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PROFESSOR BILÍNGUE – LIBRAS
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de
prova e cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma)
hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos
específicos, conhecimentos gerais, matemática e
de língua portuguesa, conforme edital. Verifique
se o material está em ordem e se o seu nome, CPF e
número de inscrição conferem com os que aparecem
no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário comunique
imediatamente o fiscal.
• Todas as questões da prova são de múltipla
escolha. Para cada umas das questões objetivas,
são apresentadas quatro alternativas (A, B, C ou D) e
somente uma corresponde à alternativa correta.
Assinale UMA RESPOSTA: a marcação em mais de
uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras
que correspondem às respostas corretas deve ser
realizada com caneta esferográfica de tinta preta
ou azul, de forma contínua e densa cobrindo todo o
espaço compreendido pelos círculos. A Leitora Óptica
é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o
candidato que:
a) durante a realização da prova utilizar, relógio,

telefone celular, qualquer tipo de equipamento
eletrônico ou fontes de consultas de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala de prova levando consigo o
CADERNO DE PROVA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
c) se recusar a entregar o CADERNO DE PROVA e/
ou CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo
estabelecido;
d) manter ou tentar manter qualquer tipo de
comunicação com outros candidatos.
• Os fiscais não estarão autorizados a emitir opinião,
nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar
o enunciado da questão e decidir a resposta.
• Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o
CADERNO DE PROVA E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE
A LISTA DE PRESENÇA. Está permitido levar apenas
o rascunho do gabarito que encontra-se na última
página do caderno de prova.
• Após a realização da prova o candidato deverá
imediatamente sair das instalações físicas do local da
prova.
• Os últimos três candidatos deverão entregar
simultaneamente o cartão resposta e o caderno de
provas, em seguida assinarão a ata, a(s) relação(ões)
de confirmação de presença dos candidatos daquela
sala e rubricarão, no verso, o envelope dos cartões
respostas dos candidatos que prestaram prova na
respectiva sala.
• Na hipótese de ocorrer anulação de questões, estas
serão consideradas como respondidas corretamente
por todos os candidatos.
• O gabarito da prova estará disponível em 01/02/2015,
a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de
Herval D´ Oeste/SC (www.hervaldoeste.sc.gov.br) e na
página da Unoesc (www.unoesc.edu.br)
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 5

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase:

Assinale a alternativa ERRADA quanto à concordância
nominal:
(A) Os documentos seguem anexos.
(B) Ela mesma corrigiu as provas.
(C) Faça menas brincadeiras e trabalhe mais.

(A) Ela vai à biblioteca todos os dias.
(B) Aquele quadro foi pintado à óleo.
(C) Não vou à festas na minha cidade.
(D) Minha casa fica à quinze minutos do centro.

MATEMÁTICA

(D) Estudo as línguas alemã e espanhola.
QUESTÃO 2

Assinale o grupo de palavras em que todas estão
grafadas corretamente:

QUESTÃO 6

(B) desperdício – engolir – sucessivo – desçer.

Um terreno será escavado para a construção de uma
piscina. As medidas serão as seguintes: 6 metros de
comprimento, 4 metros de largura e 2,5 metros de
profundidade. Qual será o volume de água que essa
piscina comportará?

(C) desplicente – traje – excesso – disciplina.

(A) 24 m3.

(D) destilar – rebuliço – fracasso – cafajeste.

(B) 60 m3.

(A) empecilho – mágoa – piscina – sujeira.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa em que a colocação pronominal
está ERRADA:
(A) Dá-me um pedaço do bolo.
(B) Não traga-me restos.
(C) Dir-te-ia a verdade se soubesse.
(D) Nós nos atrasamos por causa do ônibus.
QUESTÃO 4

Assinale a frase que contém ERRO no uso dos
porquês:
(A) Por que você sempre faz as mesmas perguntas?
(B) Ela nunca me diz o porquê de tantas aquisições.
(C) Veio na segunda-feira, por quê?
(D) Estudo por quê gosto.

