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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém
40 questões.

2. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a
correta. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta julgada
correta.

3. Todas as questões serão projetadas em libras, sendo que cada questão será repetida
duas vezes seguidas e, após um intervalo de trinta minutos, cada questão será projeta-
da novamente uma vez.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente;
se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

5. As provas terão a duração de , já incluídas nesse tempo a marcação docinco horas
cartão-resposta, a coleta da impressão digital e o tempo adicional.

6. Você só poderá retirar-se do prédio após terem decorridas . Oduas horas de prova
caderno de questões só poderá ser levado depois de decorridas três horas e trinta
minutos de prova.

7. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE
PROVA.

INSTRUTOR SURDO I

PROVA QUESTÕES

01 a 40CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Toda a prova será projetada em libras. Antes de
iniciá-la, observe as orientações apresentadas.

ATENÇÃO
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Sá (1999),  o congresso internacional de
educadores  de  surdos,  realizado  em  Milão  no  ano  de
1880, adotou abordagem educacional que proibia o uso da
língua de sinais nas escolas. Essa abordagem foi denomi-
nada de

(A) bilinguismo.

(B) oralismo.

(C) bimodalismo.

(D) ouvintismo.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Gesser (2009), a língua de sinais chegou
ao Brasil em 1855, a pedido de D. Pedro II, trazida da

(A) Espanha.

(B) França.

(C) China.

(D) Suécia.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pedro Ponce de León (1520-1584) foi um professor que
iniciou o trabalho de educação dos surdos, utilizando

(A) os códigos manuais e o alfabeto manual.

(B) a língua oral como L2 e a língua de sinais simultanea-
mente.

(C) a língua majoritária na modalidade escrita.

(D) os códigos de silêncio usados pelos monges da épo-
ca.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, na década de 1970, na abordagem “Comunica-
ção Total”, era comum o uso dos sinais simultaneamente à
língua oral. Esta prática foi também denominada de

(A) método aural.

(B) português sinalizado.

(C) bilinguismo paralelo.

(D) oralismo puro.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 1960, iniciaram-se os estudos linguísticos que, poste-
riormente, comprovaram que as línguas de sinais são lín-
guas como todas as demais. Foram descritos,  naqueles
estudos, três parâmetros das línguas de sinais: configura-
ção de mão (CM); locação (L) e Movimento (M). Tais estu-
dos foram realizados por

(A) Ernest Huet.

(B) Chomsky.

(C) Charles L’Epée.

(D) William Stokoe. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Referindo-se à primeira escola para surdos, criada por D.
Pedro II em 1857, Sá (1999) relata que o fato dessa esco-
la receber crianças de vários estados brasileiros, os quais
depois de algum tempo retornavam aos seus estados de
origem, permitiu  que a língua de sinais fosse espalhada
por todo o Brasil. Atualmente, esta escola denomina-se:

(A) EIML (Escola Inclusiva Maria Luiza).

(B) ISRJ (Instituto para Surdos do Rio de Janeiro).

(C) INES (Instituto Nacional de Educação dos Surdos).

(D) ENPS (Escola Nacional para Surdos).

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quadros (1997) diz que há vários mitos sobre a Libras.
Um deles é que

(A) possui organização gramatical própria.

(B) é uma língua padronizada.

(C) é uma língua independente da língua portuguesa.

(D) possui  estruturas  linguísticas  assim  como  a  língua
portuguesa.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das características da língua de sinais é que essa lín-
gua

(A) possui raízes históricas nas línguas orais.

(B) é derivada de uma forma de mímica utilizada, inicial-
mente, pelos ouvintes brasileiros.

(C) é uma língua espaço-visual, estabelecida fora dos ca-
nais oral-auditivos.

(D) é  promotora  de  uma comunicação  superficial,  com
conteúdo restrito.

instrutor_surdo_I
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▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Quadros (1997), a aquisição da linguagem
das crianças surdas é um processo análogo ao das crian-
ças ouvintes. Para uma criança surda, filha de pais surdos,
a língua de sinais se caracteriza como

(A) primeira língua (L1).

(B) língua estrangeira (LE).

(C) segunda língua (L2).

(D) língua crioula (LC).

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Strobel (2008), dentro da comunidade sur-
da há um modo próprio de ser, ver, entender e transformar
o mundo. Os artefatos culturais do povo surdo relacionam-
se com 

(A) atividades de produção de pinturas e desenhos devi-
do à visão melhor desenvolvida em detrimento da fal-
ta do sentido da audição.

