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CARGO: REVISOR DE TEXTO BRAILLE
Texto para responder às questões de 01 a 05.
A era dos extremos
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) divulgou, no fim de março, um
estudo que traz uma constatação sombria: os efeitos nefastos das alterações no clima já podem ser sentidos em vários
países, inclusive no Brasil. Com mais de mil páginas, o documento mostra como as enchentes vão devastar a costa dos
países e danificar as cidades e como a fome vai se espalhar por causa do aquecimento global. “As mudanças climáticas já
estão afetando as populações”, disse a GALILEU José Marengo, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe) e único brasileiro a participar da conclusão do documento. “Não precisamos esperar 50 anos por inundações ou
secas intensas e ondas de calor.” Um dos impactos já sentidos é a crise da água no Brasil. As enchentes no Acre e a seca
em São Paulo são efeitos de mudanças climáticas que exigem medidas de longo prazo dos políticos. “Precisamos de
melhor gerenciamento. Não tanto aumentar a oferta, mas gerenciar a pouca água que teremos”, afirma Marengo.
(Galileu, maio de 2014.)

01
Um dos recursos empregados para aumentar a credibilidade do texto pode ser constatado em “‘Precisamos de
melhor gerenciamento. Não tanto aumentar a oferta, mas gerenciar a pouca água que teremos’, afirma Marengo.”
Trata-se de apresentar
A) a declaração de um especialista.
B) o uso de uma linguagem formal.
C) uma afirmação coerente com as informações do texto.
D) uma contra-argumentação coerente com as ideias textuais.
E) dados precisos e específicos em relação ao assunto tratado.

02
Ao realizar a leitura do texto, é possível constatar que seu objetivo principal é
A) criticar a ação do ser humano diante da devastação da natureza.
B) apresentar informações sobre estudo acerca dos efeitos das alterações climáticas.
C) valorizar o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e sua atuação junto à sociedade internacional.
D) evidenciar a participação de José Marengo na conclusão do documento que trata dos efeitos das alterações no clima.
E) discutir ações que devem ser colocadas em prática para que os efeitos das alterações climáticas possam ser retardados.

03
Leia e analise os trechos e o uso do “que” em cada um deles.
I. “[...] um estudo que traz uma constatação sombria [...]”
II. “[...] efeitos de mudanças climáticas que exigem medidas de longo prazo dos políticos.”
É correto afirmar que
A) apenas no trecho I o “que” atua como elemento anafórico.
B) nos trechos I e II o “que” acompanha o substantivo, caracterizando-o.
C) apenas no trecho II o “que” pode ser ocultado sem que haja prejuízo de coesão textual.
D) nos dois trechos, o “que” atua como elemento de coesão textual, exercendo um papel anafórico.
E) o “que” em destaque no trecho I pertence a classe gramatical diferente do “que” em destaque no trecho II.

04
Apesar do texto ser, predominantemente, objetivo; é possível identificar um posicionamento do enunciador em
A) “[...] um estudo que traz uma constatação sombria[...]”
B) “Um dos impactos já sentidos é a crise da água no Brasil.”
C) “[...] único brasileiro a participar da conclusão do documento.”
D) “[...] como a fome vai se espalhar por causa do aquecimento global.”
E) “[...] o documento mostra como as enchentes vão devastar a costa dos países [...]”
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05
Em relação às informações do texto, analise as afirmativas.
I. As alterações no clima só puderam ser constatadas a partir do documento referido no texto.
II. A partir da divulgação do documento referido no texto, a crise da água no Brasil tornou-se um efeito preocupante.
III. As medidas para reverter os efeitos das alterações climáticas já presentes e os previstos não podem ser apenas
imediatistas.
IV. O documento divulgado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas mostra eventos cuja previsão
provém de estudo de grande credibilidade.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I, II e III.
E) I, III e IV.
Texto para responder às questões de 06 a 13.
Galileu: A previsão do estudo é sombria, com secas e eventos climáticos extremos. São mudanças irreversíveis?
José Marengo: Por enquanto, não. O sumário avalia o que aconteceu nas últimas décadas e a tendência se as coisas
continuarem assim. Vemos ondas de frio e de calor e perdas na agricultura por causa das mudanças climáticas. E outras
coisas, como o derretimento das geleiras. O aumento de 2 °C (na temperatura da Terra) é o que podemos chamar de
cenário “menos pior”. Mas o aquecimento pode ser o dobro disso. Aí é um cenário sombrio, mas ainda temos formas de
reverter.
Galileu: Haverá conflito por causa da água?
José Marengo: Na América do Sul e na África já houve conflitos, até guerras, por causa de água. Uma grande seca pode
gerar uma migração em massa, que vai para países ricos, como os da Europa e os Estados Unidos. As consequências se
espalham por todo o mundo e isso pode agravar problemas sociais. Já se observam populações que não se sentem
seguras.
(Galileu, maio de 2014. Trecho da entrevista de José Marengo, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, à revista Galileu.)