(C) 120 m3.
(D) 150 m3
QUESTÃO 7

Maria comprou um tecido de 12,75 m. Com ele
serão feitos laços de decoração de 15 cm cada um.
Sabendo-se que não haverá desperdício de material,
quantos lacinhos com essa medida poderão ser
feitos?
(A) 8.
(B) 45.
(C) 85.
(D) 105.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 8

Conjunto pode ser definido como o agrupamento
de elementos que possuem características
semelhantes, e quando esses elementos são
números, tais conjuntos são chamados de conjuntos
numéricos. Exemplos de conjuntos numéricos são
os números: naturais, inteiros, racionais, irracionais
e reais, conforme ilustração a seguir:

QUESTÃO 11

A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de:
(A) legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
(B)
legalidade,
impessoalidade,
publicidade e eficiência.

imoralidade,

(C) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência.
Disponível em: <http://www.estudopratico.com.br/conjuntos-numericos/>.

O conjunto numérico que não está representado
nessa ilustração é o conjunto dos números
(A) naturais.		
(B) reais.
(C) inteiros.		

(D) legalidade,
publicidade.

impessoalidade,

moralidade

e

QUESTÃO 12

Segundo a Constituição e a Lei de Responsabilidade
Fiscal, a despesa total com pessoal em cada período
de apuração e em cada Ente da Federação não
poderá exceder os percentuais da receita corrente
líquida a seguir discriminados:
(A) União – 50%; Estados – 60%; Municípios – 60%.

(D) irracionais.

(B) União – 50%; Estados – 50%; Municípios – 60%.
QUESTÃO 9

Um fazendeiro tem como característica possuir
grandes quantidades de terras. Num determinado
dia, esse fazendeiro resolveu que iria cultivar milho
em 1⁄3 delas. Assim, a fração que representa a
quantidade de área não cultivada é de
(A) 1⁄3.		

(B) 2⁄3.

(C) 4⁄3.		

(D) 5⁄3.
QUESTÃO 10

Ricardo tinha R$ 200,00 em sua carteira e gastou
40% desse valor na compra de uma calça. Qual é a
razão entre o que Carlos gastou em relação ao que
ele tinha na compra de sua calça?
(A) 2⁄5.		

(B) 3⁄4.

(C) 5⁄2.		

(D) 7⁄3.

(C) União – 50%; Estados – 50%; Municípios – 50%.
(D) União – 60%; Estados – 60%; Municípios – 60%.
QUESTÃO 13

Conforme a Lei Orgânica do Município de Herval
d’Oeste, é correto afirmar:
(A) O Município de Herval d’Oeste, como pessoa
jurídica de direito público interno, com soberania
política, administrativa e financeira, reger-se-á por
esta Lei Orgânica e no que concerne às Constituições
Federal e do Estado de Santa Catarina.
(B) Compete ao Município de Herval d’Oeste elaborar
e executar o orçamento plurianual, as diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual.
(C) São poderes harmônicos e independentes do
Município de Herval d’Oeste, o executivo, o legislativo
e o judiciário municipal.
(D) É de competência exclusiva do Município
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação
e à ciência.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

Segundo o Estatuto do Servidor Público do Município
de Herval d’Oeste, é correto afirmar:

De acordo com o Estatuto do Servidor Público do
Município de Herval d’Oeste, é correto afirmar:

(A) As funções de confiança, criadas por lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento e são exercidas, em caráter
permanente, exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo.

(A) Conceder-se-á ao servidor licença, facultativamente
e com remuneração, durante o período que mediar
entre a sua escolha em convenção partidária, como
candidato a cargo eletivo, e à véspera do registro de
sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.

(B) A contratação por emprego público não gerará
estabilidade para seu detentor e não precisará ser
precedida de processo seletivo/concurso público de
provas.

(B) Conceder-se-á ao servidor licença-prêmio após
cada ano ininterrupto de efetivo exercício; o servidor
ocupante de cargo de provimento efetivo fará jus
a 12 (doze) dias de Licença como Prêmio, com a
remuneração do cargo efetivo.

(C) Cargos efetivos são os de provimento em caráter
transitório e cargos em comissão são os de provimento
em caráter permanente.
(D) Servidor é a pessoa legalmente investida em
cargo ou emprego público, inclusive os servidores do
magistério público municipal.

