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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 30 questões objetivas
sem repetição ou falha.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às
respostas da prova.
c) Para realizar sua prova, use apenas o
material mencionado acima e em hipótese
alguma, papéis para rascunho.
2. Verifique se este material está completo, em
ordem e se seus dados pessoais conferem
com aqueles constantes no CARTÃORESPOSTA, caso haja alguma divergência,
você deve comunicar ao fiscal de sala.
3. Após a conferência, você deverá assinar o
seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA
utilizando
caneta
esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços
indicados neste CADERNO DE QUESTÕES,
bem como o preenchimento do campo
reservado à informação de seu número de
inscrição.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras, correspondentes às respostas de sua
opção, deve ser feita com o preenchimento de
todo o espaço do campo reservado para tal
fim.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃORESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em
hipótese alguma poderá ser substituído.
7. Não será permitido o uso de borracha ou
corretivo de qualquer espécie no CARTÃORESPOSTA, bem como qualquer outro tipo
de rasura.

8. Para cada uma das questões são
apresentadas
4
(quatro)
alternativas
classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d);
somente uma responde adequadamente ao
quesito proposto. Você deve assinalar
apenas uma alternativa para cada questão;
a marcação em mais de uma alternativa anula
a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta; também serão nulas as
marcações rasuradas.
9. As questões são identificadas pelo número
que fica à esquerda de seu enunciado.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo da Prova. Cabe única e
exclusivamente ao candidato interpretar e
decidir a este respeito.
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo
de prova para marcar seu CARTÃORESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES
não serão levados em conta.
12. Quando terminar sua prova, entregue ao
Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃORESPOSTA devidamente assinado e o
CADERNO DE QUESTÕES.
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA
PROVA É DE 3h00min.
14. Por motivos de segurança, você somente
poderá ausentar-se da sala de prova após
decorrida 1 (uma) hora.
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Socorrinho
Moço, não, sua mão, suando, grito no
semáforo, em contramão, suada, pelos carros, sobre
os carros, carros, moço, não, viu sua mãe e a cidade,
nervosa, avançando o meio-dia, dia de calor, calor
enorme, ninguém que avista, Socorrinho, algumas
__________, céu de gasolina, ozônio, cheiro de
álcool, moço, não, parecido sonho ruim, dor de
dente, comprimido, pernilongo, extração de ouvido,
o ônibus elétrico, esquinas em choques,
paralelepípedos, viagens que não conhece – hoje
desaparecida menina de seis anos, ou sete, trajada de
camiseta, sapatinhos ou chinelos, fita crespa no
cabelo, azul forte ou infinito, moço, não, aquele
grito franzino, miúdo, a polícia que alega
_________, magia negra, sequestro, mastiga um
fósforo, a mãe de Socorrinho acende velas, incensos,
chorando a Deus justiça divina, justiça duvidosa,
viver agora o que seria se já não era, se por um
descuido já se foi um dia sem ela, dois, Socorrinho,
céus e preces, moço, não, Maria do Socorro Alves
da Costa, mulatinha, sumiu misteriosa, diz uma
testemunha que um negro levou sua filha embora,
revolta da família, vizinho, jornal, televisão, igreja,
depois de dois meses, moço, não, boneca, foto de
batizado, festinha de bairro, tudo que pudesse trazer
Socorrinho de volta para a memória, peito, o quarto
morto, as horas puxando apreensão, suor,
desesperança, batida de polícia em favelas,
rodoviárias, botecos, matagais, tudo isso feito e
desfeito, a mãe de Socorrinho ouvia boatos,
silenciava à base de comprimidos, o marido já
enlouquecido e internado, que __________, agonia
de cidade, moço, não, gente ruim, sem sentimento,
pra que deixar sofrendo a mãe humilde, o bairro, a
câmera de TV que treme aquela realidade de cão,
mundo cachorro, já noitinha de outra noite, mais
outra, notícia mais nenhuma, nunca, Socorrinho
desaparecida, amor quando vai embora, quando vira
fé, chamado, súplica, saudade, a filha fosse
devolvida, a felicidade, moço, não, gritava três
meses, cinco, infinitamente, crônica policial,
fichário, esquecida realidade, extraí-la do sonho para
sempre, no horizonte, trajada de camiseta,
sapatinhos ou chinelo, descalça, fita crespa no
cabelo, azul forte ou infinito, moço, não, descaso,
não escuto, moço, não, quero ir pra casa, não, moço,
não, o homem arreava as calças, mais o grito, moço,
não, não, Socorrinho chorava, Socorrinho
esperneava, Socorrinho mais não entendia aquele
mundo estranho, aquele desmaio de anjo.
Angu de sangue. São Paulo, Ateliê, 2000.