(B) atividades  musicais  devido  à  capacidade  especial
para se comunicar com as mãos, sendo uma habili-
dade pouco desenvolvida em indivíduos ouvintes.

(C) atividades na produção de artesanatos, como escul-
tura, que ajudam a manter as entidades que apoiam
o povo surdo.

(D) atividades de produção literária em língua de sinais,
com narrações em vídeo de experiências geracionais
dos povos surdos, além de poesia e teatro.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Bernadino (2000. p. 82), “as normas e os
valores culturais de um grupo são transmitidos por meio
da língua”. Desta forma, a identidade desenvolvida pelas
crianças surdas, por meio do contato com surdos adultos,
é:

(A) inconformada

(B) surda

(C) híbrida

(D) flutuante

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Embora  o  termo  “surdo-mudo”  tenha  sido  utilizado  por
muito tempo na história, os estudos demonstram que nem
todo surdo é mudo, pois todos os surdos

(A) possuem aparelho fonador e são capazes de oralizar,
se for devidamente treinado.

(B) são completamente  capazes  de produzir  sons com
aparelho de amplificação de voz.

(C) possuem aparelho articulador com capacidade para
produção fonética.

(D) são  completamente  capazes  de  comunicar-se  por
meio do audiômetro.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Quadros (1997), com as línguas de sinais é pos-
sível estabelecer relações comunicativas. Isso ocorre por-
que

(A) as línguas de sinais são representadas no hemisfério
direito do cérebro,  responsável pelo processamento
de informações espaciais.

(B) as línguas de sinais têm estruturas gramaticais pró-
prias e são plenamente úteis para expressar concei-
tos, tanto concretos como abstratos.

(C) a língua de sinais têm estruturas gramaticais próprias
e é universal, sendo usada por todos os surdos do
mundo.

(D) as línguas de sinais são representadas no hemisfério
direito do cérebro,  responsável pelo processamento
de informações visuais.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, a língua de sinais oficial é a Libras, cuja estrutu-
ra morfossintática

(A) reproduz a organização da língua portuguesa.

(B) assemelha-se ao português devido à ausência de ar-
tigos e preposições.

(C) apresenta verbos, advérbios e substantivos como as
demais línguas orais.

(D) obedece  à  ordem  sujeito-verbo-objeto,  conforme  a
norma padrão do português. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Quadros (2004 p.88), “algumas palavras
da língua brasileira de sinais são soletradas com o alfabe-
to manual”. Isso se caracteriza como uma representação
manual da ortografia da língua portuguesa, conforme re-
presentada na imagem a seguir.

A palavra soletrada representa para a Libras

(A) um empréstimo linguístico.

(B) uma transcrição fonética.

(C) uma escrita de sinais.

(D) um código dos sinais.

instrutor_surdo_I
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se utilizam dois sinais para designar uma única
palavra na língua oral, estes são considerados na gramáti-
ca da Libras como um sinal composto. Um exemplo de si-
nal composto é:

(A) TRABALHAR

(B) ESCOLA

(C) PAZ

(D) ESTUDAR

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos sinais de CAVALO e COELHO, os parâmetros iguais
são os seguintes:

(A) ponto de articulação e movimento.

(B) orientação e configuração da mão.

(C) alinhamento e orientação da mão.

(D) expressão facial e corporal.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sinais semelhantes são aqueles que se parecem em um
ou mais parâmetros. São exemplos de sinais semelhantes:

(A) PRETO e NEGRO 

(B) CINEMA, TEATRO 

(C) PODER e AJUDAR

(D) TELEVISÂO e TRABALHAR

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os sinais em Libras para ANIVERSÁRIO e BRINCAR se
diferem nos seguintes parâmetros:

(A) altura da mão e alinhamento com o corpo.

(B) orientação e configuração da mão.

(C) configuração da mão e alinhamento.

(D) ponto de articulação e movimento.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A iconicidade, presente na Libras, refere-se aos sinais em
que  a  relação  significante-significado  é  motivada.  Um
exemplo de sinal icônico é o seguinte:

(A) LARANJA

(B) APRENDER

(C) SÁBADO

(D) CONHECER

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Derivação é um processo de formação de palavras no qual
um morfema é modificado ou acrescentado para a forma-
ção de um novo termo. Um exemplo de derivação morfoló-
gica por incorporação de numeral é:

(A) UM MÊS e DOIS ANOS

(B) ÁRVORE e FLORESTA

(C) SEGUNDA-FEIRA e QUARTA-FEIRA

(D) GUARDA-CHUVA e GUARDA-CHUVAS

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a imagem a seguir.