06
Acerca das duas perguntas feitas pela revista ao entrevistado é correto afirmar que pode ser identificado um aspecto
subjetivo, ou seja, um posicionamento do entrevistador
A) apenas na segunda pergunta.
B) apenas na primeira pergunta.
C) nas duas perguntas transcritas.
D) em nenhuma das duas perguntas.
E) de modo implícito, na primeira pergunta.

07
A resposta do entrevistado à primeira pergunta do entrevistador é
A) plenamente negativa.
B) parcialmente negativa.
C) plenamente condicional.
D) temporal, distanciando-se da realidade.
E) parcialmente condicional, distanciando-se da realidade.

08
Na fala do entrevistado, é possível identificar marca de oralidade, própria da linguagem coloquial em
A) “Por enquanto, não.”
B) “Aí é um cenário sombrio, [...]”
C) “Vemos ondas de frio e de calor [...]”
D) “[...] e isso pode agravar problemas sociais.”
E) “E outras coisas, como o derretimento das geleiras [...]”

Cargo: Revisor de Texto Braille (06-M)
Prova aplicada em 08/06/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 09/06/2014.

-3-

CONCURSO PÚBLICO – COLÉGIO PEDRO II
09
A partir do teor da entrevista, pode-se inferir que o principal objetivo é de
A) identificar a personalidade típica do entrevistado.
B) averiguar o conhecimento do especialista entrevistado.
C) conhecer o trabalho de pesquisa do especialista entrevistado.
D) conhecer, detalhadamente, estudo realizado pelo entrevistado.
E) buscar informações relacionadas ao conhecimento do especialista.

10
Em “O sumário avalia o que aconteceu nas últimas décadas e a tendência se as coisas continuarem assim.”, o termo
em destaque pode ser substituído, sem que haja alteração de sentido, por
(Desconsidere outras possíveis alterações necessárias.)

A) caso.
B) conforme.
C) antes que.
D) ainda que.
E) consoante.

11
Considerando apenas as palavras acentuadas graficamente no trecho “O sumário avalia o que aconteceu nas últimas
décadas e a tendência se as coisas continuarem assim.” é correto afirmar que
A) há duas regras de acentuação presentes.
B) o acento de todas as palavras têm a mesma justificativa.
C) o acento de apenas três palavras têm a mesma justificativa.
D) todas as palavras possuem justificativas diferentes para a acentuação.
E) as palavras “sumário” e “décadas” têm a mesma justificativa para a acentuação que “América”.

12
Assinale a afirmativa correta referente ao trecho “O sumário avalia o que aconteceu nas últimas décadas e a tendência
se as coisas continuarem assim.”
A) Os verbos do período em destaque possuem a mesma flexão referente à pessoa e número.
B) A expressão “O sumário” mantém-se no singular caso o verbo tenha sua flexão de número alterada.
C) Caso o artigo diante de “tendência” seja omitido, tal substantivo apenas poderá ser apresentado no plural.
D) Caso o artigo diante de “coisas” seja omitido, tal substantivo apenas poderá ser apresentado no singular.
E) “Décadas” possui como determinantes “as” e “últimas”, logo, alterando-se “décadas” para “década”, tais determinantes
também serão alterados.