01 - Assinale a alternativa em que o valor
semântico dos elementos coesivos destacados no
texto está indicado de forma correta:
a) sobre – condição.
b) sem – situação.
c) depois – realce.
d) em – lugar.
02 - “... não gritava três meses...”
Assinale a alternativa em que o verbo está
flexionado no mesmo tempo e modo que o grifado
acima:
a) “A mãe de Socorrinho acende velas”.
b) “Um negro levou sua filha”.
c) “Amor quando vai embora”.
d) “Socorrinho mais não entendia aquele mundo...”.
03 - “Diz uma testemunha, que um negro levou
sua filha embora”. Assinale a alternativa em que
a análise dos termos grifados está correta:
a) sujeito – predicado verbal.
b) objeto direto – predicado verbal.
c) objeto indireto – predicado nominal.
d) sujeito – predicado verbo nominal.
04 - Assinale a alternativa incorreta:
a) “sofrendo” tem 1 encontro consonantal e 1
dígrafo.
b) “noitinha” tem 1 ditongo e 1 dígrafo.
c) “descuido” tem 1 encontro consonantal e um
hiato.
d) “esperneava” tem dois encontros consonantal e 1
hiato.
05 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - O narrador focaliza os acontecimentos a partir
de dois pontos de vista, no primeiro é o da
personagem principal Socorrinho. A menina
protagoniza e, portanto, conhece os fatos, mas
não os compreende. O segundo é o da mãe de
Socorrinho que sofre com o desaparecimento da
filha e vive o desespero do desconhecido.
II - O tratamento que a menina da ao seu
agressor – “moço” – mostra o respeito ingênuo
pelo adulto e a incompreensão da violência que
sofre.
III - O foco narrativo está na terceira pessoa
onisciente.
IV - Quanto a tipologia textual, o texto é uma
descrição subjetiva.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I, II e III.
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d) I, II, III e IV.

d) 25.

06 - Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas do texto:
a) buzinas – estupro – miséria.
b) businas – estrupo – miséria.
c) buzinas – estrupo – mizéria.
d) businas – estupro – mizéria.

12 - Dados três algarismos distintos, denominados
X, Y e Z, sabe-se que o produto de 23X por YZ9 é
igual a 37.683. Dessa forma, pode-se afirmar que:
a) X + Y < Z.
b) X + Z < Y.
c) Y > Z.
d) X > Y + Z.

07 - Assinale a alternativa em que as palavras
estão acentuadas pela mesma regra:
a) semáforo – rodoviárias – câmera.
b) memória – polícia – fichário.
c) fósforo – ônibus – ozônio.
d) miúdo – súplica – elétrico.
08 - Carlos recebe R$ 2.250,00 de salário. Sabe-se
que ele gastou 2/7 do equivalente a 7/9 do seu
salário no pagamento de uma dívida. Sabe-se
ainda que 25% desse valor é referente aos juros
da dívida. Assim, é correto afirmar que o valor
referente aos juros é igual a:
a) R$ 120,00.
b) R$ 125,00.
c) R$ 145,00.
d) R$ 500,00.
09 - Carla nasceu num dia de domingo. Trezentos
dias após o nascimento de Carla é:
a) sexta-feira.
b) sábado.
c) domingo.
d) segunda-feira.
10 - Jorge comprou uma camisa pagando por ela
o valor de R$ 127,50. Sabe-se que por ter pago à
vista, ele obteve um desconto de 15% no valor de
etiqueta dessa camisa. Dessa forma, é correto
afirmar que o valor de etiqueta dessa camisa é
igual a:
a) R$ 108,37.
b) R$ 138,00.
c) R$ 144,00.
d) R$ 150,00.
11 - Num grupo formado por 85 pessoas, sabe-se
que 3/5 delas gostam de teatro, que 54 pessoas
gostam de cinema, e que 3 pessoas desse grupo
não gostam de cinema nem de teatro. O número
de pessoas desse grupo que gostam de cinema e
de teatro é igual a:
a) 20.
b) 21.
c) 23.

