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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 003/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP 

INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LIBRAS  

 
   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 horas do início das provas. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

 
 
Destaque aqui 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP-INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LIBRAS.  

 
Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Legislação  
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
10 

 

Total de questões  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  Leia o poema a seguir e responda de 1 a 4. 
 

José  

Carlos Drummond de Andrade 

 

E agora, José?  

A festa acabou, 

a luz apagou, 

o povo sumiu, 

a noite esfriou, 

e agora, José? 

e agora, você? 

você que é sem nome, 

que zomba dos outros, 

você que faz versos, 

que ama, protesta? 

e agora, José? 

 

Está sem mulher, 

está sem discurso, 

está sem carinho, 

já não pode beber, 

já não pode fumar, 

cuspir já não pode, 

a noite esfriou, 

o dia não veio, 

o bonde não veio, 

o riso não veio, 

não veio a utopia 

e tudo acabou 

e tudo fugiu 

e tudo mofou, 

e agora, José? 

 

E agora, José? 

Sua doce palavra, 

seu instante de febre, 

sua gula e jejum, 

sua biblioteca, 

sua lavra de ouro, 

seu terno de vidro, 

sua incoerência, 

seu ódio — e agora? 

 

Com a chave na mão 

quer abrir a porta, 

não existe porta; 

quer morrer no mar, 

mas o mar secou; 

quer ir para Minas, 

Minas não há mais. 

José, e agora? 

 

Se você gritasse, 

se você gemesse, 

se você tocasse 

a valsa vienense, 

se você dormisse, 

se você cansasse, 

se você morresse... 

Mas você não morre, 

você é duro, José! 

 

Sozinho no escuro 

qual bicho-do-mato, 

sem teogonia, 

sem parede nua 

para se encostar, 

sem cavalo preto 

que fuja a galope, 

você marcha, José! 

José, para onde? 

1) Assinale a alternativa que corresponde à uma das 
interpretações possíveis do poema José de Carlos 
Drummond de Andrade:  
a) O poema traz uma fase de solidão e de nenhuma 
felicidade, mostra a falta de opção, como se durante o 
poema assim como na vida os momentos fossem se 
degradando, primeira a festa acabou, algo simples, depois 
é a luz, o povo, a noite e por fim, volta ao que sobrou, o 
referido “josé”.  
b) O poema critica a humanidade que vive de forma 
egoísta e quando chega a velhice está sozinho, cheio de 
angustia, na segunda estrofe podemos ver claramente 
isso, pois já se inicia com “sem mulher, sem discurso, sem 
carinho”.  
c)  O poema traz a angustia do eu-lírico perdido, em um 
momento da vida que não encontra a felicidade e 
mansidão, apesar de tentar, na quarta estrofe 
conseguimos notar claramente isso, “ Com a chave na 
mão/quer abrir a porta,/não existe porta;/quer morrer no 
mar,” é como se não encontrasse saída para todo esse 
caos que se encontra. 
d) O poema traz a dureza de sentimentos do eu-lírico, 
como mostra nos versos “Mas você não morre,/ você é 
duro, José!”. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Observe a quinta estrofe: “Se você gritasse,/ se 
você gemesse,/se você tocasse/ a valsa vienense,/ se 
você dormisse,/ se você cansasse,/ se você 
morresse.../ Mas você não morre,/ você é duro, José!” 
Assinale a alternativa CORRETA sobre a construção 
de sentido e a linguagem.  
a) Os verbos estão no pretérito imperfeito construído um 
sentido de ação acabada, ou seja José fez todas essas 
ações e não obteve nenhum resultado positivo.  
b) Os verbos estão no pretérito imperfeito do subjuntivo 
dessa forma constrói o evento de ações hipotéticas como 
uma tentativa de escapar, mas essa expectativa criada 
com o tempo verbal em questão é interrompida pelos dois 
últimos versos. 
c) Os verbos estão no imperativo demonstra esse abismo 
entre o querer e o fazer, pois é colocado como ações 
hipotética cujo José não pode concretizar por motivos 
maiores, o qual o eu lírico afirma no ultimo verso “você é 
duro, José!” 
d)  Os verbos estão no futuro do pretérito dessa forma 
constrói o evento de ações hipotéticas como uma tentativa 
de escapar, mas essa expectativa criada com o tempo 
verbal em questão é interrompida pelos dois últimos 
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versos, dessa forma constrói o evento de ações 
hipotéticas como uma tentativa de escapar, mas essa 
expectativa criada com o tempo verbal em questão é 
interrompida pelos dois últimos versos. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Assinale a alternativa que represente uma sinonímia 
de palavra grifada de acordo com sentido do poema: 
“Sozinho no escuro/ qual bicho-do-mato,/ sem 
teogonia,/ sem parede nua.” 
a) Crença.  
b) Coragem.  
c) Esperança.  
d) Contentamento.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Volte ao texto, observe a segunda estrofe, assinale 
a figura de linguagem utilizada nesse trecho grifado.  
a) Hipérbole.  
b) Anáfora.  
c) Aliteração.  
d) Catáfora.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Leia a tirinha:  