Fonte: COUTINHO. 2009, p. 32.

De acordo com Quadros (2004), a estrutura gramatical da
Libras possui como parâmetros: ponto de articulação; mo-
vimento, orientação da mão, configuração de mão; expres-
são facial e ou corporal. No sinal apresentado na imagem,
destacam-se os  seguintes parâmetros:

(A) expressão facial e ponto de articulação.

(B) orientação da mão e expressão corporal.

(C) orientação da mão e alinhamento.

(D) configuração de mão e movimento.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Quadros (2004),  a configuração de mão
constitui  um dos parâmetros  das línguas de sinais.  São
exemplos de sinais que possuem uma mesma configura-
ção de mão em Libras:

(A) DESCULPA, AZAR e TELEFONE

(B) PESSOA, PAPEL e PROFESSOR

(C) CONHECER, TRISTE e VELHO

(D) TRABALHAR, MOTO e PRECISAR

instrutor_surdo_I
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dois  sinais  que  se  diferem pela  mudança de um  único
parâmetro recebem o nome de “par mínimo”. Um exemplo
de par mínimo é o seguinte:

(A) DESENHAR e LER

(B) DORMIR e SONHAR

(C) VISITAR e RESTAURANTE

(D) CONHECER e QUARTA-FEIRA

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia as imagens a seguir.

Fonte: COUTINHO. 2009, p. 55.

As figuras acima mostram uma característica da Libras re-
lacionada com 

(A) iconicidade.

(B) junção de sinais.

(C) incorporação da negação.

(D) sinal composto.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a figura a seguir.

Fonte: COUTINHO. 2009, p. 40.

A tradução para o português do sinal apresentado na figu-
ra é:

(A) barba

(B) homem

(C) ele

(D) queixo

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a figura a seguir.

Fonte: COUTINHO. 2009, p. 51.

Os três parâmetros da gramática da Libras presentes no
sinal da figura apresentada são:

(A) expressão facial, corporal e postural.

(B) apontamento,  ponto  de  articulação e  expressão fa-
cial.

(C) orientação de mão, configuração de mão e movimen-
to.

(D) ponto de articulação, apontamento e alinhamento.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Libras,  os  classificadores  constituem um  recurso da
tradução, os quais funcionam como marcadores de con-
cordância.  Os seguintes sinais  podem ser  usados como
classificadores para pessoa,  animal e objeto, respectiva-
mente:

(A) CAIR, COLOCAR e ANDAR.

(B) CAIR, ANDAR e COLOCAR.

(C) PASSEAR, ANDAR e COLOCAR.

(D) COLOCAR, PASSEAR e ANDAR.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Libras, quando se quer enfatizar um fato ou uma situa-
ção em que se está sinalizando, utiliza-se o parâmetro 

(A) expressão facial.

(B) classificador. 

(C) agilidade manual.

(D) configuração de mão.

instrutor_surdo_I
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diferentes metodologias já foram adotadas na comunica-
ção  e  no  trabalho  educacional  com  surdos  no  mundo.
Atualmente,  a abordagem mais utilizada é o bilinguismo
que

(A) objetiva que o surdo adquira a língua de sinais e a
língua oral do país simultaneamente.

(B) propõe que o surdo adquira total e perfeitamente bem
a língua oral do país, para facilitar a sua aceitação na
comunidade em geral.

(C) propõe que o surdo adquira primeiro a língua de si-
nais e, depois, a língua majoritária na modalidade es-
crita.

(D) sugere que o surdo se comunique por meio da língua
de  sinais,  sem  aprender  a  língua  majoritária,  nem
mesmo em sua modalidade escrita.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo
208, determinou ser dever do Estado o atendimento edu-
cacional especializado na rede regular de ensino para alu-
nos com necessidades educativas especiais. A inclusão do
indivíduo  surdo na rede  de ensino  regular  é  importante
para o seu desenvolvimento nos níveis educativo e socio-
cultural porque

(A) o comprometimento da perda auditiva acarreta dificul-
dades de locomoção entre as pessoas ouvintes.

(B) permite  ao  aluno  surdo  estabelecer  relações  com
pessoas ouvintes no ambiente educacional.

(C) a  surdez  acarreta  dificuldades  de  aprendizagem  e
transtornos de comportamentos.