13
Em “Uma grande seca pode gerar uma migração em massa, [...]” caso o termo destacado fosse substituído por “levar”,
preservando o sentido original, a reescrita em que a norma padrão seria preservada está indicada em:
A) Uma grande seca pode levar uma migração em massa, [...]
B) Uma grande seca pode levar a uma migração em massa, [...]
C) Uma grande seca pode levar de uma migração em massa, [...]
D) Uma grande seca pode levar em uma migração em massa, [...]
E) Uma grande seca pode levar com uma migração em massa, [...]

14
Em um requerimento, documento que demonstra uma solicitação de algo de direito a uma autoridade, a invocação
ou vocativo deve utilizar
A) pronome demonstrativo.
B) pronome pessoal do caso reto.
C) pronome de tratamento cerimonioso.
D) apenas o nome completo do destinatário.
E) um tratamento íntimo através da linguagem coloquial.
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15
Ainda tratando do “requerimento”, dentre os dados pessoais do requerente, os quais devem constar no documento
são:
A) Apenas nome completo, estado civil e endereço.
B) Nome completo do requerente assim como dos pais.
C) Apenas nome completo e número dos documentos pessoais.
D) Nome, estado civil, nacionalidade, endereço, número dos documentos pessoais: CPF e RG.
E) Nome completo e profissão em exercício, assim como o número dos documentos pessoais.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16
Qual o atalho utilizado para abrir o menu Ferramentas
A) Alt + J.
B) Alt + X.
C) Alt + Home.
D) Ctrl + Alt + X.
E) Ctrl + Alt + Del.

do navegador IE 11?

17
“Envio de e-mails não solicitados em massa, ou seja, para um grande número de pessoas.” Tratando-se de conteúdo
comercial, denomina-se
A) virus.
B) Spam.
C) Trojan.
D) Spyware.
E) Malware.

18
Relacione adequadamente as teclas de atalho do Windows 7 às suas respectivas funções.
1. F2.
( ) Recortar item selecionado.
2. Ctrl + X.
( ) Mostrar a ajuda.
3. Ctrl + V.
( ) Renomear item selecionado.
4. F1.
( ) Colar o item selecionado.
5. Shift + Delete
( ) Excluir o item selecionado sem enviar para lixeira.
A sequência está correta em
A) 1, 2, 3, 5, 4.
B) 2, 1, 4, 3, 5.
C) 2, 3, 1, 4, 5.
D) 2, 4, 1, 3, 5.
E) 3, 4, 5, 1, 2.

19
Com o Microsoft PowerPoint 2010, pode-se inserir vídeos em suas apresentações. Sobre a realização correta dessa
tarefa, deve-se utilizar o aplicativo: modo de exibição NORMAL/
A) clicar na seta abaixo de vídeo / clicar em inserir vídeo / clicar em mídia.
B) guia inserir, no grupo mídia / clicar na seta abaixo de vídeo / clicar em vídeo / caixa de diálogo inserir vídeo.
C) clicar na seta abaixo de vídeo / clicar em vídeo / caixa de diálogo inserir vídeo / localizar o vídeo que deseja inserir e
clicar em inserir.
D) guia inserir, no grupo mídia / clicar na seta abaixo de vídeo / clicar em vídeo / caixa de diálogo inserir vídeo / localizar
o vídeo que deseja inserir e clicar em inserir.
E) guia inserir, no grupo imagens / clicar na seta abaixo de vídeo / clicar em vídeo / caixa de diálogo inserir vídeo /
localizar o vídeo que deseja inserir e clicar em inserir.
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20
“O computador é um sistema que consiste em vários componentes que trabalham em conjunto.” Diante do exposto,
analise.
I. “A(O) __________________ tem a função de armazenar os dados que não são perdidos, mesmo com o desligamento
do computador.”
II. “A(O) __________________ é um hardware de armazenamento randômico e volátil, mantém os dados de programas
em execução enquanto o computador está ligado.”
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.
A) Memória RAM / Placa mãe
B) Placa mãe / HD (disco rígido)
C) Placa de vídeo / Placa de rede
D) Memória RAM / HD (disco rígido)
E) HD (disco rígido) / Memória RAM