 
Sobre o neologismo criado por Calvin “ 
Sobremesariano”, assinale a alternativa CORRETA 
acerca da formação dessa palavra no contexto da 
tirinha.  
a) De acordo com o contexto é formada por sufixação, 
pois o personagem adiciona o  sufixo  “ riano” assim como 
“ vegetariano”.  
b) De acordo com o contexto é formada por prefixação, 
pois o personagem acrescenta “ riano”.  
c) De acordo com o contexto é formada por parassíntese, 
pois o personagem adiciona o “ sobre” mesa é radical e o “ 
riano”, assim ele forma o neologismo.  
d) De acordo com o contexto a palavra é formada por 
aglutinação, é a junção de duas palavras que recebe um 
novo sentido.  
e) Nenhuma das alternativas. 
  
Leia o poema e responda as questões 6 e 7. 

 

O Eco- Cecília Meireles 
O menino pergunta ao eco 

Onde é que ele se esconde. 
Mas o eco só responde: Onde? Onde? 

O menino também lhe pede: 
Eco, vem passear comigo! 

Mas não sabe se o eco é amigo 
ou inimigo. 

 
Pois só lhe ouve dizer: Migo! 

 

6) Assinale a alternativa CORRETA sobre a formação 
das seguintes palavras no contexto do poema da 
Cecília Meireles: esconde, inimigo. 
a) No contexto a palavra esconde e inimigo são formadas 
por prefixação, pois as raízes são respectivamente onde e 
migo.  
b) No contexto a palavra, esconde e inimigo são formadas 
por sufixação, pois as raízes são esc e ini.  
c) As palavras apresentadas são primitivas de acordo com 
o contexto.   
d) No contexto a palavra esconde e inimigp são formações 
parassintéticas, é adicionado “es” e “de”, já em inimigo é 
adicionado o “in” e o “go” 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Assinale a alternativa que contenha um vocativo.  
a) “O menino perguntou ao eco.” 
b) ”Eco, vem passear comigo.” 
c) “Mas não sabe se o eco é amigo” 
d) “O menino também lhe pede” 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
8)  Acerca do uso da virgula, observe as alternativas e 
assinale aquela que em seu sentido NÃO apresenta 
negação.  
a) Nunca iremos alcançar! 
b) Não, iremos alcançar! 
c) Não conseguiremos alcançar! 
d) Talvez iremos alcançar.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Leia a oração apresentada e faça analise 
morfossintática corretamente.  
 Houve muito barulho.  
I) A oração apresentada anteriormente é sem sujeito.  
II)  A oração apresentada anteriormente tem um sujeito 
oculto.  
III) Na oração apresentada, “barulho” exerce a função 
de objeto direto.  
IV) Na oração apresentada, “houve” é um verbo 
transitivo. 
 Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Apenas  II, III e IV.  
b)  Apenas I, III e IV.  
c) Apenas II e IV.  
d) Apenas III e IV.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
tritongo em nenhuma das palavras da oração.  
a) Nós aguentamos firme para sobreviver na selva.  
b) O investigador averiguou o caso com muito atenção.  
c) Seria impossível viver naquele saguão, estava sujo 
como um chiqueiro! 
d) Guaira é uma cidade com muitos habitantes.  
e) Nenhuma das alternativas.  

