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CARGO: EDUCAÇÃO ESPECIAL (Intérprete de Libras) 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 04h00 (quatro) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (duas) 

Conhecimentos Específicos na Área de 

Educação 

04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos (Área de Atuação) 15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Homônimas e parônimas são palavras que possuem semelhanças no som e na grafia, mas se 

constituem de significados diferentes. De modo sucinto as homônimas são palavras que apresentam 

igualdade ou semelhança fonética (relativa ao som) ou igualdade gráfica (relativa à grafia), porém 

com significados distintos. E, por sua vez, as parônimas são palavras semelhantes na grafia e no som, 

mas com significados distintos. Observe as construções abaixo e o uso dos vocábulos em destaque 

atentando para o emprego correto. 

I - Você ascendeu a um novo patamar: agora fará parte da equipe diretória! 

II - Comprimentando-a cordialmente, informo que recebemos a notificação encaminhada pelo 

Departamento de Recursos Humanos.  

III- Seguramente cometeu uma infração  grave. 

IV - Quando praticamos qualquer atividade física, o corpo aumenta o consumo energético para 

suprir a demanda. Nesse processo ocorre uma espécie de “queima do combustível” nas células, o 

que aumenta a temperatura interna. Para que o corpo não fique em parafuso, a soadeira entra em 

cena, promovendo a termorregulação. 

V- Com a pesquisa censual poderemos verificar a média de idade da população brasileira. 

VI - O condutor do veículo excedeu a  velocidade permitida, por isso a multa foi infligida. 

VII - Precisou retificar o endereço quando realizou a atualização cadastral. 

VIII - Esperamos que todos viagem bem.  

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, III, V,VII e VIII estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III, IV,VII e VIII estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, III, V,VI e VII estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II,VI e VIII estão corretas. 
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2 - Segundo Marcuschi os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à 

vida cultural e social, portanto, são entidades sócio-discurssivas e formas de ação social em qualquer 

situação comunicativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis e dinâmicos. 

Nesse sentido, observe a nominata de gêneros textuais e assinale a alternativa que apresenta uma 

informação incorreta. 

Bate-papo no computador 

 

Fábula 

 

Resenha 

Bula de remédio 

 

Manual de instruções 

 

Sermão 

Cardápio de restaurante 

 

Notícia 

 

Telefonema 

Carta pessoal 

 

Receita 

 

Tirinha 

 

a) Todos os textos apresentados acima exercem funções comunicativas específicas e entre a 

nominata exposta, pelo menos um dos gêneros apresenta linguagem narrativa e descritiva e o 

objetivo é informar algo que aconteceu. 

b) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de instruir. 

c) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima pode ser estruturado com linguagem 

informal, muito semelhante à fala. 

d) Nenhum dos gêneros apresentados acima pode apresentar, concomitantemente, em sua 

estrutura a linguagem verbal e a não verbal. 

e) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de narrar. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Os números abaixo referem-se à quantidade de livros lidos por cada um dos treze professores 

durante um ano. 

    5    7    3    20    8    12    5    12    10    4    6    6    19 

Determine a média aritmética anual de livros lidos por esses professores. 

a) 5 

b) 12 

c) 9 
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d) 13 

e) 117 

 

4 - Para produzir peças artesanais um artista gasta R$ 1,80 por unidade. Além disso, há uma despesa 

fixa de R$ 2.800,00, independente da quantidade produzida. O preço de venda é de R$ 2,50 por 

unidade.  

Sabendo que  , onde  é o preço de venda do produto,  é o preço de 

custo do produto,  é o lucro obtido na transação e  é o número de peças produzidas e 

vendidas. O lucro na produção e venda de 7.000 peças será de: 

a) R$ 2.100,00 

b) R$ 3.350,00 

c) R$ 5.275,00 

d) R$ 7.700,00 

e) R$ 14.700,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - A lei 11.705, mais conhecida como Lei Seca, desde que foi aprovada tornou a legislação menos 

tolerante com quem dirige e ingere álcool, impondo mudanças no comportamento dos motoristas e 

ajudando a reduzir mortes no trânsito. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do 

Ministério da Saúde, indicam que houve uma redução em mais de 14% do número de mortes por 

acidentes de trânsito no país. A redução dos óbitos pode estar relacionada às ações de fiscalização após 

a Lei Seca. Além de mudar os hábitos dos brasileiros, a lei trouxe um maior rigor na punição e no 

bolso de quem a desobedece, com regras mais severas para quem misturar bebida com direção. 

