CADERNO: 1

REVISOR DE TEXTOS BRAILLE
CÓDIGO: ND-11
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela
não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

AGENDA
l
l
l
l
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

l

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que
contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado,
dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no
selo que está no seu cartão de respostas.
8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o
conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data
prevista no cronograma.

l
l

l
l
l
l

l
l
l

06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS.
07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
10/12/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos
contra as questões das Provas Objetivas.
23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas.
23/12/2015, Resultado do Recurso contra
as questões das Provas Objetivas.
29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar
das Notas das Provas Objetivas.
05/01 a 06/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Resultado do Recurso contra a
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas das Provas Objetivas.
16/01/2016, Relação dos candidatos que
terão os seus títulos analisados.
18/01 a 19/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Resultado do Recurso contra as
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas da Avaliação de Títulos.
26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 2

A finalidade de o entrevistado citar o posicionamento do Dalai
Lama é:

TEXTO

(A) indicar uma crítica ao que pensam os religiosos.
(B) citar uma famosa liderança religiosa em apoio de suas
opiniões.
(C) mostrar amplo conhecimento a respeito do assunto.
(D) apelar para uma opinião científica semelhante à sua.
(E) demonstrar a sabedoria oriental a respeito do assunto.

ENTREVISTA
PERGUNTA – O que nos dá o direito de submeter outros
seres vivos indefesos ao sofrimento em pesquisas médicas?
RESPOSTA – O fato de que existe um meio termo entre
abusar dos animais e acreditar que eles não devem
ser usados em pesquisas de maneira nenhuma. E não é
preciso ser médico, ou estar envolvido nas pesquisas, para
pensar assim. O caso do Dalai Lama, um líder espiritual
que não come carne, é interessante nesse aspecto. Ele
afirma que devemos tratar os animais com respeito e que
não devemos explorá-los. Especificamente em resposta à
experimentação animal, ele já disse que as perdas são de
curto prazo, mas os benefícios de longo prazo são muitos.
Se surgir a necessidade de sacrificar um animal, afirma o
Dalai Lama, devemos fazê-lo com empatia, causando o
mínimo de dor possível. Menciono o Dalai Lama como um
exemplo de que é possível desenvolver um raciocínio ético
a respeito deste assunto, compatível inclusive com outras
formas de respeito à vida animal, como o vegetarianismo.

QUESTÃO 3

“O fato de que existe um meio termo entre abusar dos animais
e acreditar que eles não devem ser usados em pesquisas de
maneira nenhuma”.
As posições citadas nesse trecho da resposta do entrevistado
indicam:
(A) respectivamente, uma posição favorável e outra contrária
ao sacrifício de animais.
(B) duas posições contrárias ao emprego de animais em
pesquisas.
(C) duas posições favoráveis ao emprego de animais em
pesquisas.
(D) respectivamente, uma posição contrária e uma favorável
ao sacrifício de animais.
(E) a apresentação de posicionamentos extremamente
sentimentais.

PERGUNTA – Há quem diga que o único motivo por que os
cientistas se preocupam com o bem-estar dos animais é
porque o estresse e o sofrimento alteram o resultado das
pesquisas. É assim que os cientistas agem?
ENTREVISTADO – Penso que os cientistas são pessoas
extremamente morais. Em nosso laboratório, por exemplo,
os cientistas tratam os animais como indivíduos muito
especiais. Passamos muito tempo cuidando deles, pois
vivemos da pesquisa de animais. Nós nos certificamos de
que eles estão confortáveis e suas necessidades, supridas.
As instalações nas quais a maioria dos animais de pesquisas
são acomodados são muito superiores às dos animais de
estimação.

QUESTÃO 4

“...é possível desenvolver um raciocínio ético a respeito deste
assunto”; a forma de reescrever-se essa frase do texto que
mostra incorreção ou modificação do sentido original é:
(A) é possível o desenvolvimento de um raciocínio ético a
respeito deste assunto.
(B) é possível, a respeito deste assunto, desenvolver um
raciocínio ético
(C) há possibilidade de que se desenvolva um raciocínio ético
a respeito deste assunto.
(D) é possível que se desenvolvesse um raciocínio ético a
respeito deste assunto.
(E) é possível desenvolver-se um raciocínio ético sobre este
assunto.