(C) Conceder-se-á ao servidor licença para tratar de
interesses particulares pelo prazo de até 5 (cinco) anos
consecutivos.
(D) À servidora efetiva gestante é assegurada licença
para repouso remunerado pelo período de 120
(cento e vinte) dias consecutivos, a partir da data de
nascimento da criança, mediante apresentação da
certidão de nascimento.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

Historicamente, a pessoa com surdez foi excluída
do convívio social, recebeu adjetivos pejorativos,
como coitadinho, deficiente, mudinho, que até hoje
são usados pela comunidade ouvinte. Porém, já faz
muito tempo que se distinguiu, pela primeira vez,
surdez de mudez. Desse modo, a expressão surdomudo deixou de ser a designação do surdo a partir
de qual Idade? Assinale a alternativa correta:
(A) Idade Antiga.
(B) Idade Média.
(C) Idade Moderna.
(D) Idade Contemporânea.
QUESTÃO 17

Em termos de legislação vigente, na especificidade
da educação de surdos, podemos dizer que somos
norteados por duas Leis que, em síntese, reconhecem
a Libras como uma Língua, garantem a inclusão da
Libras como componente curricular, a formação
do professor de Libras e do instrutor. Formação do
tradutor e intérprete de Libras – Língua portuguesa,
bem como a garantia do direito à educação das
pessoas surdas/deficientes auditivas nos diferentes
níveis de ensino. Então, complete as lacunas a seguir
com o ano de reconhecimento das Leis.
O Brasil reconheceu a Língua Brasileira de Sinais
(Libras), por meio da Lei n. _________ no ano
___________.
Assinale a alternativa que completa de maneira
correta essas lacunas:
(A) 10.436 – 2002.
(B) 10.435 – 2001.
(C) 5.626 – 2005.
(D) 93/44 – 1996.

QUESTÃO 18

No Estado de Santa Catarina a Língua de Sinais, foi
reconhecida por meio da Lei n. _________, sendo o
respectivo ano de reconhecimento ________.
(A) 11. 869 – 2001.		

(B) 10.436 – 2002.

(C) 5.626 – 2005.		

(D) 10.098 – 2000.

QUESTÃO 19

Na discussão sobre qual é o melhor método para
a educação de surdos, perpassa a discussão sobre
as necessidades linguísticas deles. Atualmente,
entende-se que, na educação desses alunos, a
primeira língua deve ser a Língua de sinais, pois
possibilita a comunicação inicial na escola em que
eles são estimulados a se desenvolver. A utilização
da Língua de sinais vem sendo reconhecida como
caminho necessário para uma efetiva mudança nas
condições oferecidas pela escola no atendimento
escolar desses alunos. A Libras é um elemento
essencial para a comunicação e para o fortalecimento
de uma identidade surda no Brasil, e, dessa forma,
a escola não pode a ignorar no processo de ensinoaprendizagem.
Analise as afirmações a seguir que esclarecem o que
é Libras:
I. As Línguas de Sinais são as línguas naturais das
comunidades surdas. A Língua de Sinais tem sua
origem na América. As Línguas de Sinais são universais.
II. As Línguas de Sinais são originárias da França. O que
diferencia as Línguas de Sinais das demais línguas é a
sua modalidade gestual visual-espacial.
III. A Língua de sinais sofre as influências da cultura
nacional, cada grupo possui a sua com influência dos
regionalismos. As Línguas de Sinais são consideradas
línguas por possuírem uma estrutura gramatical
própria.
IV. O que é denominado palavra ou item lexical nas
Línguas oral-auditivas são denominados sinais nas
Línguas de sinais. O que a diferencia das demais
línguas é a sua modalidade gestual-visual-espacial.
Estão corretas apenas as afirmações:
(A) III e IV.		

(B) I, II e IV.

(C) II e IV.		

