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Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da
sala para que o substitua.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
Confira os dados que estão no cartão-resposta.
Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à
numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova.
Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E
que correspondem às alternativas da questão.
Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta.
Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que
corresponde à alternativa correta no cartão-resposta.
Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será
anulada.
Procure responder todas as questões.
Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar
possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartãoresposta.
Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta.
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PORTUGUÊS
01. Leia o texto:
“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência”
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995).
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma
terra de contrastes:
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e
predomínio de atividades rurais.
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e
tecnológicos para explorá-los.
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de
Terceiro Mundo.
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão
de fronteiras terrestres e de costa.
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países
temperados.

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal
entre parênteses não completa corretamente a frase:
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem.
(Existem).
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem)
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem)
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem)
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito.
(Faltam)

03. Assinale o período que apresenta clareza:
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos
Transportes, e esse fato abalou a opinião pública.
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o
autor do libro de Geografia.
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no
motor.
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos.
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas
tarefas.

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada:
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”

c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por
meio de drogas injetáveis.”

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo....
..... com milhões de juízes.....
.... e nenhum réu!
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado.
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de
vista em relação aos usuários da internet:
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos
e) transmitem posições infundadas sobre o caso.

CONHECIMENTOS GERAIS
06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte:
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957.
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971.
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953.
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970.
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial:
a) Gripe espanhola e câncer
b) Peste negra e Covid 19
c) Varíola e hipertensão
d) Cólera e Colesterol
e) Asma e Gripe Espanhola

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo:
a) China, Brasil, Estados Unidos e México.
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia.
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil.
d) China, Índia, México e Indonésia.
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl

c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe
10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense –
Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos
em (Fonte: www.quiriri.com.br):
a) 28 de setembro de 1997.
b) 17 de setembro de 1999.
c) 06 de abril de 2005.
d) 24 de outubro de 1995.
e) 09 de fevereiro de 1999

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Várias pessoas em determinados momentos históricos, com maior ou menor intensidade,
contribuíram para a construção da história do surdo e da Língua de Sinais. A quem se refere a
contribuição a seguir: “ Primeiro inglês a desenvolver um método para comunicar-se com os
surdos. Afirma que a língua de sinais era capaz de expressar os mesmos conceitos que a
língua oral.”
a) Juan Pablo Bonet
b) Pedro Ponce de Léon
c) John Bulwer
d) Jean Itard
e) Eduart Huet

12. A história da educação dos surdos percorreu um longo caminho, com vários impasses
educacionais, discussões ideológicas, condicionantes históricos que acabaram por determinar as
ações educativas adotadas. Assim como no mundo, a educação de surdos, aqui no país passou
por fases distintas. A afirmação a seguir faz relação com que fase da história dos surdos: “Surge
como uma metodologia de ensino que tem sido utilizada para tornar acessível aos surdos
duas línguas, no espaço educacional L1 língua de sinais e a L2 língua portuguesa na
modalidade oral escrita.”
a) Abordagem oralista
b) Abordagem da comunicação total
c) Abordagem da libras para todos
d) Abordagem bilíngue
e) Nenhuma das abordagens

13. A partir do Decreto N° 5.626 de 22 de dezembro de 2005, as instituições de educação
superior devem incluir a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão, em quais
áreas do conhecimento:
a) Deve incluir o curso de Libras como disciplina curricular nos cursos de Pedagogia,
Enfermagem.
b) Deve incluir a Libras como disciplina curricular nos cursos de Educação profissional,
Fonaudiologia, Magistério, Pedagogia.
c) Deve incluir a Libras como disciplina curricular nos cursos de Educação para jovens e adultos,
cursos superiores sem distinção, e cursos técnicos.
d) Deve passar pelo processo de inclusão da Libras como disciplina curricular nos cursos de
Educação Especial, Fonaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando se progressivamente para
as demais licenciaturas.
e) Deve passar pelo processo de inclusão da Libras como disciplina curricular nos cursos de
Educação Especial, Fonaudiologia, Pedagogia e Enfermagem, ampliando se progressivamente
para as demais licenciaturas.