A entrevista acima é realizada com Michael Conn, que
defende a ideia do uso de cobaias nos laboratórios como
essencial ao progresso da medicina.

QUESTÃO 1

A primeira pergunta do entrevistador indica:

QUESTÃO 5

O entrevistado destaca o fato de que o Dalai Lama não come
carne; a finalidade desse destaque é:

(A) um posicionamento contrário ao do entrevistado.
(B) uma posição simpática ao sacrifício de animais nos
laboratórios.
(C) um pensamento religioso apoiado na Bíblia.
(D) uma defesa das pesquisas com animais em função do
progresso.
(E) uma visão muito sentimentalista sobre o sacrifício de
animais.

(A) indicar que o Dalai Lama despreza os animais em geral.
(B) mostrar que os hábitos alimentares no mundo variam
bastante.
(C) comprovar que a opinião do Dalai Lama é imparcial.
(D) demonstrar que as pesquisas com animais são
universalmente aceitas.
(E) ironizar uma contradição na opinião do Dalai Lama.
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QUESTÃO 6

“Ele afirma que devemos tratar os animais com respeito e
que não devemos explorá-los. Especificamente em resposta
à experimentação animal, ele já disse que as perdas são de
curto prazo, mas os benefícios de longo prazo são muitos. Se
surgir a necessidade de sacrificar um animal, afirma o Dalai
Lama, devemos fazê-lo com empatia, causando o mínimo de
dor possível. Menciono o Dalai Lama como um exemplo de
que é possível desenvolver um raciocínio ético a respeito deste
assunto...”.

QUESTÃO 9

De acordo com a Lei 11.892/08, os Institutos Federais são
instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta
de educação profissional e tecnológica nas diferentes
modalidades de ensino, com base na conjugação de
conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas
pedagógicas. Nesse sentido, avalie se as afirmativas a seguir
são falsas (F) ou verdadeiras (V):

Entre as formas verbais sublinhadas, aquela que não corresponde
a um infinitivo, mas sim ao futuro do subjuntivo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

 Para efeito da incidência das disposições que regem a
regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos
cursos de educação superior, os Institutos Federais são
equiparados às universidades federais.
 É vedado aos Institutos Federais exercer o papel de
instituições acreditadoras e certificadoras de competências
profissionais.
 Os Institutos Federais têm autonomia para criar e extinguir
cursos, nos limites de sua área de atuação territorial,
bem como para registrar diplomas dos cursos por eles
oferecidos, mediante autorização do seu Conselho
Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a
distância, a legislação específica

tratar.
explora(r).
surgir.
sacrificar.
desenvolver.

QUESTÃO 7

“Ele afirma que devemos tratar os animais com respeito”;
a forma de reescrever essa frase do texto que apresenta
incorreção ou modificação do sentido original é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Afirma ele que devemos tratar com respeito os animais.
Ele afirma que os animais devem ser tratados com respeito.
Ele afirma respeitosamente que devemos tratar os animais.
Ele afirma que os animais devem ser tratados
respeitosamente.
(E) Devemos tratar os animais com respeito, é o que afirma
ele.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 8

V, V e V.
V, F e V.
F, V e F.
F, F e V.
F, F e F.

“Há quem diga que o único motivo por que os cientistas se
preocupam com o bem-estar dos animais é porque o estresse
e o sofrimento alteram o resultado das pesquisas”.

Avalie se, de acordo com a Lei 11.892/08, os Institutos Federais
têm, entre outras, as seguintes finalidades e características:

Sobre as duas formas gráficas sublinhadas, podemos dizer que:

I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais.
III. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

As duas formas estão corretas.
As duas formas estão erradas.
Só a primeira forma está errada.
Só a segunda forma está errada.
As duas formas pertencem à mesma classe gramatical.

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, apenas.
III, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 11

Avalie se são deveres dos servidores públicos civis:

De acordo com a Lei 11.892/08, são objetivos dos Institutos
Federais, entre outros, os a seguir listados, EXCETO UM, que
está ERRADO. Assinale-o.

I.

Exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e
regulamentares inerentes ao cargo ou função.
II. Cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais.
III. Atender com presteza ao público em geral, prestando as
informações requeridas, sejam elas protegidas ou não
pelo sigilo.
IV. Manter conduta compatível com a moralidade pública.

(A) Ministrar educação profissional técnica de nível médio,
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os
concluintes do ensino fundamental e para o público da
educação de jovens e adultos.
(B) Ministrar cursos de formação inicial e continuada
de trabalhadores, objetivando a capacitação, o
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de
profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas
áreas da educação profissional e tecnológica.
(C) Realizar
pesquisas
aplicadas,
estimulando
o
desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas,
estendendo seus benefícios à comunidade.
(D) Apoiar processos educativos que levem à emancipação
do cidadão na perspectiva do desenvolvimento
socioeconômico local e regional e desestimular os que
levem à geração de trabalho e renda.
(E) Desenvolver atividades de extensão de acordo com
os princípios e finalidades da educação profissional e
tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho
e os segmentos sociais, e com ênfase na produção,
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e
tecnológicos.

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 14

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com as
seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.
(A) Observância da publicidade como exceção e do sigilo como
preceito geral.
(B) Divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração
pública.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis
com a pena de demissão a bem do serviço público, entre outras,
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.
(A) recusar fé a documentos públicos.
(B) valer-se, ou permitir dolosamente que terceiros tirem
proveito de informação, prestígio ou influência, obtidos
em função do cargo, para lograr, direta ou indiretamente,
proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública.
(C) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em
serviços ou atividades particulares.
(D) apresentar inassiduidade habitual, assim entendida a falta
ao serviço, por vinte dias, interpoladamente, sem causa
justificada no período de seis meses.
(E) aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de
qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais ou
vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições.

QUESTÃO 15

Avalie se, de acordo com a Lei nº 12.527/11, cabe aos órgãos
e entidades do poder público, observadas as normas e
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
I.

Gestão transparente da informação, propiciando amplo
acesso a ela e sua divulgação.
II. Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade,
autenticidade e integridade.
III. Proteção da informação sigilosa e da informação
pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade,
integridade e eventual restrição de acesso.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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QUESTÃO 18

Observe a planilha abaixo, criada no Excel 2013 BR.

QUESTÃO 16

Um funcionário de nível médio do IFRJ está trabalhando em
um microcomputador com sistema operacional Windows 8.1
BR e executou um atalho de teclado, que permite a alternância
de acesso a programas em execução concorrente, por meio de
uma janela de diálogo. Esse atalho de teclado corresponde a
pressionar, em sequência, as teclas

Para determinar o menor número entre todos os números
no intervalo de A3 a E3, deve ser inserida em F3 a seguinte
expressão:

e:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

=MENOR(A3:E3;1)
=MENOR(A3:E3)
=MENOR(A3:E3:1)
=MENOR(A3;E3)
=MENOR(A3;E3:1)

(B)

QUESTÃO 19

No uso dos recursos do browser Firefox Mozilla, um ícone deve
ser acionado para verificar o andamento dos downloads. Esse
ícone é:

(C)
(D)

(A)

(E)

(B)

QUESTÃO 17

No Word 2013 BR, para alterar a cor do texto, deve-se acionar
o seguinte ícone:

(C)

(A)

(D)

(B)

(E)

(C)

QUESTÃO 20

No trabalho com computadores, os funcionários do IFRJ têm
preocupação com a segurança de dados e, por isso, geram
cópias de segurança por meio do uso de pen-drives e discos
rígidos como mídias no armazenamento das informações.
Tendo por objetivo garantir a integridade dos dados, essa é
uma atividade de alta importância no contexto da informática
conhecida como:

(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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firewall.
backup.
swap.
sniffer.
spyware.
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Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 21

A produção braille de qualquer texto requer procedimentos
apropriados e compreende a seguinte ordem de etapas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

adaptação, revisão, transcrição e impressão.
transcrição, revisão, adaptação e impressão.
adaptação, transcrição, revisão e impressão.
transcrição, adaptação, impressão e revisão.
revisão, adaptação, transcrição e impressão.

apenas a afirmativa I está correta.
apenas a afirmativa II está correta.
apenas as afirmativas I e II estão corretas.
apenas as afirmativas I e III estão corretas.
apenas as afirmativas II e III estão corretas.

