Leia estas instruções:
1

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em
seguida, assine no espaço reservado.

2

Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10 
Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.

3

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeição
gráfica que impeça a leitura. Detectado algum problema, comunique-o
imediatamente ao Fiscal.

4

Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.

5

Interpretar as questões faz
esclarecimentos aos Fiscais.

6

Para preencher a Folha de Respostas, fazer rascunhos etc. , use, exclusivamente,
caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

7

Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque
nenhuma folha.

8

Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados
para efeito de avaliação.

9

Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a
Folha de Respostas.

parte

da

avaliação ,

portanto

não

adianta

pedir

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
11

Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e
este Caderno.

As s i nat ur a d o Can di dat o : ______________________________________________________
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Língua Portuguesa

01 a 10

As questões de 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

SEXO FRÁGIL
O mundo mudou realmente e - que pena - minha mãe não viu
por Alberto Villas
Minha mãe viveu num mundo que não é esse nosso em que vivemos hoje. Mãe de cinco
filhos, tinha todos os dias a casa pra arrumar, os filhos pra cuidar, a roupa pra lavar, passar, o
almoço pra fazer. Não havia leite em caixinha, arroz parboilizado ou feijão pré-cozido. Tinha de
ferver o leite todos os dias porque senão azedava. Tinha que separar os marinheiros do arroz –
para quem não sabe, marinheiro é aquele arroz com casca – e tinha que tirar as pedras do feijão.
Para quem não sabe, o feijão não vinha limp inho como hoje, vinha cheio de pedras.
Minha mãe não era muito de leitura não. Eu me lembro dela lendo um livro chamado A
Filha do Diretor do Circo, da Baronesa F. Von Brackel, e as obras de Alberto Campos, de quem
ela era fã. Nunca soube do que tratava aquele livro. Ela não contava nada pra gente e sempre lia
à noite, depois de rezar sua novena e apagar a vela.
Para ler o livro da Baronesa F. Von Brackel, minha mãe sempre tinha uma faca ao lado.
Não que fosse um livro policial ou para se defender. Assim q ue ela acabava uma página, pegava
a faca para abrir a página seguinte, que vinha sempre colada. Sem muito cuidado, ela metia a
faca na Filha do Diretor do Circo e, depois de liberada, começava a ler.
Com as obras de Alberto Campos era diferente. Aquilo era para ela uma verdadeira Bíblia
do futuro. Cada parágrafo, ela parava, refletia e chamava as filhas.
Era um tempo em que mulher não dirigia automóvel, nem empresa alguma. Mulher, quase
nenhuma, trabalhava fora. Eram poucas nas universidades e, num boteco t omando cerveja,
nenhuma. Zero! Mulher não saia sozinha à noite, não ia a campo de futebol, não trocava pneu,
não conseguia trocar uma lâmpada, nem abrir o pote de geleia. Mulher só comprava absorvente
na farmácia, já embrulhado, pra não passar vergonha ali no balcão.
Nem mesmo nesses tempos de Google e pesquisas avançadas, consegui achar os livros
de Alberto Campos que ela lia e nos chamava a atenção. Fazendo uma pesquisa profunda,
desconfio até mesmo se seriam de Alberto Campos aqueles livros que ficavam e m cima do criado
mudo. Mas ela sempre citava seu nome e, quando chamava minhas irmãs, falava:
− Venham ver o que Alberto Campos está dizendo!
Ela ia contando o que estava escrito e acabara de ler. No futuro, a mulher ia dirigir
automóvel! Não somente dirigir, mas veríamos também mulheres trabalhando como motorista de
táxi. Segundo minha mãe, ele contava que, lá pelo ano 2000, a mulher ia ser totalmente
independente. Ia trabalhar fora, ganhar o seu próprio dinheiro, tomar cerveja com as amigas no
boteco, sair desacompanhada à noite, ir ao campo de futebol e até mesmo decidir sozinha que
modelo de geladeira, de liquidificador ou de fogão comprar.
Minha mãe ficava muito assustada com aquelas palavras, mas não duvidava, em momento
algum, daquilo que acabara de ler. Dizia para as minhas três irmãs que elas precisavam estudar
muito, fazer faculdade, ganhar dinheiro, ser independentes para nunca precisar pedir dinheiro ao
marido. Se não, estavam perdidas. Ao ler Alberto Campos, minha mãe, de repente, virou uma
espécie de Beth Friedmam, meio Chiquinha Gonzaga.
Ela percebeu que não estava errada quando o meu tio rico voltou de uma turnê pela
Europa, que incluiu Moscou e Stalingrado, quando São Petersburgo ainda se chamava
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Stalingrado. Ele veio contando que viu, em Moscou, mulheres garis varrendo a Praça Vermelha,
mulheres policiais na porta do Kremlin e mulheres dirigindo trens na estação Lubyanka do metrô.
Eram as palavras de Alberto Campos se concretizando. Ela não se espantou nem um
pouco e disse, ao meu tio rico, que já previa isso desde que começou a ler aqueles livros. Hoje,
sinceramente, gostaria que minha mãe estivesse aqui conosco, orgulhosa de ver suas três filhas
− uma advogada, uma psicóloga e outra professora − além de um punhado de netas, todas elas
jogando no ataque de um time que poderíamos chamar de Independente Futebol Clube.
Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br>. Acesso em: 10 jan. 2015.