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLAÇÃO
21
O renomado professor e doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra, Manual de Direito Administrativo,
define o concurso público como “o procedimento que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores
candidatos ao provimento de cargos e funções públicas”. A Lei nº 8.112/90, discorrendo sobre concurso público, prevê
algumas normas e regras. Diante do exposto, é INCORRETO afirmar que
A) a prévia aprovação em concurso público é, como regra, condição de ingresso no serviço público.
B) o concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
C) não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não
expirado.
D) o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no
Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.
E) o concurso será de provas ou de títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o
regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no
edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.

22
Determinado candidato foi aprovado no concurso público x. Sobre convocação para tomar posse e começar no exercício
da função pública, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.
B) A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento.
C) É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
D) À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe
exercício.
E) No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração
quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

23
O servidor público possui direitos, deveres e obrigações. Sobre os seus deveres, assinale a alternativa que NÃO se
enquadra ao mesmo.
A) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu
mister.
B) Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos
serviços públicos.
C) Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto
quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem.
D) Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse
público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei.
E) Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos.
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Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição
do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial. É correto afirmar que os servidores abrangidos pelo regime de previdência poderão ser
aposentados
A) por invalidez permanente, sendo os proventos integrais ao tempo de contribuição.
B) compulsoriamente, aos 60 anos de idade, com proventos integrais ao tempo de contribuição.
C) compulsoriamente, aos 75 anos de idade, com proventos integrais ao tempo de contribuição.
D) por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
E) voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no serviço público e 10 anos no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 60 anos de idade e 35 de
contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher e 65 anos de idade, se homem, e 60
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

25
Para que determinado servidor seja penalizado é necessário que tenha instaurado um Processo Administrativo com
direito ao contraditório e ampla defesa. Vale ressaltar que o julgador deve ficar atento a prescrição da referida ação
disciplinar. Sobre a referida prescrição, assinale a alternativa correta.
A) A ação disciplinar prescreverá em 2 anos quanto à advertência.
B) O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se consumou.
C) A ação disciplinar prescreverá em 180 dias quanto à suspensão.
D) Os prazos de prescrição previstos na lei penal não se aplicam às infrações disciplinares capituladas também como crime
E) A ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo em comissão.

26
A Lei nº 11.091/2005 dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação.
Com o plano de carreira, há o incentivo ao servidor em qualificar-se para que ocorra a progressão e, consequentemente,
ganhe os benefícios previstos na referida lei. Diante do exposto, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um
servidor.
B) Padrão de vencimento é a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação,
cargo e nível de classificação.
C) Usuários são as pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou
indiretamente dos serviços por ela prestados.
D) Ambiente organizacional é a posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em decorrência da
capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso.
E) Nível de classificação é conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade,
nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço
físico para o desempenho de suas atribuições.

27
Quando determinado servidor da administração direta, autárquica e funcional toma posse em mandato eletivo,
algumas regras são aplicadas com relação à sua remuneração. Assinale a alternativa correta.
A) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, não ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
C) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores não serão determinados como se no
exercício estivesse.
D) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, não perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
E) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço não será
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
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28
A Lei nº 8.112/90 é formada por várias normas que disciplinam as relações funcionais do servidor público, dentre
elas, a vacância, a remoção, a redistribuição e a substituição. Com relação às referidas regras, analise.
I. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em
outro cargo inacumulável e falecimento.
II. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança
de sede.
III. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC.
IV. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente
máximo do órgão ou entidade.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I e II, apenas.
C) I e IV, apenas.
D) II e III, apenas.
E) III e IV, apenas.

29
Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em
lei. Com relação à remuneração, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo.
B) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é redutível.
C) Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
D) É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou
entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local
de trabalho.
E) Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores
percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de
Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.