QUESTÃO 25

De acordo com as Normas Técnicas para a Produção de Texto
em Braille, é correto afirmar que:
(A) em transcrição em máquina Perkins, o primeiro volume
deverá conter o índice geral da obra.
(B) em transcrição informatizada, o índice geral deverá vir no
primeiro volume.
(C) os pontos das lacunas são usados juntos do elemento
anterior quando este for palavra, número, asterisco ou
travessão.
(D) as notas do transcritor devem ser colocadas logo após as
palavras ou adaptações que as originam.
(E) a linha do parágrafo deve começar sempre na quarta cela,
em relação à linha normal.

QUESTÃO 22

Avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:
 De acordo com as normas técnicas a revisão de textos em
braille deve ser feita por uma pessoa cega.
 A primeira revisão é chamada de confronto do texto
copiado com o original e, geralmente, é realizada por uma
pessoa cega, de forma solitária.
 O revisor deve ser um usuário do Sistema Braille e dominar
algumas de suas diversas aplicações.
As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 26

V, F e V.
V, V e F.
V, F e F.
F, V e V.
F, F e V.

O texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e de seu Protocolo Facultativo foram assinados em
Nova Iorque no ano de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23

De acordo com as Normas Técnicas para a Produção de Textos
em Braille, NÃO é correto afirmar que:
(A) os artigos de códigos, estatutos e leis devem começar na
margem e continuar na terceira cela da linha seguinte. De
um artigo para outro, pula-se uma linha.
(B) o inciso de códigos, estatutos e leis são representados por
algarismos romanos.
(C) a seção de códigos, estatutos e leis deve ser centralizada
entre linhas em branco, na sequência do texto.
(D) a letra C, que indica Copyright, se representada dentro de
um círculo, em tinta, na transcrição em braille deve ser
colocada entre colchetes.
(E) as letras que representam as alíneas de códigos, estatutos e
leis estiverem num texto, estas devem ser grifadas, em braille.

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

QUESTÃO 27

Observe as afirmativas a seguir:
I.

As palavras estrangeiras inseridas em textos de Língua
Portuguesa devem ser grifadas.
II. A transcrição de alternativas de provas (exames,
vestibulares, concursos, etc.) devem iniciar no parágrafo e
deixar duas celas em branco na continuação.
III. A transcrição de verbetes em um glossário deve ser feita a
partir da margem e, caso haja continuação, reinicia-se na
terceira cela.
IV. Em uma transcrição informatizada de um livro, o índice
geral deverá vir em todos os volumes do livro.

QUESTÃO 24

Estão corretas:

Observe as afirmativas a seguir em relação à produção braile:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Na face A, a partir da margem, deve-se colocar o número
da página do livro em tinta.
II. Na face A, centralizada, as palavras que vão identificação
do livro.
III. Na face A, na margem direita, deve-se colocar o número
da página braille.
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I e II.
II e III.
III e IV.
I e III.
I e IV.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 31

Em 1992, a ONU instituiu o Dia Internacional das Pessoas com
Deficiência que tinha como objetivo principal conscientizar a
população a respeito da importância de assegurar uma melhor
qualidade de vida a todos os deficientes ao redor do planeta.
Esse dia é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O soroban é um instrumento para a realização de cálculos.
Para as pessoas deficientes visuais esse instrumento permitiu
o manejo mais seguro com a inserção de uma borracha
compressora. Essa adaptação foi feita por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3 de outubro.
3 de dezembro.
21 de outubro.
21 de dezembro.
3 de setembro.

QUESTÃO 32

QUESTÃO 29

As teclas control + alt + n no leitor de tela NVDA são utilizadas
para:

Em relação às técnicas operatórias de cálculo no soroban pelo
método Moraes avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as
afirmativas a seguir.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

 Para registrar potência no soroban, utiliza-se os traços da
régua como sinal de “elevado a” para separar a base do
expoente. A base da potência será registrada à esquerda
do traço e o expoente à sua direita.
 A divisão de frações no soroban só pode ser feita quando
estiverem nas formas de representação própria, imprópria
ou aparente.
 Para registrar números fracionários no soroban, utiliza-se
os traços da régua como barra de fração: o numerador
será registrado à direita do traço e o denominador a sua
esquerda.
 Para registrar números decimais no soroban, os traços
da régua de numeração representam a vírgula decimal: a
parte inteira deve ser registrada do lado direito da vírgula
ou traço e a parte decimal à sua esquerda.