01. Com a expressão “sexo frágil”, presente no título, o texto estabelece uma relação de
A) censura ao sentido comumente atribuído à expressão.
B) confirmação do sentido comumente atribuído à expressão.
C) enaltecimento do sentido comumente atribuído à expressão.
D) indiferença ao sentido comumente atribuído à expressão.

02. No texto, a reflexão sobre a mudança em torno do papel social da mulher é focalizada de
modo
A) figurado, com o apoio de metáforas encadeadas.
B) direto, com a explicitação de ponto de vista e de argumentos.
C) indireto, com a remissão a elementos descritivos e narrat ivos.
D) enigmático, com o auxílio de título esclarecedor.

03. Para evidenciar a comparação entre as mudanças da posição social ocupada pela mulher no
contexto sociocultural dos séculos XX e XXI, o texto apoia -se, necessariamente, em
A) referências a obras que contribuíram para a formação das mulheres.
B) reminiscências do passado associadas às atitudes da mãe do autor.
C) imagens do passado e do presente relacionadas à vida familiar do autor.
D) conquistas trabalhistas femininas que ocorreram no continente europeu.

04. Os dois últimos parágrafos do texto revelam
A) o surgimento de expectativas novas.
B) a concretização de expectativas anunciadas.
C) a negação de expectativas futuras.
D) o apagamento de expectativas anunciadas.

05. No que se refere à linguagem, há, no texto, marcas da variedade
A) formal, em discordância com o perfil do gênero discursivo.
B) informal, em desacordo com o perfil do gênero discursivo.
C) formal, como exigência do perfil do gênero discursivo.
D) informal, em consonância com o perfil do gênero discursivo.
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06. Considere o trecho:
Minha mãe viveu num mundo que não é esse nosso em que vivemos hoje. Mãe de
cinco filhos, tinha (1°) todos os dias a casa pra arrumar, os filhos pra cuidar, a roupa
pra lavar, passar, o almoço pra fazer. Não havia (2°) leite em caixinha, arroz
parboilizado ou feijão pré-cozido. Tinha de ferver o leite todos os dias porque senão
azedava. Tinha que separar os marinheiros do arroz – para quem não sabe, marinheiro
é aquele arroz com casca – e tinha que tirar as pedras do feijão. Para quem não sabe,
o feijão não vinha limpinho como hoje, vinha (3°) cheio de pedras.
Em relação às formas verbais em destaque, é correto afirmar que
A) o sujeito do primeiro verbo não se encontra explicitado no período.
B) o sujeito do segundo verbo se encontra explicitado no período.
C) o segundo e o terceiro verbos apresentam sujeito.
D) o primeiro e o terceiro verbos não apresentam sujeito.

07. Considere o trecho
Ela não se espantou nem um pouco e disse, ao meu tio rico, que já previa isso desde
que começou a ler aqueles livros. Hoje, sinceramente, gostaria que minha mãe
estivesse aqui conosco [...].
Em relação às formas verbais em destaque, é correto afirmar:
A) nem todas concordam com o mesmo sujeito; por isso, nem sempre se mantêm na terceira
pessoa.
B) todas concordam com o mesmo sujeito; por isso, sempre se mantêm na terceira pessoa do
singular.
C) todas se apresentam como núcleo de oração principal, em período composto por
subordinação.
D) nem todas apresentam objeto verbal, seja este desenvolvido em oração ou não.
08. Considere o trecho:
Para ler o livro da Baronesa F. Von Brackel, minha mãe sempre tinha uma faca ao lado
(1°). Não que fosse um livro policial ou para se defender (2°). Assim que ela acabava
uma página, pegava a faca para abrir a página seguinte, que vinha sempre colada (3°).
Sem muito cuidado, ela metia a faca na Filha do Diretor do Circo e, depois de liberada,
começava a ler (4°).
As afirmativas a seguir referem -se ao trecho.
I
II
III