 
MATEMÁTICA 

11) Com base nos quadrantes do plano cartesiano os 
números podem ser positivos ou negativos, com isso 
assinale a alternativa INCORRETA. 
a) 1.º quadrante: os números sempre serão positivos: x > 
0 e y > 0 
b) 2.º quadrante: os números são negativos ou positivos: x 
< 0 e y < 0 
c) 3.º quadrante: os números são sempre negativos: x < 0 
e y < 0 
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d) 4.º quadrante: os números podem ser positivos ou 
negativos: x > 0 e y < 0 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Em qual quadrantes estão localizados os pontos  
( -2, -5). 
a) 1.º quadrante. 
b) 2.º quadrante. 
c) 3.º quadrante. 
d) 4º quadrante. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 

13) Função polinomial do 2° grau é a função         
tal que                com              e        
Sendo assim assinale a alternativa CORRETA em 
relação a essa função: 

a) A parábola                intercepta o eixo y  
quando       

b) A parábola                intercepta o eixo   
quando        

c)       existem duas raízes reais e distintas           
d)  A parábola                não intercepta o eixo x 
e y quando       0 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Assinale a alternativa CORRETA que representa o 
domínio da função. 

a) D=                          
b) D=                   
c) D=                        
d) D=                       
e) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Na Figura abaixo está representado o gráfico de 
um polinômio de grau 1. Com base nesse gráfico, qual 
equação representa o mesmo. 

 
a)        

b)        
c)         

d)        
e) Nenhuma das alternativas. 

 
LEGISLAÇÃO 

16) Conforme a lei nº 10.436, de 24 de abril  de 2002. 
Art. 1

o
 É reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão a Língua Brasileira de 
Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela 
associados. Parágrafo único. Entende-se como Língua 
Brasileira de Sinais _____________________ Complete 
o parágrafo do artigo citado acima: 
a) Libras não poderá substituir a modalidade escrita da 
língua portuguesa. 
b) Libras a forma de comunicação e expressão, em que o 
sistema linguístico de natureza visual-motora, com 
estrutura gramatical própria, constituem um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil. 
c) Libras como meio de comunicação objetiva e de 
utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. 
d) Libras, como parte integrante dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação 
vigente. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
17) De acordo com a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. 
Art. 2

o
 Considera-se pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas.   
§ 1

o
   A avaliação da deficiência, quando necessária, 

será biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará: 
Analise as afirmativas abaixo sobre o artigo e 
paragrafo citado acima: 
I)  os impedimentos nas funções e nas estruturas do 
corpo. 
II) disponibilização de recursos. 
III) os fatores socioambientais, psicológicos e 
pessoais. 
IV) inclusão social e cidadania. 
V) a limitação no desempenho de atividades. 
VI) a restrição de participação. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Somente I, III, IV, VI. 
b) Somente II, IV, VI. 
c) Somente I, III, V, VI. 
d) Somente II, IV, V. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Mediante a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Art. 
9

o
  A pessoa com deficiência tem direito a receber 

atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade 
de: Analise as afirmativas abaixo e marque 
V(verdadeiro) e F(falso) acerca do artigo referido 
acima: 
( )  acesso a informações e disponibilização de 
recursos de comunicação acessíveis. 
(    ) recebimento de restituição de imposto de renda. 
(    ) diagnóstico e intervenção precoces. 
(  )  disponibilização de recursos, tanto humanos 
quanto tecnológicos, que garantam atendimento em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 
(  ) adoção de medidas para compensar perda ou 
limitação funcional, buscando o desenvolvimento de 
aptidões. 
Assinale a alternativa que corresponde a sequência 
CORRETA: 
a) V, V, F, V, F. 
b) V, F, F, V, V. 
c) V, V, F, V, V. 
d) V, F, V, F, V. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Disposto na  Lei 13.146, de 6 de julho de 2015.  Art. 
16.  Nos programas e serviços de habilitação e de 
reabilitação para a pessoa com deficiência, são 
garantidos: Assinale a alternativa INCORRETA 
referente ao artigo acima: 
a) organização, serviços, métodos, técnicas e recursos 
para atender às características de cada pessoa com 