QUESTÃO 33

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

shift + setas horizontais
control + shift + setas horizontais
control + setas verticais
shift + setas verticais
control + shift + s

QUESTÃO 34

Para aumentar momentaneamente a velocidade de voz no
leitor de tela Jaws utiliza-se, respectivamente, as teclas:

V, F, F e V.
V, F, V e V.
V, F, V e F.
F, V, F e V.
F, F, V e V.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 30

Joaquim Lima de Moraes difundiu a técnica no soroban do
cálculo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

criar um atalho no ambiente de trabalho.
criar um cópia portátil.
copiar a configuração portátil.
finalizar o leitor de tela..
configurar o bloco numérico.

Para selecionar palavras no editor de texto do leitor de tela
Orca deve-se utilizar as teclas:

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Manuel Costa Carnayba.
Olemar Silva da Costa.
Jonir Bechara Cerqueira.
Joaquim Lima de Moraes.
Gildo Soares da Silva.

insert + J
control + alt + page down
control + alt + page up
insert + setas horizontais acima
insert + N

QUESTÃO 35

Para mapear links, navegando na internet, utiliza-se no leitor
de tela do Virtual Vision, respectivamente, as teclas:

oriental do complementar 5 e 10.
da ordem menor para as maiores.
com a escolha do primeiro ponto em relevo.
sem escolher o ponto em relevo
da ordem maior para as menores.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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control + N
insert + F7
alt + F4
control + num5
insert + S

REVISOR DE TEXTOS BRAILLE

CADERNO 1

QUESTÃO 36

QUESTÃO 40

A seguir estão os símbolos utilizados na Grafia Braille para a
Língua Portuguesa e os pontos que os representam:

A seguir estão os símbolos utilizados na Grafia Braille para a
Língua Portuguesa e os pontos que os representam.

Símbolos

Pontos

Símbolos

Pontos

1. é congruente com

a. (456 356)

1. barra

a. (36)

2. menor ou igual

b. (45 2356)

2. hífen

b. (236)

3. é diferente de

c. (2356 2356)

3. asterisco

c. (62)

4. por cento

d. (235 25 36)

4. abre aspas

d. (23)

5. mais ou menos

e. (246 2356)

5. ponto e vírgula

e. (35)

A correspondência correta entre o símbolo e sua respectiva
representação de pontos é:

A correspondência correta entre o símbolo e a sua respectiva
representação de pontos é:

(A) 1d; 2a; 3b; 4e; 5c.
(B) 1a; 2b; 3c; 4d; 5e.
(C) 1b; 2e; 3c; 4a; 5d.
(D) 1e; 2d; 3c; 4b; 5a.
(E) 1c; 2e; 3b; 4a; 5d.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 37

QUESTÃO 41

Na frase “O conjunto A interseção com o conjunto B é igual
ao conjunto vazio.” As palavras interseção e conjunto vazio
são representadas no contexto matemático, respectivamente,
pelos pontos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Sistema Braille foi adotado no Brasil em 1854. A pessoa que
trouxe esse sistema para o Brasil foi:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(456 345) e (456 245).
(456 245) e (456 156).
(456 156) e (456 245).
(456 245) e (456 345).
(456 156) e (456 345).

QUESTÃO 42

QUESTÃO 38

 Escrita interpontada é aquela que ocupa as duas faces de
uma folha de papel, com superposição de linhas.
 Diagramação de um texto braille é a configuração da escrita
em uma página, considerando o número de linhas, número de
caracteres por linha e a disposição destas no espaço disponível.
 Translineação é a passagem de uma página para outra página.

abre parênteses e fecha parênteses
abre colchetes e fecha colchetes
abre parênteses auxiliares e fecha parênteses auxiliares
abre chaves e fecha chaves
abre barra vertical e fecha barra vertical

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 39

Marque a alternativa que NÃO utiliza os parênteses auxiliares
na transcrição braille.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

José Alvares de Azevedo.
Benjamin Constant.
Xavier Sigaud.
D. Pedro II.
José Espíndola.