IV

A compreensão do segundo e do quarto períodos depende de informações explicitadas
em períodos anteriores.
A compreensão do terceiro período não depende de informações explicitadas em
períodos anteriores.
Os elementos linguísticos “para” e “assim que”, presentes, respectivamente, no
primeiro e no terceiro períodos, encadeiam orações e estabelecem relações de sentido
diferentes.
O elemento linguístico “que", presente no terceiro período, encadeia oração e não
estabelece relação de sentido.

Das afirmativas, estão corretas
A) I e II.
4

B) II e III.

C) I e IV.

D) I e III.
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09. Considere o trecho:
Segundo minha mãe, (1ª) ele contava que, (2ª) lá pelo ano 2000, (3ª) a mulher ia ser
totalmente independente.
Tomando-se como referência as convenções da norma padrão do português escrito no que
concerne ao uso da vírgula, é correto afirmar que
A) apenas a primeira é facultativa.
B) apenas a terceira é obrigatória.
C) apenas as duas últimas são facultativas.
D) todas são obrigatórias.

10. Considere o trecho:
Ela não se espantou nem um pouco e disse, ao meu tio rico, que (1) já previa isso desde
que começou a ler aqueles livros. Hoje, sinceramente, gostaria que (2) minha mãe
estivesse aqui conosco, orgulhosa de ver suas três filhas − uma advogada, uma psicóloga e
outra professora − além de um punhado de netas, todas elas joga ndo no ataque de um time
que (3) poderíamos chamar de Independente Futebol Clube.
Em relação aos elementos linguísticos em destaque, é correto afirmar:
A) o primeiro e o segundo elementos pertencem à mesma classe de palavra e não retomam
informação anterior.
B) o primeiro e o terceiro elementos pertencem à mesma classe de palavra e retomam
informação anterior.
C) o segundo e o terceiro elementos pertencem à mesma classe de palavra e retomam
informação anterior.
D) todos os elementos pertencem à mesma classe de palavra e não retomam informação
anterior.
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Conhecimentos Específicos

11 a 35

11. A palavra representada por um sinal realizado em frente ao tórax é
A) SAÚDE.

C) COZINHAR.

B) PORCO.

D) PALESTRANTE.

12. São palavras representadas por sinais realizados com a configuração de mão em “Y”:
A) ESTRATÉGIA e PELE.

C) HIDROELÉTRICA e AZAR.

B) ESPALHAR e GERAL.

D) HIERARQUIA e AVISO.

13. Durante uma interpretação do português para Libras, o intérprete deve obedecer à estrutura
gramatical
A) do português e utilizar mímica.

C) da Libras e utilizar mímica.

B) do português.

D) da Libras.

14. O português sinalizado faz parte da filosofia educacional
A) do bilinguismo.

C) da linguagem simples.

B) da comunicação total.

D) da comunicação ativa.

15. Quando o intérprete de Libras repete o discurso de um locutor após a fala deste, tem -se uma
interpretação
A) tardia.

C) consecutiva.

B) retardada.

D) livre.

16. No Brasil, a Língua Brasileira de Sinais é utilizada por surdos há séculos, porém , só teve seu
reconhecimento legal a partir
A) da lei nº 10.436, de 2002.

C) da lei nº 12.319, de 2010.

B) do decreto nº 5.626, de 2005.

D) do decreto nº 6.269, de 2007.

17. A filosofia aplicada à educação dos surdos que surgiu em um contexto clínico é denominada
A) Bilinguismo.

C) Comunicação total.

B) Oralismo.

D) Estimulo máximo.

18. São palavras representadas por sinais que utilizam a mesma configuração de mãos:
A) SAÚDE e AMANHÃ.

C) FILA e ESPERTO.

B) GREVE e PIADA.

D) RECLAMAR e CARINHO.