14. A identidade é um conjunto de características e circunstancias que distinguem uma pessoa
das outras. No que refere se a identidade surda, as afirmações abaixo estão corretas.
EXCETO.
a) Na identidade flutuante o surdo se espelha na representação hegemônica do ouvinte, vivendo
e se manifestando de acordo com o mundo ouvinte.
b) A identidade Inconformada o surdo não consegue captar a representação da identidade
ouvinte, hegemônica, e se sente numa identidade subalterna.
c) Identidade de Transição, os surdos não tem contato com a comunidade surda, o que faz terem
uma comunicação visual -oral, após a vida adulta decidem se querem ou não um contato
efetivo com a cultura surda passando assim a ter habilidade para a comunicação visual –
sinalizada.
d) Identidade Híbrida pessoas que nascem ouvintes e ensurdecem; terão presentes as duas
línguas numa dependência dos sinais e do pensamento na língua oral.
e) Identidade Surda, é estar no mundo visual e desenvolver sua experiência na Língua de Sinais,
os surdos que apresentam essa identidade são representados por discursos que os veem
capazes como sujeitos culturais.

15. No processo interpretativo, o intérprete da Língua Brasileira de Sinais- Libras, em um
discurso conversacional quando existe a troca de mensagens entre dois ou mais usuários,
é importante o domínio da técnica específica onde esse recurso exige excelente
capacitação para assumir diferentes corporeidades em um único setting de tradução, é o
recurso da Língua de Sinais que possibilita ao narrador, através de mudanças de postura
corporal, incorporar diferentes personagens de uma narrativa. A que processo
interpretativo a afirmação acima se refere.
I – Processo Anafórico
II- Processo Shifting
III- Processo icônico
IV – Processo Role – Play
V – Processo Arbitrário
Estão correta (s) :
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas as alternativas I, II, IV
Está correta somente a alternativa V
Estão corretas as alternativas V, III,II
Está correta a alternativa III
Nenhuma das alternativas estão corretas

16. A Libras é constituída por sinais que possuem movimentos ou não, sendo os movimentos
classificados de acordo com sua movimentação. Qual alternativa representa a
movimentação unidirecional?
a) incomodar
b) grande
c) evitar
d) pesquisar
e) brincar

17. Os sinais são formados pelos parâmetros principais e secundários e pelos componentes
não manuais para a formação de palavras, onde uma série de sinais são formados por
processos de derivação, composição ou empréstimos do português. Relacione as palavras
de acordo com sua formação no que diz respeito a LIBRAS.
1) Sinal composto
2) Sinal composto por categoria
3) Sinal composto por formato
4) Intensificador
5) Plural

(
(
(
(
(

) escrever sem parar
) colorido
) dois-dias, três-dias, quatro-dias
) convite de casamento
) zebra

A sequência correta que corresponde a formação de palavras em Libras:
a) 3,4,2,1,5
b) 4,2,5,3,1
c) 3,5,4,1,2
d) 5,3,4,1,2
e) 4,3,2,5,1

18. É outra sigla para referir-se à língua brasileira de sinais: Língua de Sinais Brasileira. Esta
sigla segue os padrões internacionais de denominação das línguas de sinais. A qual sigla
essa afirmação está se referindo?
a) Língua de Sinais
b) Língua fonte
c) Linguagem
d) LSB
e) Modalidade das línguas

19. Os primeiros registros da língua de sinais foram realizados na década de 70 por Valerie
Sutton, fazendo uso do conhecimento na área da escrita de sinais traduza a sequência que
as palavras estão apresentadas no quadro abaixo.

I

a)
b)
c)
d)
e)

II

III

IV

V

pobre, cavalgar, presencial, encontrar, pagar
cavalgar, pobre, presencial, pagar, encontrar
cavalgar, presencial, pagar, pobre, encontrar
pagar, presencial, pobre, encontrar, cavalgar
pobre, pagar, encontrar, cavalgar, presencial

20. Tornaram-se espaços de luta e resistência e através as falas/sinalizadas, são produzidos
discursos políticos, permitindo uma reflexão aos participantes sobre seu papel na
sociedade. Teve seu início na América do Norte, nos Estados Unidos. De que movimento
social, cultural estamos nos referindo?
a) Roly-Play
b) Classificadores
c) Corpo e Movimento
d) Setembro azul
e) Slan