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

0 2 4 6 

Gráfico de um polinômio 

de grau 1 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
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deficiência; acessibilidade em todos os ambientes e 
serviços; 
b) acessibilidade em todos os ambientes e serviços; 
c) tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, 
materiais e equipamentos adequados e apoio técnico 
profissional, de acordo com as especificidades de cada 
pessoa com deficiência; 
d) capacitação continuada de todos os profissionais que 
participem dos programas e serviços; 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Acerca do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 
2005.Complete o  Art. 2

o
  Para os fins deste Decreto, 

considera-se pessoa surda aquela que, 
_______________________________________________
Língua Brasileira de Sinais - Libras.  
a) por ter perda bilateral, de quarenta e um decibéis (dB) 
ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 
500Hz, 1.000Hz, pelo uso da 
b) por ter perda auditiva, compreende e interage com o 
mundo por meio de experiências visuais, manifestando 
sua cultura principalmente pelo uso da 
c) por ter perda auditiva, constado por meio de exame de 
proficiência em Libras, promovido pelo uso da 
d)  perda parcial ou total, de trinta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas frequências de 2.000Hz 
e 3.000Hz, pelo uso da 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

21) De acordo com a Lei nº 12.319, de 1º de setembro 
de 2010. Art. 6º. São atribuições do tradutor e 
intérprete, no exercício de suas competências: Analise 
as afirmativas abaixo e marque V(verdadeiro) e 
F(falso): 
(  ) efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, 
surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-
cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral 
e vice-versa;  
(  ) interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua 
Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e 
culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos 
níveis fundamental, médio e superior, de forma a 
viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares;  
(  ) realizar interpretação das 2 (duas) línguas de 
maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em 
tradução e interpretação da Libras e da Língua 
Portuguesa.  
(  )  atuar nos processos seletivos para cursos na 
instituição de ensino e nos concursos públicos;  atuar 
no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-
fim das instituições de ensino e repartições públicas. 
(  ) prestar seus serviços em depoimentos em juízo, 
em órgãos administrativos ou policiais.  
Assinale a alternativa que corresponde a sequência 
CORRETA: 
a) V, F, F, V, V. 
b) V, V, V, F, V. 
c) V, V, F, V, V. 
d) F, V, V, V, F. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
22) O  trabalho pedagógico com os alunos com surdez 
nas escolas comuns, deve ser desenvolvido em um 
ambiente bilíngue, ou seja, em um espaço em que se 
utilize a Língua de Sinais e a Língua Portuguesa. Um 
período adicional de horas diárias de estudo é 