(D) II, III e IV.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

O processo de aquisição da Língua de sinais por
uma criança surda é igual ao processo de aquisição
das línguas orais-auditivas, ou seja, obedece a
maturação da criança, que vai internalizando a
língua a partir do mais simples ao mais complexo.
Há três fases distintas, entre elas estão:
I. Primeira: assemelha-se à fase do balbucio das
crianças ouvintes.

Em termos culturais, a surdez é descrita como
diferença linguística e identidade cultural, a qual
é partilhada entre indivíduos surdos. A surdez é o
paradigma da cultura surda, a base sobre a qual se
constrói a estrutura e a forma da cultura surda, cujo
principal elemento é a Língua de Sinais, o idioma
natural dos surdos. Portanto, sem surdez não há
cultura surda. Então, qual é o elemento primordial
de identificação de uma cultura?

II. Segunda: fase da garatuja.

(A) Comunicação.

III. Segunda: fase da frase de apenas uma palavra.

(B) Língua.

IV. Terceira: frase de duas palavras.

(C) Idioma.

V. Terceira: fase sensório-motora.

(D) Alfabeto.

Assinale a alternativa que contém os itens
INCORRETOS:
(A) I e II. 		

(B) II e V.

(C) III e IV.		

(D) I e V.
QUESTÃO 21

Os sinais na Língua Brasileira de Sinais são formados
a partir da combinação da forma e do movimento
das mãos e do ponto no corpo ou no espaço onde
esses sinais são feitos. Nas Línguas de sinais, podem
ser encontrados os seguintes parâmetros que
formarão os sinais:
I. Configuração de mão.

QUESTÃO 23

Em relação ao surdo e à Língua portuguesa:
I. Os artigos são omitidos ou utilizados
inadequadamente, uma vez que eles não existem na
língua de sinais.
II. Na língua de sinais, o tempo é expresso por meio de
relações espaciais, representadas por sinais isolados:
ontem, hoje e amanhã.
III.O professor, ao avaliar o texto de uma pessoa surda,
deve enfatizar o aspecto semântico da mensagem em
detrimento ao aspecto estrutural.
IV. Os elementos de ligação (preposições, conjunções,
pronomes, etc.) são usados de maneira adequada.

II. Lateralidade.
III.Ponto de articulação ou locação.
IV. Movimento.
V. Sentidos.

V. A ausência de desinência para gênero e número em
Língua de sinais é um aspecto evidente da interferência
dessa Língua na escrita, pois a concordância nominal
inadequada é uma constante nas construções frasais
do surdo.
VI. Os verbos são flexionados conforme a Língua
portuguesa.

VI. Orientação.
VII. Expressões faciais e/ou corporais.
Assinale a alternativa que apresenta os itens
corretos:

Após análise dessas afirmativas, é correto afirmar
que:
(A) Todas as alternativas estão incorretas.

(A) I – II – III – IV – VI. 		

(B) I – II – IV – V – VII.

(B) Todas as alternativas estão corretas.

(C) I – III – IV – VI – VII.		

(D) II – III – IV – V – VI.

(C) Apenas as alternativas IV e VI estão incorretas.
(D) Apenas as alternativas I e V estão corretas.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

Segundo o programa pedagógico da Fundação
Catarinense de Educação Especial, considerando
as atribuições do professor bilíngue, assinale a
alternativa correta:

Observe os sinais a seguir e assinale a alternativa
correta na transcrição para a Língua portuguesa:

(A) Conduzir o processo de elaboração dos conceitos
científicos que compõem os conteúdos curriculares
das diversas disciplinas, por meio da Língua Brasileira
de Sinais (Libras) e da Língua Portuguesa na
modalidade escrita.
(B) Facilitar o processo de aprendizagem das crianças
com surdez, ensinando conceitos básicos de Libras.
(C) Organizar o trabalho pedagógico somente de
acordo com o interesse dos alunos, que poderá ser em
Libras ou somente na Língua Portuguesa.
(D) Trabalhar exclusivamente com o ensino da Libras.

(A) Libras – estudar – surdo – por favor – casa.
(B) Surdo – estudar – Libras – casa – por favor.
(C) Surdo – Libras – estudar – casa – por favor.
(D) Casa – surdo – Libras – estudar – por favor.
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