Assinale a alternativa que indica há quantos anos a Lei Seca foi sancionada: 

a) 9 anos 

b) 5 anos 

c) 10 anos 

d) 8 anos 

e) 3 anos 
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6 - Reserva da Biosfera é um instrumento de conservação que favorece a descoberta de soluções para 

problemas como o desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a poluição atmosférica, o 

efeito estufa, entre outros. Cada Reserva da Biosfera é uma coleção representativa dos ecossistemas 

característicos da região onde se estabelece.  No Brasil ao todo são 7 Reservas da Biosfera no país: 

Mata Atlântica, Cinturão Verde de São Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central e Serra 

do Espinhaço. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - RBMA cuja área foi reconhecida pela 

UNESCO, foi a primeira unidade da Rede Mundial de Reservas da Biosfera declarada no Brasil. É a 

maior reserva da biosfera em área florestada do planeta e cobre cerca de 1.306.421 de km², ou 15% 

do território brasileiro, estendendo-se total ou parcialmente pelo território hoje ocupado por 3.517 

municípios. A reserva da Mata Atlântica abrange áreas de quantos estados brasileiros?  

Fonte: http://www.rbma.org.br/anuariomataatlantica/mata_atlantica.php 

a) 10 estados  

b) todos os estados 

c) 11 estados  

d) 22 estados  

e) 17 estados 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB institui as diretrizes e bases da 

Educação Nacional. Esta lei se configura assim, como fundamental para que as Redes públicas e 

privadas organizem seus sistemas de ensino.  Leia as afirmativas que segue: 

I- A LDB apresenta em seu artigo I que a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

II- A LDB especifica que a função da escola é a formação intelectual do sujeito aprendente, com 

vista a prepará-lo exclusivamente para o mundo do trabalho. 

III- A LDB esclarece que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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IV- A LDB elucida que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante 

a garantia de ensino escolar gratuito para alunos devidamente matriculados, com idade entre 7 

(sete) e 17 (dezessete) anos de idade. 

V- A LDB explica no artigo 4º, inciso I, que a Educação Básica compreende: Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Assinale a alternativa que contém todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e II. 

b) Somente as alternativas I e III. 

c) Somente as alternativas I e IV. 

d) Somente as alternativas I e V. 

e) Somente as alternativas II e V. 

8 - A Base Nacional Comum Curricular – BNCC aprovada em 15 de dezembro de 2017 e sancionada 

em 20 de dezembro de 2017 apresenta o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que 

todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito. Assim, quanto a BNCC é INCORRETO 

afirmar: 

a) A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica.  

b) A BNCC apresenta dez competências gerais que consolidam no âmbito pedagógico, os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento que os estudantes têm direito. 

c) A BNCC baseia-se no conceito de Educação Integral independente da duração da jornada 

escolar. A BNCC está comprometida com a construção intencional de processos educativos 

que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, possibilidades e interesses 

dos estudantes. 

d) A BNCC é um documento de caráter organizativo e normativo, definidor de conteúdos, 

habilidades, estratégias de ensino e avaliação da Educação Básica. O mesmo deve ser 

aplicado integralmente nos sistemas de ensino públicos municipais e estaduais brasileiros até 

dezembro de 2020. 

e) A partir da homologação da BNCC as redes de ensino e escolas particulares terão a tarefa de 

construir currículos, com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, 
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passando, assim, do plano normativo propositivo para o plano da ação e da gestão curricular 

que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica. 

9 - A Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia -20016, é o 

documento que apresenta a (re)estruturação da proposta curricular municipal. Leia as afirmativas: 

I- A Sistematização Curricular é um documento fruto de amplo processo de estudo, discussão e 

consenso entre os professores da Rede Municipal de Ensino, constituindo-se em instrumento de 

gestão e orientação pedagógica. 

