas de
seu país, estando sujeito a deveres que lhe são
impostos.
III - Cidadania relaciona-se com a participação consciente
e responsável do indivíduo na sociedade, zelando para
que seus direitos não sejam violados.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Somente o item III.
e) Todos os itens.

22) Sobre a destinação adequada do óleo de cozinha
usado, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Descartar o óleo de cozinha usado em ralos de pia e
vasos sanitários é a melhor forma de evitar a
contaminação do meio ambiente.
(---) Ao ser despejado na pia ou no vaso sanitário, o óleo
usado passa pelos canos da rede de esgoto e fica
retido em forma de gordura.
(---) O óleo é menos denso que a água, ele fica na
superfície dos rios e lagos, impedindo a entrada de luz
e oxigênio, causando a morte de várias espécies
aquáticas.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
e) C - E - C.

24) Em conformidade com a Lei nº 8.069/90 - ECA, em
relação ao direito à profissionalização e à proteção no
trabalho, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos
de idade, salvo com autorização dos pais ou
responsável.
(---) A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada
por legislação especial.
(---) Ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são
assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.
a) C - E - C.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - E - C.
e) C - C - E.

25) Segundo a Lei nº 9.394/96 - LDB, o ensino será
ministrado com base em alguns princípios. Com base
nisso, assinalar a alternativa que NÃO apresenta um
desses princípios:
a) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a
cultura, o pensamento, a arte e o saber.
b) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
c) Respeito à liberdade e apreço à tolerância.
d) Existência somente de instituições públicas de ensino.
e) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais.

26) Em conformidade com o Decreto nº 5.626/05, a
formação de Instrutor de Libras, em nível médio, deve ser
realizada por meio de:
I - Cursos de educação profissional, somente.
II - Cursos de formação continuada promovidos por
instituições de Ensino Superior.
III - Cursos de formação continuada promovidos por
instituições credenciadas por secretarias de educação.
Está(ão) CORRETO(S):

23) De acordo com a Constituição Federal, a República
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e dos Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado Democrático de Direito e tem como um de
seus fundamentos:

a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

a) Prevalência dos direitos humanos.
b) Independência nacional.
c) Repúdio ao terrorismo e ao racismo.
d) Soberania.
e) Concessão de asilo político.
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27) Em consonância com a Lei nº 10.436/02, analisar a
sentença abaixo:
Deve ser garantido por parte do poder público em geral e
empresas concessionárias de serviços públicos, formas
institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras
como meio de comunicação objetiva e de utilização
corrente das comunidades surdas do Brasil (1ª parte). A
Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a
modalidade escrita da língua portuguesa (2ª parte). As
instituições públicas e empresas concessionárias de
serviços públicos de assistência à saúde devem garantir
atendimento e tratamento adequado aos portadores de
deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em
vigor (3ª parte).

30) Conforme o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Municipais, a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua
transformação, quando invalidada a sua demissão por
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de
todas as vantagens, trata-se de:
a) Reaproveitamento.
b) Aposentadoria.
c) Recondução.
d) Reintegração.
e) Vacância.

31) Segundo BOTELHO, assinalar a alternativa que
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A sentença está:
a) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
b) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
c) Totalmente correta.
d) Correta somente em sua 2ª parte.
e) Totalmente incorreta.

Mesmo que os professores sejam bem preparados,
mesmo que conheçam a cultura surda e a língua de
sinais, ainda assim não é suficiente, pois não existe uma
mesma língua, compartilhada, circulando na sala de aula
e na escola, condição ____________ para que os surdos
tornem-se letrados.

28) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:

a) indispensável
b) dispensável
c) sem efeito
d) inútil
e) desnecessária

(---) O território do Município poderá ser dividido em
distritos, criados, organizados e suprimidos por lei
municipal, observada a legislação estadual, a consulta
plebiscitária e o disposto nesta Lei Orgânica.
(---) O Município integra a divisão administrativa do
Estado.
(---) São símbolos do Município o Brasão, a Bandeira e o
Hino, representativo de sua cultura e história.
a) E - E - E.
b) E - C - C.
c) C - C - E.
d) E - C - E.
e) C - C - C.

29) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Municipais, assinalar a alternativa que preenche
a lacuna abaixo CORRETAMENTE:
É de ___ dias o prazo para o servidor entrar em exercício,
contados da data da posse.
a) 5
b) 10
c) 15
d) 20
e) 30
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32) Sob a ótica de BRITO, analisar os itens abaixo:
I - A socialização dos surdos com os demais surdos é uma
ponte para a ampliação de seu campo de interação
social, possibilitando, mais facilmente, a sua ulterior
integração à comunidade como um todo e não apenas
ao segmento representado pelos ouvintes.
II - Todos os interessados na comunicação com os
surdos, sem imposição, aprendem a língua de sinais
permitindo-lhes uma participação normal em todas as
atividades da comunidade.
III - O domínio parcial da língua oral e o não aprendizado
da língua de sinais favorece que o surdo se comunique
com os demais surdos, possibilitando-lhe uma
comunicação efetiva com os ouvintes.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.
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33) Segundo BRITO, reconhecer a diferença entre surdo e
ouvinte é encarar a realidade relativa ao surdo e
reconhecer:
I - Suas limitações, no que diz respeito ao seu
desempenho na aquisição de uma língua oral, isto é, de
uma língua cujo canal de comunicação é o oral-auditivo
como o Português e outras línguas orais.
II - Sua habilidade linguística que se manifesta na criação,
uso e desenvolvimento de línguas gestuais-visuais, ou
seja, Libras.
III - As diferenças, sendo o primeiro passo para a
integração do surdo na comunidade ouvinte que o
circunda.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

34) Segundo SILVA, KAUCHAKJE e GESUELI, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) A suspeita da surdez ocorre exclusivamente por volta
dos três anos de idade da criança, quando os pais
percebem que a criança não está falando as palavras.
(---) O diagnóstico tardio ocorre porque a suspeita da
deficiência auditiva só aparece quando já há um
atraso significativo no desenvolvimento da linguagem
por parte da criança.
(---) Por ser um problema não visível, com sintomas e
sinais vagos, a deficiência auditiva acaba passando
despercebida em um exame clínico de rotina.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - C.
d) E - C - E.
e) C - C - C.