30
O processo disciplinar tem a finalidade de apurar ilícitos disciplinares buscando a verdade material de certo acontecimento ocorrido na Administração Pública. O prazo para a conclusão do referido processo NÃO poderá exceder
A) 15 dias.
B) 30 dias.
C) 45 dias.
D) 60 dias.
E) 90 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31
Sabe-se que o adaptador de textos Braille deve dominar a matéria em apreço, sob risco de serem alteradas ou
omitidas informações essenciais ao conteúdo a ser adaptado. De acordo com essa informação, NÃO é atribuição do
adaptador de textos Braille:
A) Efetuar a leitura integral do texto, mesmo quando a transcrição seja de apenas parte do livro ou apostila.
B) Manter fidelidade ao texto original, de modo que qualquer alteração gráfica não modifique o conteúdo da obra.
C) Indicar a diagramação mais adequada para o texto Braille, de acordo com o conteúdo da matéria e nível escolar em
questão.
D) Prever, com a possível margem de erro, o número de páginas em Braille e, recomendar, a divisão da obra em volumes,
respeitando a organização do conteúdo quanto às unidades.
E) Assinalar no próprio texto Braille, ou em papel à parte, as modificações que se devam efetuar posteriormente e,
também, levantar dúvidas pertinentes sobre o texto verificado.
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32
De acordo com as normas técnicas para a produção de textos em Braille, a produção de textos requer procedimentos
apropriados e compreende etapas distintas. Marque a alternativa em que apresenta, correta e sequencialmente,
essas etapas.
A) Adaptação do texto; impressão em papel; e, transcrição em papel ou em clichê, digitação ou digitalização para
microcomputadores.
B) Transcrição em papel ou em clichê, digitação ou digitalização para microcomputadores; adaptação do texto; revisão
em papel ou em clichê; e, impressão em papel.
C) Adaptação do texto; transcrição em papel ou em clichê, digitação ou digitalização para microcomputadores; revisão
em papel ou em clichê; e, impressão em papel.
D) Impressão em papel; revisão em papel ou em clichê; transcrição em papel ou em clichê, digitação ou digitalização
para microcomputadores; e, adaptação do texto.
E) Adaptação do texto; transcrição em papel ou em clichê, digitação ou digitalização para microcomputadores;
impressão em papel; e, revisão em papel ou em clichê.

33
De acordo com a grafia Braille para a Língua Portuguesa, é correto afirmar que brailista se refere a
A) profissional que realiza a revisão de textos transcritos para o Braille.
B) aquele que se utiliza do Braille, como sistema básico de leitura e escrita.
C) profissional que realiza a reprodução do sistema comum para o sistema Braille.
D) usuário ou profissional que domina com profundidade diferentes aspectos do sistema Braille.
E) profissional especialista que domina com profundidade diferentes modalidades de aplicação do sistema Braille,
funcionando como orientador em trabalhos de adaptação, transcrição e revisão Braille.

34
O sistema Braille foi trazido para o Brasil por José Álvares de Azevedo, um jovem cego, ex-aluno do Instituto de Paris
no ano de
A) 1837.
B) 1842.
C) 1850.
D) 1852.
E) 1854.

35
Em relação à transcrição para o sistema Braille das datas, analise as alternativas.
I. #17/#09/#1854
II. #17-#09-#1854
III. #17?#09?#1854
IV. #17#09#1854
Estão corretas as alternativas
A) I, II, III e IV.
B) I e II, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) II, III e IV, apenas.

36
No sistema Braille, a fração x sobre ípsilon é representada pelos pontos:
A) (13463413456).
B) (134623513456).
C) (134625613456).
D) (461346256461346).
E) (461346164613456).
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37
Os símbolos constituídos pelos pontos (34), (135) e (246) representam, respectivamente, os sinais de
A) maior que, sinal de base e menor que.
B) maior que, menor que e sinal de base.
C) menor que, maior que e sinal de base.
D) sinal de base, menor que e maior que.
E) sinal de base, maior que e menor que.