II- A Sistematização Curricular é um documento que expõe unicamente o direcionamento 

avaliativo a ser seguido pelos professores da Rede Municipal de Educação com vistas a perceber 

potencialidades, necessidades ou dificuldades dos alunos. 

III- A Sistematização Curricular tem como pressuposto teórico que o embasa a Teoria 

Sociointeracionista.  A qual entende o sujeito e suas vivências como secundário à compreensão do 

conhecimento historicamente acumulado. 

IV- A elaboração da Sistematização Curricular para a Rede Pública Municipal de Concórdia se 

justifica pela necessidade de organizar teórica e metodologicamente, o processo de ensino e 

aprendizagem que confere direção ao trabalho pedagógico e consequente apropriação do 

conhecimento pelo aluno buscando assegurar a efetivação dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento com vistas a potencializar uma educação humanizadora, crítica e integral. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa III. 

c) Somente as alternativas II e III. 

d) Somente as alternativas III e IV. 

e) Somente as alternativas II, III e IV. 

10 - Assinale a alternativa CORRETA quanto à Sistematização Curricular do Município de 

Concórdia: 

a) A elaboração deste documento é determinação do MEC visto que este documento apresenta 

os conteúdos essenciais avaliados nos Testes de Larga Escala como Prova Brasil e Provinha 

Brasil. 

b) Os professores participaram de forma indireta da elaboração dos conteúdos e das avaliações 

para cada ano ou turma. Estes conteúdos estão descritos no documento de Sistematização. 
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Quando realizadas as primeiras discussões foram enviados às escolas e Centros de Educação 

Infantil cópias do documento para que os professores conhecessem e apresentassem alguma 

sugestão de melhoria ao documento já pronto. É deste documento que se define por onde 

partir pedagogicamente e possibilidades avaliativas com cada turma. 

c) A Sistematização do Município de Concórdia não se configura em currículo, mas, em um 

documento que estabelece linhas gerais do trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. 

d) A elaboração da Sistematização Curricular contou com a presença de profissionais da rede 

que contribuíram no processo de produção do mesmo. A participação ocorreu através de 

comissões eleitas entre os pares para sistematizar o documento a partir do ano de atuação 

e/ou disciplina, na apresentação e discussão do material produzido durante Seminário de 

Sistematização e posterior revisão de sugestões e propostas. 

e) A sistematização Curricular do município de Concórdia apresenta conhecimentos a serem 

desenvolvidos com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Excetuam-se neste 

documento os conhecimentos e estratégias pedagógicas relativas à Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos- EJA tendo em vista sua especificidade. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

EDUCAÇÃO ESPECIAL (Intérprete de Libras) 

11 - Historicamente os primeiros trabalhos com o objetivo de educar os surdos, tiveram início na 

Idade Moderna. Nessa época começaram a surgir os primeiros educadores para surdos, dentre eles 

destacamos ________________________ que fundou a primeira escola pública para o ensino da 

pessoa surda, chamada Instituto Nacional de Surdos-Mudos, em Paris. 

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta: 

a) Gerolamo Cardano 

b) Pedro Ponce de Leon 

c) Ruan Pablo Bonet 

d) Charles Michel de L’Epée 

e) Abbé Sicard 

12 - É por meio da cultura que uma comunidade se constitui, integra e identifica as pessoas e lhes dá 

o carimbo de pertinência e identidade. Nesse sentido, a existência de uma cultura surda ajuda a 

construir uma identidade das pessoas surdas (SALLES, 2004).  