13 - Considere como verdadeiras as afirmações
abaixo:
I - Ou Ana é professora ou Bruna é vendedora.
II - Clóvis não é motorista e Daniel é jogador de
poker.
III - Se Clóvis é motorista, então Bruna não é
vendedora.
IV - Ana não é professora.
Dessa forma, é possível concluir corretamente
que:
a) Clóvis é motorista ou Bruna não é vendedora.
b) Ana não é professora, mas é jogadora de poker.
c) Bruna é vendedora e Daniel é jogador de poker.
d) Daniel é jogador de poker e Clóvis é motorista.
14 - Zilda, Eva, Ivone e Tânia possuem idades
diferentes e formaram uma fila em ordem
crescente das idades. Sabe-se que Tânia é mais
nova que Ivone; que Ivone não é a mais velha;
que Zilda não é a mais nova entre todas, mas é
mais nova que Eva; que o ano de nascimento de
Zilda não está entre os anos de nascimento de
Eva e Ivone. Assim, é correto afirmar que:
a) Zilda é mais nova que Ivone.
b) Eva é mais nova que Zilda.
c) Zilda é mais nova que Tânia.
d) Tânia é mais velha que Ivone.
15 - Durante o regime ditatorial que governou o
Brasil entre 1.964 e 1.985 ocorreram várias
prisões
de
parlamentares.
Depois
da
redemocratização do país a prisão do Senador
Delcído do Amaral foi a primeira a ser
autorizada pelo STF em 30 anos. O parlamentar
em destaque era líder do governo no Senado
Federal e foi eleito por qual Estado?
a) Goiás.
b) Maranhão.
c) Mato Grosso do Sul.
d) Paraíba.
16 - O atual Distrito de Campo Coelho era
denominado anteriormente como:
a) Lumiar.
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b) Morro queimado.
c) Refúgio.
d) Terras Frias.
17 - Que fator abaixo foi determinante para que a
Coroa Portuguesa transferisse a Capital do Brasil
de Salvador para o Rio de Janeiro?
a) A descoberta de minas de ouro no atual Estado de
Minas Gerais.
b) A Revolta dos Alfaiates que ocorreu em Salvador.
c) A Revolução Haitiana, onde os negros mulatos
tomaram o poder na então colônia francesa.
d) Os movimentos separatistas ocorridos na Região
Nordeste do Brasil.
18 - Um fantasma está assombrando
pesquisadores de todo o Brasil, é o aumento do
número de casos de geração de fetos e nascimento
de bebês com microcefalia. Estudos iniciais
indicam que tal fato está ligado a infecção das
gestantes com um vírus que têm como
transmissor o mosquito “Aedes aegypti”. Este
mosquito é o vetor de todas as doenças abaixo,
segundo autoridades da área de saúde, qual delas
pode estar provocando a microcefalia?
a) Dengue.
b) Febre amarela.
c) Febre chikungunya.
d) Zika.
19 - A lama de rejeitos da barragem da
Mineradora Samarco que rompeu no início de
novembro passado atravessou quantos Estados
até chegar ao Oceano Atlântico?
a) 01 (um) Estado.
b) 02 (dois) Estados.
c) 03 (três) Estados.
d) 04 (quatro) Estados.
20 - As primeiras levas de colonos suíços
chegaram à região onde hoje se localiza o
Município de Nova Friburgo:
a) No final da década de 1.810.
b) No final da década de 1.820.
c) No final da década de 1.830.
d) No final da década de 1.840.
21 - “A língua de sinais significa ser a língua
materna de um indivíduo surdo. Portanto, faz-se
necessário, que ela seja entendida dentro da
escola, como um meio para aquisição de
instrução”.
Marque a alternativa que desconsidere essa
afirmação:

a) A educação dos surdos deve contemplar as
disciplinas curriculares, tendo a língua portuguesa
como língua nativa.
b) A instrução do indivíduo surdo deve privilegiar a
visão.
c) A educação dos surdos deverá efetivar-se a partir
da língua de sinais.
d) A utilização de matérias e métodos específicos
são necessários para a aquisição da língua
portuguesa.
22 - “Os surdos que desenvolvem suas
experiências ampliando a comunicação em língua
de sinais, são representados como sujeitos
culturais”.
Marque a alternativa correta que atribui à
identidade dos sujeitos surdos, quando os mesmos
estão envolvidos num mundo visual:
a) Identidade surda, flutuante e não conformada com
a representação da identidade ouvinte.
b) Identidade de transição e surda.
c) Identidade surda e desenvolvida em espaços
culturais específicos.
d) Identidade surda e hibrida.
23 - As unidades constitutivas do sinal na
comunicação dos surdos são, exceto:
a) Os sinais icônicos não são reconhecidos.
b) Expressões não manuais.
c) Configuração de mão e ponto de articulação.
d) Movimento e orientação.
24 - “Em Língua Portuguesa, as preposições
estabelecem relações entre o verbo e o restante de
uma frase. Na língua de sinais esse conjunto
também aparece”.
Marque a opção que melhor complementa a
afirmativa acima:
a) A parir do uso do espaço ou do apontamento.
b) A partir da repetição de um determinado sinal
evidenciando um verbo.
c) A partir do uso do alfabeto manual.
d) Nenhuma das opções acima.
25 - Nas línguas orais os mecanismos, declatórios,
interrogativos, exclamatórios, diretivos, optativos
e exortativos, são retratados pela modulação,
entonação e intensidade, sincronizadas com
segmentos fônicos, ao contrario das línguas de
sinais.
Portanto é correto afirmar que os mecanismos
utilizados pelos indivíduos surdos são:
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a) Os sinais manuais em si, são suficientes para
determinar a atitude do emissor em relação ao
receptor.
b) Marcas não manuais, expressões fisionômicas e
movimentos do pescoço em sincronia com os
movimentos manuais.
c) O significado é determinado por aspectos que
envolvem a interação dos elementos expressivos da
linguagem manual.
d) As expressões faciais e corporais podem codificar
propriedades gramaticais de categorias funcionais da
estrutura oral.

a) Promover a formação de profissionais intérpretes
de língua de sinais para facilitar qualquer tipo de
comunicação.
b) Promover a formação de profissionais intérpretes
de língua de sinas para facilitar o acesso bilíngue à
informação em ambientes institucionais.
c) Garantir e apoiar o uso e difusão da Língua
Brasileira de Sinais como meio de comunicação
objetiva e de utilização corrente das comunidades
surdas.
d) Promover e garantir a substituição à modalidade
escrita da língua portuguesa.

26 - “A configuração de mão deixa de atuar no
plano fonológico da língua de sinais e remete-se a
quantidade”.
Marque a opção que corresponde a essa
afirmação:
a) Hoje.
b) Anteontem.
c) Depois.
d) Futuro.

30 - “A educação inclusiva para pessoa surda
encontrou respaldo no documento de referência
mundial e orientador desse processo”.
Marque a opção correta referente à afirmação
acima:
a) A Constituição da República Federativa do Brasil
(III, art. 205).
b) Lei Federal nº 10.436 de 24 de abril de 2002.
c) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.
d) Declaração de Salamanca (1994).

27 - “A língua de sinais é determinada por
mecanismos que compõe sua regra gramatical”.
Marque a opção que não corresponde a essa
afirmação:
a) No universo semântico da língua de sinais macho
e fêmea não estão explícitos no dialogo.
b) As expressões faciais podem ser utilizadas no
nível pragmático da língua quando usado o mesmo
sinal.
c) O núcleo lexical obedece às regras de formação
como os números dos dedos articulados.
d) A morfologia dos sinais está distribuída em
diferentes categorias lexicais.
28 - “Na língua de sinais quando há um
empréstimo de uma palavra da língua oral, ao
fazê-la a partir do alfabeto manual, essa palavra
submete às regras de formação da língua”.
Marque a alternativa pertinente à afirmação
acima:
a) Passa a fazer parte do léxico da língua de sinais.
b) Passa a fazer parte de um só contexto da língua de
sinais.
c) Passa a se referir ao significado das sentenças.
d) Nenhuma das opções acima.
29 - “De acordo com a constituição brasileira, a
legislação educacional, Lei nº 10.098 de 19 de
dezembro de 2000, estabelece normas gerais e
critérios básicos”.
Marque a opção não pertinente a essa lei:
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