38
As letras dos alfabetos latino, grego e gótico ou alemão, também são usadas em matemática. No sistema Braille são
empregados PREFIXOS que distinguem essas letras dos algarismos, evitando-se possíveis confusões. Sendo assim,
para representar em Braille letras maiúsculas, utilizando o alfabeto gótico ou alemão, que ponto(s) deve(m) ser
utilizado(s)?
A) (4).
B) (5).
C) (6).
D) (45).
E) (56).

39
Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) Os sinais operatórios e os símbolos de relação numérica do Código Matemático Unificado, quando utilizados em
fórmulas ou reações químicas, são antecedidos e seguidos de espaços com celas vazias.
( ) O corte de reações químicas é feito com espaço, por isso faz-se necessária a repetição de símbolos na linha seguinte.
( ) Na transcrição de fórmulas químicas, as setas não são representadas entre espaços.
( ) Na transcrição para química, os símbolos convencionais devem ser utilizados de acordo com as orientações específicas e com os exemplos de aplicações.
A sequência está correta em
A) V, V, F, V.
B) V, V, F, F.
C) V, F, F, V.
D) F, V, F, V.
E) F, F, V, V.

40
Sob o ponto de vista histórico, a utilização do sistema Braille, no Brasil, pode ser abordada em três períodos distintos.
Destaque a alternativa que aborda um dos fatos ocorridos no período que compreende os anos de 1942 a 1963.
A) Homologação da Comissão Brasileira de Braille.
B) A exemplo de outros países, o Brasil passou a empregar, na íntegra, o código internacional de musicografia Braille.
C) Adoção da tabela Taylor de sinais matemáticos, de origem inglesa, em substituição à simbologia francesa até então
empregada.
D) Em relação à matemática, houve a complementação da tabela Taylor com o acréscimo de símbolos Braille aplicáveis
à teoria de conjunto.
E) Foi assinado um convênio luso-brasileiro entre as mais importantes entidades dos dois países, para a padronização
do Braille integral (grau 1).

41
Para navegar na internet com os leitores de tela Jaws, NVDA, Virtual Vision e Orca, há alguns comandos incomuns.
Um deles é o acionamento das teclas Shift + tab que tem como função
A) ir para a página seguinte.
B) ir para a barra de endereços.
C) adicionar páginas aos favoritos.
D) inverter o sentido da navegação.
E) visualizar o navegador no modo compacto.
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42
O leitor de tela Jaws possui vários atalhos, dentre eles, Ctrl + tab, cuja função é
A) ir para a guia anterior de uma janela.
B) ir para a próxima guia de uma janela.
C) memorizar uma janela, indo para outra, não aberta.
D) alternar entre as janelas anteriores da barra de tarefas.
E) alternar entre as próximas janelas ativas da barra de tarefas.

43
Os programas operacionais possuem atalhos que a pessoa cega pode acessar, se possuir um leitor de tela. De acordo
com essa informação, a combinação de teclas usada para fechar uma janela é
A) Alt + f4.
B) Ctrl + f4.
C) Ctrl + f12.
D) Ctrl + alt + f4.
E) Ctrl + alt + f12.

44
Sobre o leitor de tela NVDA, é INCORRETO afirmar que ele
A) não possui suporte para aplicativos Java.
B) possui suporte para IBM Lotus Symphony.
C) possui suporte para o Prompt de comandos do Windows.
D) possui anúncio automático do texto onde o mouse estiver e indicação audível opcional, da posição do mouse.
E) possui habilidade para rodar a partir de um cabo USB ou qualquer média por til sem a necessidade de instalação.

45
Acerca das pessoas com deficiência, houve 3 paradigmas que caracterizaram a relação da sociedade com a parcela da
população constituída por essas pessoas. A sequência correta desses paradigmas é
A) da institucionalização; de serviços; e, de suporte.
B) da institucionalização; de suporte; e, de serviços.
C) de suporte; da institucionalização; e, de serviços.
D) de suporte; de serviços; e, da institucionalização.
E) de serviços; da institucionalização; e, de suporte.