(D) permite o contato com outros surdos para aprender
diversos conteúdos educacionais.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, a Libras foi reconhecida como língua pela Lei n.
10.436, de 24 de abril de 2002. Com base  nessa lei e nos
princípios universais linguísticos, é direito da pessoa sur-
da:

(A) expressar-se linguística e culturalmente em Libras.

(B) expressar-se linguística e culturalmente na língua oral
do país.

(C) promover a Libras em substituição à modalidade es-
crita da língua portuguesa.

(D) promover  a  língua  portuguesa  como expressão  de
comunicação.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a imagem a seguir.

Fonte: <nathiexplorandovalores.blogspot.com>.Acesso em: 08 set. 2013.

A Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, no capítulo
VII, propõe a derrubada de barreiras para atender às pes-
soas com deficiências. Considerando a situação apresen-
tada na imagem e de acordo com os termos da lei, para
que haja acessibilidade para o aluno surdo no contexto es-
colar, é necessário que seja derrubada a barreira da

(A) arquitetura.

(B) postura.

(C) comunicação.

(D) audição.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além de ser fluente em Libras, uma das exigências para o
instrutor de Libras, conforme o Decreto n. 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, é:

(A) ser  fluente na língua oral  com cursos de formação
continuada promovidos pela secretaria de educação.

(B) ter formação superior em instituição credenciada pela
secretaria de educação.

(C) saber leitura labial com cursos de longa duração pro-
movido pela secretaria de educação.

(D) ter  cursos  de  Libras  em  instituições  credenciadas
pela secretaria de educação.

instrutor_surdo_I
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Leia o seguinte caso e responda às questões de 35 a 38.

João Pedro é uma criança de 6 anos e possui surdez neu-
rossensorial severo/profunda. Ao entrar para a escola no
ano de 2013, foi detectado que ele não sabia Libras. A es-
cola, então, decidiu tomar algumas atitudes, dentre elas,
contratar um instrutor surdo.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma das atribuições desse instrutor:

(A) ensinar Libras para a criança no atendimento educa-
cional especializado, no mesmo horário de aula.

(B) ensinar libras para a criança no atendimento educa-
cional especializado, no contraturno das aulas.

(C) ensinar  português escrito  à criança no atendimento
educacional especializado, no contraturno das aulas.

(D) interpretar  diariamente  as  aulas  para  a  criança  do
professor  regente  em sala  de  aula  de  atendimento
educacional especializado.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além do instrutor de Libras, são requeridos diversos profis-
sionais para atuar na educação especial. Entre eles, des-
taca-se o

(A) professor  de  português  como segunda  língua  para
alunos surdos.

(B) professor  de  português  como  primeira  língua  para
alunos surdos.

(C) intérprete de Libras para alunos ouvintes.

(D) intérprete de português para alunos ouvintes.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Goldfeld  (1997,  p.  75),  “as  brincadeiras
são simbolizações  e,  assim  como a linguagem, passam
por um processo de internalização”. Por isso, a didática do
instrutor,  ao ensinar a Libras a uma criança surda, deve
envolver

(A) regras da gramática da Libras.

(B) atividades lúdicas padronizadas.

(C) atividades lúdicas contextualizadas.

(D) regras da gramática do português.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma escola,  o instrutor  de  Libras  tem diversas fun-
ções, uma delas sendo:

(A) intermediar  a comunicação entre  interlocutores sur-
dos e ouvintes em situações do cotidiano escolar.

(B) substituir o professor regente sempre que necessário
na sala de apoio especializado.

(C) instruir a língua portuguesa em classes especiais, re-
gulares e sala de apoio pedagógico especializado.

(D) interagir com o professor nas ações pedagógicas pla-
nejadas e realizadas no ambiente escolar. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O AEE (atendimento educacional especializado) é um ser-
viço da educação especial voltado para

(A) o controle do avanço de doenças, como cegueira e
surdez.

(B) o encaminhamento de alunos com problemas auditi-
vos à oftalmologia.

(C) a identificação de necessidades especiais dos alunos
e orientação das famílias sobre tais necessidades.

(D) a  manipulação dos materiais  de uso exclusivo  das
pessoas que têm necessidades especiais.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O atendimento educacional especializado destina-se à alu-
nos

(A) oriundos de país estrangeiro e com transtornos de re-
lacionamentos.

(B) com dificuldades de aprendizagem e transtornos de
comportamentos.

(C) oriundos de famílias com baixa renda comprovada ou
famílias disfuncionais.

(D) com deficiência física, mental, sensorial, transtornos
de desenvolvimento e altas habilidades.
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