indicado para a execução do Atendimento 
Educacional Especializado, destacando alguns 
momentos didático-pedagógicos: Sobre esses 
momentos assinale a alternativa CORRETA: 
a) Momento do Atendimento Educacional Especializado 
em Libras na escola comum, em que todos os 
conhecimentos dos diferentes conteúdos curriculares, são 
explicados nessa língua por um professor, sendo que o 
mesmo não seja preferencialmente surdo. Esse trabalho é 
realizado duas vezes por semana, e destina-se aos alunos 
com surdez e alunos ouvintes. 
b) Momento do Atendimento Educacional Especializado 
para o ensino de Libras na escola comum, no qual os 
alunos com surdez terão aulas de Libras, favorecendo o 
conhecimento e a aquisição, principalmente de termos 
científicos. Este trabalho é realizado pelo professor e/ ou 
instrutor de Libras (preferencialmente surdo), de acordo 
com o estágio de desenvolvimento da Língua de Sinais em 
que o aluno se encontra. O atendimento deve ser 
planejado a partir do diagnóstico do conhecimento que o 
aluno tem a respeito da Língua de Sinais. 
c) Momento do Atendimento Educacional Especializado 
para o ensino da Língua Portuguesa, no qual são 
trabalhadas as especificidades dessa língua para pessoas 
com surdez. Este trabalho é realizado semanalmente para 
os alunos com surdez, juntamente com as aulas da turma 
comum, por um interprete de libras de Língua Portuguesa, 
graduado nesta área, preferencialmente. O atendimento 
deve ser planejado a partir do diagnóstico do 
conhecimento que o aluno tem a respeito da Língua 
Portuguesa. 
d) Momento Didático-Pedagógico Educacional 
Especializado em Libras na Escola Comum este 
atendimento constitui um dos momentos didático-
pedagógicos para os alunos com surdez incluídos na 
escola comum. O atendimento ocorre diariamente, no 
horário   das aulas normal , na sala de aula  comum, o 
planejamento do Atendimento Educacional Especializado 
em Libras é feito somente pelo professor especializado. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
23) A proposta bilíngue de ensino considera a língua 
de sinais como a primeira língua e a língua oral como 
a segunda língua na modalidade escrita, visando 
capacitar a pessoa com surdez para a utilização de 
duas línguas no cotidiano escolar e na vida social. 
Sobre a Educação Bilíngue de surdos é CORRETO 
afirmar: 
a) A Educação Bilíngue de surdos envolve a criação de 
ambientes linguísticos para a aquisição da Libras como 
primeira língua (L1) por crianças surdas, no tempo de 
desenvolvimento linguístico esperado e similar ao das 
crianças ouvintes, e a aquisição do português como 
segunda língua (L2).  
b) A Educação Bilíngue de surdos é regular, em Libras, 
integra as línguas envolvidas em seu currículo e faz parte 
do atendimento educacional especializado. 
c) O objetivo da Educação Bilíngue de surdos é garantir a 
aquisição e a aprendizagem da língua de sinais como 
condição dispensável à educação do surdo, construindo 
sua identidade histórica em Libras e concluir a educação 
básica em situação de igualdade com as crianças ouvintes 
e falantes dos sinais. 
d) A Educação Bilíngue de surdos é compatível com o 
atendimento oferecido pela Educação Especial, pois não 
se restringe às questões impostas pelas limitações 
decorrentes de deficiências de um modo extremamente 
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restrito, como se o surdo, ele próprio, pela surdez, fosse 
dela objeto em si mesmo e com os outros. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Assinale a alternativa CORRETA sobre Intérprete 
de Língua de Sinais: 
a) Pessoa que traduz e interpreta a língua de sinais para a 
língua falada e vice-versa em quaisquer modalidades que 
se apresentar (oral ou escrita). 
b) Pessoa que interpreta de uma dada língua de sinais 
para outra língua, ou desta outra língua para uma 
determinada língua de sinais. 
c) Pessoa que interpreta de uma língua (língua fonte) para 
outra (língua alvo) o que foi dito. 
d) Pessoa que traduz de uma língua para outra, refere-se 
ao processo envolvendo pelo menos uma língua escrita. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
25) A participação de surdos nas discussões sociais 
representou e representa a chave para a 
profissionalização dos tradutores e intérpretes de 
língua de sinais. Assinale a alternativa INCORRETA 
acerca de fatos históricos relevantes sobre a 
constituição do profissional intérprete de língua de 
sinais no Brasil: 
a) Em 1988, realizou-se o I Encontro Nacional de 
Intérpretes de Língua de Sinais organizado pela FENEIS 
que propiciou, pela primeira vez, o intercâmbio entre 
alguns intérpretes do Brasil e a avaliação sobre a ética do 
profissional intérprete. 
b) Em 1992, realizou-se o II Encontro Nacional de 
Intérpretes de Língua de Sinais, também organizado pela 
FENEIS que promoveu o intercâmbio. 
c) No dia 24 de abril de 2002, foi homologada a lei federal 
que reconhece a língua brasileira de sinais como língua 
oficial das comunidades surdas brasileiras. 
d) Em 2000, foi disponibilizada a página dos intérpretes de 
língua de sinais www.interpretels.hpg.com.br Também foi 
aberto um espaço para participação dos intérpretes 
através de uma lista de discussão via email. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
26) O intérprete de língua de sinais ao  realizar a 
interpretação da língua falada para a língua sinalizada 
e vice-versa  deve observar  alguns  preceitos éticos. 
Analise as afirmativas abaixo sobre esses preceitos: 
I) confiabilidade (sigilo profissional). 
II) imparcialidade (o intérprete deve ser neutro e não 
interferir com opiniões próprias). 
III) discrição (o intérprete deve estabelecer limites no 
seu envolvimento durante a atuação). 
IV) distância profissional (o profissional intérprete e 
sua vida pessoal são separados). 
V) fidelidade (a interpretação deve ser fiel, o intérprete 
não pode alterar a informação por querer ajudar ou ter 
opiniões a respeito de algum assunto, o objetivo da 
interpretação é passar o que realmente foi dito). 
VI) realização de pesquisas(sobre interpretação e as 
condições de trabalho dos intérpretes). 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Somente I, III, IV, VI. 
b) Somente I, II, III, IV, V. 
c) I, II,III, IV, V, VI. 
d) Somente II, IV, V, VI. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 