35) De acordo com o manual A Educação Especial na
Perspectiva da Inclusão Escolar: Abordagem Bilíngue na
Escolarização de Pessoas com Surdez, é CORRETO
afirmar que:
a)

O paradigma inclusivo não se coaduna com
concepções que dicotomizam as pessoas com ou sem
deficiência, pois os seres humanos se igualam na
diferença, refletida nas relações, experiências e
interações.
b) As pessoas com surdez não podem ser reduzidas à
condição
sensorial,
desconsiderando
as
potencialidades que as integram a outros processos
perceptuais,
enquanto
seres
de
consciência,
pensamento e linguagem.
c) As pessoas com surdez não podem ser reduzidas ao
chamado mundo surdo, com uma identidade e uma
cultura surda.
d) É no descentramento identitário se que pode conceber
cada pessoa com surdez como um ser biopssicosocial,
cognitivo, cultural, não somente na constituição de sua
subjetividade, mas também na forma de aquisição e
produção de conhecimentos, capazes de adquirirem e
desenvolverem não somente os processos visuaisgestuais, mas também de leitura e escrita, e de fala se
desejarem.
e) Todas as alternativas acima estão corretas.

36) Conforme exposto no manual A Educação Especial na
Perspectiva da Inclusão Escolar: Abordagem Bilíngue na
Escolarização de Pessoas com Surdez, analisar os itens
abaixo:
I - As línguas de sinais são línguas naturais e complexas
que utilizam o canal visual-espacial, articulação das
mãos, expressões faciais e do corpo, para estabelecer
sua estrutura.
II - Todas as línguas são independentes umas das outras
e as línguas de sinais possuem estruturas gramaticais
próprias, compostas de aspectos linguísticos:
fonológico,
morfológico,
sintático
e
semântico-pragmático.
III - A língua de sinais é universal e cada país possui a
mesma língua de sinais sem variações regionais.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

7

www.objetivas.com.br

37) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Ensinar aos alunos com surdez, assim como aos demais
alunos, a produzir textos em Português objetiva torná-los
_____________ em seus discursos, oferecendo-lhes
oportunidades de interagir nas práticas da língua oficial e
de transformar-se em sujeitos de saber e poder com
criatividade e arte.
a) competentes
b) incapazes
c) omissos
d) desmotivados
e) desqualificados

38) Em conformidade com o manual Atendimento
Educacional Especializado: Pessoa com Surdez, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) O Atendimento Educacional Especializado para
aprendizagem da língua Portuguesa exige que o
profissional conheça muito bem a organização e a
estrutura dessa língua, bem como metodologias de
ensino de segunda língua.
(---) O uso de recursos visuais, no atendimento ao aluno
com surdez, é desnecessário para a compreensão da
Língua Portuguesa.
(---) O atendimento diário em Língua Portuguesa garante
a aprendizagem dessa língua pelos alunos.
(---) Para a aquisição da Língua Portuguesa, é preciso que
o professor estimule, permanentemente, o aluno,
provocando-o a enfrentar desafios.
(---) O atendimento em Língua Portuguesa é de extrema
importância
para
o
desenvolvimento
e
a
aprendizagem do aluno com surdez na sala comum.
a) C - E - C - C - C.
b) E - C - C - C - E.
c) C - E - C - E - C.
d) E - C - E - E - E.
e) C - C - C - C - C.

39) Em consonância com o manual Atendimento
Educacional Especializado: Pessoa com Surdez, analisar
a sentença abaixo:
Tradutor e Intérprete de Libras e Língua Portuguesa é a
pessoa que, sendo fluente em Língua Brasileira de Sinais
e em Língua Portuguesa, tem a capacidade de verter em
tempo real (interpretação simultânea) ou, com um
pequeno espaço de tempo (interpretação consecutiva), da
Libras para o Português ou deste para a Libras (1ª parte).
A tradução de Libras para o Português ou vice-versa
envolve a modalidade escrita de pelo menos uma das
línguas envolvidas no processo (2ª parte). A função de
traduzir/interpretar é singular, dado que a atuação desse
profissional leva-o a interagir com outros sujeitos, a
manter relações interpessoais e profissionais, que
envolvem pessoas com surdez e ouvintes, sem que esteja
efetivamente implicado nelas, pois sua função é
unicamente a de mediador da comunicação (3ª parte).
A sentença está:
a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Correta somente em sua 3ª parte.
d) Totalmente incorreta.
e) Totalmente correta.

40) Segundo o manual Atendimento Educacional
Especializado: Pessoa com Surdez, analisar os itens
abaixo:
I - A proposta de educação escolar inclusiva é um desafio
que, para ser efetivado, faz-se necessário considerar
que os alunos com surdez não têm direito de acesso ao
conhecimento, à acessibilidade, bem como ao
Atendimento Educacional Especializado.
II - Existem três tendências educacionais: a oralista, a
comunicação total e a abordagem por meio do
bilinguismo.
III - A abordagem educacional por meio do bilinguismo
visa capacitar a pessoa com surdez para a utilização de
duas línguas no cotidiano escolar e na vida social,
quais sejam: a Língua de Sinais e a língua da
comunidade ouvinte.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.
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