19. O grupo de palavras representadas por sinais articulados com as mãos na frente do corpo, na
região entre o abdômen e o tórax, é:
A) ELEVADOR, CASA e LUZ.
B) RIO DE JANEIRO, REGRA e SABÃO.
C) LUGAR, ESPELHO e MADEIRA
D) DISCIPLINA (componente curricular), CASTIGO e ESPORTE.
6

Prefeitura Municipal de Parnamirim Concurso Público 2015  Intérprete de Libras

20. São palavras representadas por sinais com a mesma configuração de mãos:
A) NOTEBOOK e CALENDÁRIO.
B) ORGANIZAR e CORRETO.
C) RESTAURANTE e CHAMAR.
D) CALMA e FUNCIONÁRIO.

21. A palavra representada por sinal que necessita da expressão facial para ser compreendido
corretamente é
A) ESCOLA.

C) RAIVA.

B) LADRÃO.

D) MÚSICA.

22. A entidade responsável por representar os surdos internacionalmente, junto à ONU e à
Unesco, tendo por objetivo promover a inclusão dos surdos no mercado de trabalho e
realizar pesquisas para a sistematização e padronização do ensino de Libras para ouvintes,
é
A) CAS.

C) SUVAG.

B) SWF.

D) INES.

23. Algumas palavras, quando representadas em Libras, necessitam de dois sinais para ganhar o
significado. Uma dessas palavras é
A) ÔNIBUS.
B) CEMITÉRIO.
C) REUNIÃO.
D) DIDÁTICA.

24. São palavras representadas por sinais c om o mesmo ponto articulatório:
A) RUA e PSICÓLOGO.
B) ADVOGADO e EXPERIÊNCIA.
C) FEIRA e BÍBLIA.
D) TEATRO e BANDEIRA.

25. São palavras representadas por sinais realizados no dorso da mão:
A) LILÁS, BEGE e AZUL.
B) BRANCO, VERDE e ROSA.
C) PRATA, AMARELO e MARROM.
D) CINZA, PRETO e ROXO.
26. São palavras representadas por sinais realizados com a configuração da mão em “S”:
A) SÁBADO, PINCEL e ABORTO.
B) ANUAL, BAGAGEM e LEITE.
C) MOTOCICLETA, UNIVERSIDADE e CARRO.
D) RIGOROSO, TOMADA e BIBLIOTECA.
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27. Respeitando a variação linguística que a Libras apresenta, a palavra representada por sinal
feito com a configuração de mãos que utiliza o dedo indicador é
A) SACI.

C) POLÍTICA.

B) MESTRADO.

D) VER.

28. A palavra representada em Libras com a configuração manual em forma de “5” é
A) GRITO.

C) LONGE.

B) ÁRBITRO.

D) INTERFERIR.

29. São palavras representadas por sinais realizados com a configuração manual em “V”:
A) PRECOCE, VONTADE e ACUSAR
B) PRINCIPAL, VENENO e QUÍMICA
C) VENTO, PRECONCEITO e QUILO
D) RECORDAR, OCUPADO e VERBO
30. A palavra representada em Libras com a configuração manual em “L” é
A) UNIFORMIZAR.

C) SORTE.

B) TRAUMA.

D) LOCALIZAR.

31. A palavra cuja representação em Libras necessita de dois sinais para ser compreendi da
corretamente é
A) REDUÇÃO.

C) REDE.

B) INTERIOR.

D) SUNGA.

32. São palavras representadas em Libras com sinais realizados na parte superior do corpo
(acima dos ombros):
A) PRESENTE, OFÍCIO e INTERNET.
B) OFUSCAR, FARMÁCIA e OLFATO.
C) ONTEM, PARÁ e PRINCIPAL.
D) FAMOSO, TÍMIDO e COSTUME.
33. São classificados como icônicos os sinais que representam as palavras
A) PERFUME e CASA.
B) ELETRODOMÉSTICO e GRAVATA.
C) DESODORANTE e ESCREVER.
D) REDAÇÃO e CONQUISTAR.
34. As palavras representadas por sinais com ponto articulatório em local neutro são:
A) CALVO e CAJU.

C) BINÓCULO e SOFRIMENTO.

B) DADO e ENSINAR.

D) CARNE e SABEDORIA.

35. As palavras representadas em Libras, utilizando -se a configuração manual em “C”, são:
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A) CONGRESSO e CATÓLICO.

C) CORPO e REQUERIMENTO.

B) ENGENHEIRO e SECRETÁRIO.

D) TEMPESTADE e CARTA.

Prefeitura Municipal de Parnamirim Concurso Público 2015  Intérprete de Libras