Com base em estudos sobre a Cultura Surda, são corretas as alternativas, EXCETO: 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

10 
 
 

a) Pelo fato de surdos e ouvintes encontrarem-se imersos, normalmente, no mesmo espaço 

físico e partilharem de uma cultura ditada pela maioria ouvinte, surdos e ouvintes 

compartilham uma série de hábitos e costumes, ou seja, aspectos próprios da Cultura Surda, 

mesclados a aspectos próprios da Cultura Ouvinte, fato que torna os surdos indivíduos 

multiculturais. 

b) Os surdos possuem história de vida e pensamentos diferenciados, possuem, na essência, uma 

língua cuja substância gestual, que gera uma modalidade visual-auditiva, implica uma visão 

de mundo, não determinística, mas, em muitos aspectos, diferente da que partilha a 

Comunidade Ouvinte. 

c) A preferência dos surdos em se relacionar com seus semelhantes fortalece sua identidade e 

lhes traz segurança. É no contato com seus pares que se identificam com outros surdos e 

encontram relatos de problemas e histórias semelhantes às suas. 

d) A surdez deve ser reconhecida como apenas mais um aspecto das infinitas possibilidades da 

diversidade humana, pois ser surdo não é melhor ou pior do que ser ouvinte, é apenas 

diferente. 

e) Os surdos, ao longo da história, sempre constituíram um grupo de características próprias, 

que muito sofreu com a imposição da cultura ouvinte ou cultura da maioria e que, nos 

últimos anos, vem lutando pelo respeito e reconhecimento da cultura surda. 

13 - Um surdo estará mais ou menos próximo da cultura surda a depender da identidade que assume 

dentro da sociedade. Segundo Perlin (2013) existem diferentes identidades em que os sujeitos surdos 

podem ser identificados: Identidade Surda ou Política, Identidade Híbrida, Identidade Flutuante, 

Identidade Embaraçada, Identidade de Transição, Identidade Diáspora, Identidade Incompleta ou 

intermediária.  

Assinale a alternativa que apresenta a definição da Identidade Flutuante: 

a) A pessoa tem dificuldade de identificação em um grupo definido, não sabe se fica com os 

surdos ou com os ouvintes. Quando em meio aos ouvintes disfarça a surdez e quando em 

meio aos surdos procura ser como eles. 

b) A pessoa nasce ouvinte e posteriormente torna-se surdo. Conhece a língua portuguesa falada 

e escrita. Mais tarde conhece a cultura surda e a Libras. Mantém relação amigável com 

ambas as culturas. 

c) A pessoa relaciona-se bem com os ouvintes, luta pelos direitos surdos, procura mostrar que é 

resolvido e feliz. Busca incansavelmente estar bem informado sobre tudo.  
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d) A pessoa com identidade surda plena. É geralmente filho de pais surdos e se aceita como 

surdo. Luta pelos direitos e pela inclusão na sociedade.  

e) A pessoa nega a identidade surda, luta para se integrar ao ambiente do ouvinte, tentando 

viver como tal. Oralizada, geralmente usa aparelho auditivo e não aceita bem a Libras. 

14 - O Congresso Internacional de Surdo Mudez, realizado em Milão, no ano de 1880, definiu como 

método mais adequado para a educação dos surdos o Método Oral, também chamado de Oralismo. 

Segundo Skliar (1997), existiram dois grandes períodos na história da educação dos surdos: o 

primeiro período que vai desde meados do século XVIII até a primeira metade do século XIX, 

marcado por experiências educativas com surdos, por intermédio e uso da Língua de Sinais. O 

segundo período que iniciou em 1880, com o predomínio absoluto de uma a educação de surdos que 

se reduzia à língua oral, o oralismo. Sobre a filosofia oralista: 

I – O oralismo é uma filosofia fundada na visão social da surdez. O surdo é considerado 

primeiramente uma pessoa inserida num contexto social e que possui uma deficiência auditiva que 

deve ser tratado, corrigido e curado.  

II - Com a busca da equivalência ao ouvinte, o oralismo prioriza o ensino da fala como 

centralidade do trabalho pedagógico. Aprender a falar tem um peso maior do que aprender a ler e 

a escrever 

III – Pesquisas revelaram que através do oralismo os surdos apresentaram melhores desempenhos 

acadêmicos, pois tinham as mesmas metodologias e acesso ao conhecimento que os demais 

alunos, considerando que os processos de alfabetização se dão por meio da oralização. 