27) É por meio da cultura que uma comunidade se 
constitui, integra e identifica as pessoas e lhes dá o 
carimbo de pertinência, de identidade. Nesse sentido, 
a existência de uma Cultura Surda ajuda a construir 
uma identidade das pessoas surdas. De acordo com a 
temática acima sobre  identidade surda é CORRETO 
afirmar: 
a) Na qual o surdo não consegue captar a representação 
da identidade ouvinte, hegemônica, e se sente numa 
identidade subalterna. 
b) Na qual o contato dos surdos com a comunidade surda 
é tardio, o que os faz passar da comunicação visual-oral 
para a comunicação visual sinalizada - o surdo passa por 
um conflito cultural. 
c) Na qual ser surdo é estar no mundo visual e 
desenvolver sua experiência na Língua de Sinais. 
d) Na qual o surdo se espelha na representação 
hegemonia do ouvinte, vivendo e se manifestando de 
acordo com o mundo ouvinte. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Os intérpretes de língua de sinais surgiram devido 
a necessidade da comunidade surda de possuir um 
profissional que auxiliasse no processo de 
comunicação com as pessoas ouvintes. No processo 
de ensino-aprendizagem de uma criança surda nas 
salas de inclusão o intérprete de libras tem a função 
de: 
a) Ser o canal comunicativo entre o aluno surdo, o 
professor, colegas e equipe escolar, seu papel em sala de 
aula é servir como tradutor entre pessoas que 
compartilham línguas e culturas diferentes.  
b) Ministrar aula utilizando a Língua de Sinais nas 
diferentes modalidades, etapas e níveis de ensino como 
meio de comunicação e interlocução. 
c)  Interpretar , explicar os conteúdos , traduzir as aulas e 
ministrar aulas de sinais em sala de aula. 
d) Registrar o desenvolvimento que cada aluno apresenta, 
além da relação de todos os conceitos estudados, 
organizando a representação deles em forma de desenhos 
e gravuras, que ficam no caderno de registro do aluno. 
e)Nenhuma das alternativas. 
 
29) No  processo de interpretação são  destacadas  
algumas competências de um profissional tradutor-
intérprete. Assinale a alternativa CORRETA sobre 
competência metodológica: 
a) Habilidade para interpretar o significado da língua fonte 
para a língua alvo (sem distorções, adições ou omissões), 
habilidade para transferir uma mensagem na língua fonte 
para língua alvo sem influência da língua fonte e 
habilidade para transferir da língua fonte para língua alvo 
de forma apropriada do ponto de vista do estilo. 
b) Habilidade em usar diferentes modos de interpretação 
(simultâneo, consecutivo, etc), habilidade para escolher o 
modo apropriado diante das circunstâncias, habilidade 
para retransmitir a interpretação, quando necessário, 
habilidade para encontrar o item lexical e a terminologia 
adequada avaliando e usando-os com bom senso, 
habilidade para recordar itens lexicais e terminologias para 
uso no futuro. 
c) Habilidade em manipular com as línguas envolvidas no 
processo de interpretação, habilidades em entender o 
objetivo da linguagem usada em todas as suas nuanças e 
habilidade em expressar corretamente, fluentemente e 
claramente a mesma informação na língua alvo. 
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d) Habilidade para posicionar-se apropriadamente para 
interpretar, habilidade para usar microfone e habilidade 
para interpretar usando fones, quando necessário. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
30)Assinale a alternativa CORRETA que condiz com 
um princípio fundamental   do intérprete de Libras 
baseado no Código de Ética do Intérprete de Libras: 
a)  O intérprete deve interpretar fielmente e com o melhor 
da sua habilidade, sempre transmitindo o pensamento, a 
intenção e o espírito do palestrante. Ele deve lembrar dos 
limites de sua função e não ir além de a responsabilidade. 
b) O intérprete deve ser remunerado por serviços 
prestados e se dispor a providenciar serviços de 
interpretação, em situações onde fundos não são 
possíveis. 
c) O intérprete jamais deve encorajar pessoas surdas a 
buscarem decisões legais ou outras em seu favor. 
d) O intérprete deve esforçar-se para reconhecer os vários 
tipos de assistência ao surdo e fazer o melhor para 
atender as suas necessidades particulares. 
e)Nenhuma das alternativas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