46
Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº 1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, define que
A) as instituições de ensino superior devem prever, em sua organização curricular, formação docente voltada para a
atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades
educacionais especiais.
B) as diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de
ensino, compreendendo o projeto da grafia Braille para a Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em
todo o território nacional devem ser aprovados.
C) os alunos com deficiência devem ter acesso às escolas e classes comuns da rede regular, objetivando a disseminação
dos conceitos e das diretrizes mundiais para a inclusão, reafirmando o direito e os benefícios da escolarização de
alunos com e sem deficiência nas turmas comuns.
D) os Estados Partes devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatíveis com a meta da plena participação e inclusão,
adotando medidas para impedir que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional.
E) a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) deve ser reconhecida como meio legal de comunicação e expressão,
determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão
dessa disciplina como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia.
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47
Relacione adequadamente as colunas.
1. Lei de Diretrizes e Bases nº 4024.
(
(
2. Lei nº 5692.
3. Decreto nº 724252.

(

) Criou o Centro Nacional de Educação Especial.
) Explicitou o compromisso do poder público brasileiro com a educação
especial, no momento em que ocorria um aumento crescente das escolas
públicas no país.
) Introduziu a visão do tecnicismo para o trato da deficiência no contexto
escolar.

A sequência está correta em
A) 1, 2, 3.
B) 3, 2, 1.
C) 2, 3, 1.
D) 2, 1, 3.
E) 3, 1, 2.

48
Analise as afirmativas a seguir.
I. Para impressão em face única, no final do livro Braille deve constar uma ficha catalográfica contendo nome do
transcritor, nome dos responsáveis pelas ilustrações em relevo (se houver), nomes dos revisores, nome da imprensa
ou centro de produção e data.
II. Para a transcrição em máquina Perkins (máquina de datilografia Braille), a linha Braille deve conter, no máximo, 40
celas, deixando sempre uma margem esquerda suficiente para a encadernação.
III. Tanto em transcrição informatizada quanto em transcrição em máquina de datilografia Braille, o índice geral deverá
vir no primeiro volume.
IV. Os índices nomásticos, remissivos ou de assuntos, não devem ser transcritos de acordo com o original.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I e II, apenas
C) III e IV, apenas.
D) I, II e III, apenas
E) II, III e IV, apenas.

49
Os pontos das lacunas são usados para representar o espaço a ser completado por um aluno ou candidato, em livros
didáticos, provas, ficha de identificação e similares. Quanto à maneira de se utilizar as lacunas é INCORRETO afirmar
que são
A) usadas separadas do elemento posterior quando este for palavra ou número.
B) usadas juntas do elemento anterior quando este for abre parênteses ou abre aspas.
C) separadas do elemento anterior quando este for palavra, número, asterisco ou travessão.
D) usadas juntas aos elementos anterior e posterior quando estiverem no meio da palavra utilizando 5 vezes o ponto 3.
E) usadas juntas do elemento posterior quando este representar vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final,
interrogação, exclamação, fecha parênteses e fecha aspas.

50
As poesias são transcritas começando-se na margem e procurando sempre seguir a diagramação do livro em tinta. Na
impossibilidade de manter a diagramação, os versos podem ser transcritos continuamente, separados por uma barra.
De acordo com as informações anteriores, algumas regras devem ser observadas, EXCETO:
A) A barra que separa os versos é representada pelos pontos (#2#6).
B) A barra deve ser colocada duas vezes depois de cada estrofe, excluindo-se a última.
C) A barra utilizada para separar um verso do outro é representada pelos pontos (#6#2).
D) Caso o verso não termine com um sinal de pontuação, a barra deverá ficar entre espaços.
E) Caso o verso termine com um sinal de pontuação, deve-se colocar essa barra imediatamente após esse sinal,
deixando um espaço antes do próximo.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e nem fumar.
4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) itens. Leia‐o atentamente.
7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta
correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da
unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site
www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no site www.idecan.org.br.
‐ A interposição de recursos deverá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com
acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme
disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público.