IV - De acordo com a visão oralista, a utilização de sinais levaria a criança surda à acomodação e 

a desmotivaria para a fala, condenando-a a viver numa subcultura. 

Assinale a alternativa correta:  

a) I, II e III estão corretas. 

b) I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Apenas II e IV estão corretas. 

e) Apenas I e IV estão corretas. 

15 - Os sinais da Língua Brasileira de Sinais - Libras são formados a partir da combinação do 

movimento das mãos com um determinado formato em um determinado lugar. Estas articulações das 

mãos, que podem ser comparadas aos fonemas e às vezes aos morfemas, são chamadas de 

parâmetros. Na Libras podem ser encontrados os seguintes parâmetros, EXCETO: 
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a) Configuração de Mão. 

b) Ponto de Movimentação. 

c) Expressão facial e/ou corporal. 

d) Orientação. 

e) Movimento.  

16 - A língua de sinais enquanto língua utilizada pelas comunidades surdas possui características que 

a define e reconhece enquanto língua natural e oficial. Com relação às características das línguas de 

sinais, assinale “V” para as alternativas verdadeira e “F” para as falsas. 

(   ) As línguas de sinais são consideradas línguas naturais porque são adaptações das línguas 

orais. 

(   ) As línguas de sinais possui uma estrutura que permite a expressão de qualquer conceito e 

qualquer significado decorrente da interação comunicativa e expressiva do ser humano. 

(   ) As línguas de sinais são línguas como quaisquer outras, pois todas são estruturadas a partir de 

unidades mínimas que formam unidades mais complexas, ou seja, apresentam todos os níveis de 

análise linguísticos. 

(   ) Estudos sobre a aquisição da língua de sinais por crianças surdas, descrevem que este processo 

apresenta a seguinte sequência de estágios: Pré-linguístico; estágio de um sinal;  estágio de vários 

sinais e pós-linguístico. 

Assinale a alternativa correta: 

a) F-V-F-V 

b) V-F-V-F 

c) V-V-F-F 

d) F-V-V-V 

e) F-V-V-F 

17 - Na Língua Brasileira de Sinais -Libras os numerais podem ter diferentes formas para 

representarem os números cardinais, ordinais, quantidade, medida, idade, dias da semana ou mês, 

horas e valores monetários. 

Assinale a alternativa que apresenta a definição dos números representados abaixo: 
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a) Números que representam quantidades. 

b) Números cardinais. 

c) Números ordinais. 

d) Números que representam valores monetários. 

e) Números decimais. 

18 - O Atendimento Educacional Especializado - AEE é garantido por meio da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9394 do ano de 1996. Na perspectiva da Educação Inclusiva, o AEE 

para alunos com Deficiência Auditiva/Surdez, acontece em três momentos didático- pedagógicos, são 

eles: Atendimento Educacional Especializado em Libras na Escola Comum; Atendimento 

Educacional Especializado para o ensino de Libras e Atendimento Educacional Especializado para o 

ensino de Língua Portuguesa. 

Assinale a alternativa que define o Atendimento Educacional Especializado em Libras na Escola 

Comum: 

a) Atendimento no qual os alunos com surdez terão aulas de Libras, favorecendo o 

conhecimento e a aquisição, principalmente de termos científicos. Este trabalhado é 

realizado pelo professor e/ ou instrutor de Libras (preferencialmente surdo), de acordo com o 

estágio de desenvolvimento da Língua de Sinais em que o aluno se encontra. 

b) Atendimento em que todos os conhecimentos dos diferentes conteúdos curriculares, são 

explicados em Libras por um professor, sendo o mesmo preferencialmente surdo. Esse 

trabalho é realizado todos os dias, e destina-se aos alunos com surdez. 

c) Atendimento no qual são trabalhadas as especificidades da Língua Portuguesa para pessoas 

com surdez. Este trabalho é realizado todos os dias para os alunos com surdez, à parte das 

aulas da turma comum, por uma professora de Língua Portuguesa. 

d) O atendimento deve ser planejado a partir do diagnóstico do conhecimento que o aluno tem 

a respeito da Língua Portuguesa. 

e) O atendimento inicia com o diagnóstico do aluno e ocorre diariamente, em horário contrário 

ao das aulas, na sala de aula comum. 