Em relação à Produção Braille, avalie se são verdadeiras (V) ou
falsas (F) as afirmativas a seguir.

Os pontos (12356) e (23456) representam no contexto
matemático:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1e; 2d; 3b; 4c; 5a
1a; 2b; 3c; 4d; 5e
1d; 2b; 3e; 4a; 5c
1b; 2c; 3d; 4e; 5a
1c; 2a; 3e; 4b; 5d

três vezes raiz quadrada de y elevado ao cubo.
seis elevado ao expoente y mais três.
x mais dois sobre x menos dois.
raiz quadrada de quatro vezes x mais seis ao quadrado.
oito vezes y mais três dividido por y mais três.

V, V e V.
V, F e V.
V, V e F.
F, V e F.
F, V e V.

QUESTÃO 43

São pontos que representam sinais exclusivos da escrita braille:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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(3456) e (56).
(2356) e (3456).
(34) e (135).
(16) e (5 25).
(16) e (2356).

REVISOR DE TEXTOS BRAILLE

CADERNO 1

QUESTÃO 44

QUESTÃO 47

Em relação à Grafia Braille para a Língua Portuguesa NÃO é
correto afirmar que:

As estruturas cíclicas, de acordo com a grafia química, são
transcritas conforme suas representações em tinta. Aquelas
que possuem representação específica no sistema comum,
como o caso do benzeno é representado no Sistema Braille
pelos pontos:

(A) sinal fundamental ou universal é o sinal formado pelo
conjunto dos seis pontos numa cela (cela cheia).
(B) a numeração dos pontos de uma cela braille se faz de cima
para baixo e da esquerda para a direita.
(C) ordem Braille é a sequência ordenada de acordo com a
disposição das sete séries do Alfabeto Braille.
(D) os pontos 1, 2 e 3 fazem parte da coluna da esquerda de
uma cela braille.
(E) braille Integral ou Grau I é a escrita braile em que um
caractere pode representar duas ou mais letras ou mesmo
uma palavra inteira (abreviatura braille).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 45

Na Grafia Química Braille para Uso no Brasil as ligações
químicas podem ser na posição horizontal, na posição vertical
e na posição oblíqua. Todas elas podem ser simples, dupla
ou tripla. Marque a alternativa que representa os pontos da
ligação química na posição horizontal dupla:

QUESTÃO 48

Um recurso do Sistema Braille é a utilização dos parênteses
auxiliares. Marque a alternativa que utiliza esses parênteses
na transcrição braille.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) três vírgula quatro mais quatro vírgula doze menos dois
vírgula três.
(B) a fração de numerador três vezes mais x e denominador y
menos x.
(C) cinco vezes y vezes z elevado ao cubo.
(D) raiz cúbica de dois vezes y elevado ao quadrado.
(E) sete vezes y dividido por dois vezes y.

(123456)
(2356)
(456 123)
(56 23)
(45 12)

QUESTÃO 49

Na teoria da musicografia Braille os colchetes redondos são
representados pelos pontos:

QUESTÃO 46

Em relação ao Sistema Braille, avalie se são verdadeiras (V) ou
falsas (F) as afirmativas a seguir.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

 Os pontos (16) representam na musicografia braile o
bequadro.
 Os pontos (16) representam na grafia braile o sinal de
índice superior.
 Os pontos (235) representam na grafia braile o ponto de
exclamação.
 Os pontos (23) representam na matemática braile o cifrão.
 Os pontos (26) representam na grafia braile o sinal de
negrito.

(6 2) (5 3)
(5 3) (6 2)
(56 2) (5 23)
(56 2) (5 3)
(6 3) (6 3)

QUESTÃO 50

Os pontos (126 13) representam na musicografia braile o sinal
de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(345 156)
(246 135)
(135 246)
(123 456)
(246 123)

V – V – V – F – F.
V – F – F – V – V.
F – V – V – F – V.
F – F – V – V – F.
V – V – F – V – F.

9

clave de sol na 2ª linha.
barra final.
clave de fá na 4ª linha.
semibreve.
semínima.