19 - A Sistematização Curricular do Município de Concórdia é uma referência para a organização do 

trabalho pedagógico dos espaços educativos. Este documento define os conteúdos/conhecimentos a 

serem trabalhados e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento apontando o que os alunos 

devem ter assegurado em seu processo de escolarização. Na área da Educação Especial, são 

Objetivos de Aprendizagem para alunos que possuem Deficiência Auditiva/Surdez, EXCETO: 
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a) Ampliar a Língua de Sinais e palavras, bem como o repertório de sinais. 

b) Conhecer e compreender a estrutura gramatical da Libras e da Língua Portuguesa na 

modalidade oral. 

c) Contextualizar os conhecimentos expressos em Libras. 

d) Desenvolver-se a partir de aprendizagens e atividades diversificadas.  

e) Organizar sua rotina diária utilizando cartões que relacionem gravura, palavra e sinal em 

Libras. 

20 - Conforme descrito na Sistematização Curricular do Município de Concórdia, o professor de 

Educação Especial e/ou Pedagogia que comprove, por meio de certificação, conhecimento e 

formação em Língua Brasileira de Sinais, que atua de forma articulada e compartilhada com o 

professor regente nas turmas de anos iniciais e finais onde exista matrícula de alunos com deficiência 

auditiva/surdez, é denominado de: 

a) Professor Auxiliar de Turma. 

b) Segundo Professor de Libras. 

c) Professor Auxiliar Intérprete de Libras. 

d) Segundo Professor Intérprete. 

e) Professor Auxiliar de Libras. 

21 - Assinale a alternativa que apresenta o sinal correspondente à palavra escrita abaixo: 

 

ENCONTRAR 

a)  

b)  
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c)  

d)  

e)  

 

22 - Observe o sinal abaixo e assinale a alternativa que representa a palavra na Língua Portuguesa: 

 

a) TELEFONE 

b) TRISTE 

c) DESCULPA 

d) IDADE 

e) QUEIXO 

23 - A adaptação de metodologias e materiais pedagógicos são recursos utilizados no contexto 

escolar com o objetivo de promover a participação e a aprendizagem dos educandos com deficiência 

nas atividades escolares. Segundo as orientações do Portal de Ajudas Técnicas para Educação 

(BRASIL, 2002), ao propormos a adaptação de algum material pedagógico para alunos com 

deficiência precisamos, EXCETO: 
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a) Observar a funcionalidade e a dinâmica do educando no ambiente escolar. 

b) Identificar as características do educando. 

c) Pesquisar materiais que possam ser adaptados e confeccionados.  

d) Solicitar à família a compra ou a confecção de materiais que o educando precisa adaptar. 

e) Experimentar os materiais na situação real, verificando se o uso do material adaptado 

favoreceu a ação e participação do educando. 

24 - Ao interagirmos utilizando os sinais da Libras em diferentes contextos do cotidiano, é preciso, 

inicialmente, realizarmos a saudação e cumprimento às pessoas com as quais pretendemos iniciar 

uma conversação. Com relação aos sinais de saudação e cumprimentos, numere a segunda coluna de 

acordo com a primeira.  

 

(1) OI! 

(2) TUDO BEM? 

(3) BOM DIA! 

(4) BOA TARDE! 

(5) OBRIGADA! 

 

Assinale a alternativa que apresenta  

a sequência correta: 

a) 3-4-2-1-5 

b) 5-3-4-2-1 

c) 4-3-5-2-1 

d) 2-4-5-1-3 

e) 1-2-3-4-5 

 

 

 

 

 

(   )  

(   )  

(   )  

(   )  

(   )  
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25 - Conhecendo o alfabeto manual, assinale a alternativa que apresenta a palavra escrita em Língua 

Portuguesa correspondente à palavra representada no alfabeto manual: 

 

a) SAUDADE 

b) INCLUIR 

c) BONITOS 

d) IGUALAR 

e) BONDADE 

 


