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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 

perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  
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II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 

E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 
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14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Referente a empréstimos lingüísticos, para a palavra 

AZUL, tem-se: 

 

A. A-Z-U-L 

B. A-U-L 

C. A-Z-L 

D. A-Z 

E. A-L 

 

17- Para os Surdos, o foco sempre será o: 

 

A. Verbo 

B. Sujeito 

C. Objeto 

D. Pronome 

E. Adjetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18- Observando a figura e sabendo que hoje é o primeiro dia do 

mês, indique que data será amanhã: 

 

 

 
 

A. 01 de Fevereiro, uma sexta. 

B. 02 de Fevereiro, um sábado. 

C. 01 de Março, um sábado. 

D. 02 de Março, um sábado. 

E. 02 de Março, uma sexta. 

 

19- Observando as alternativas, indique a INCORRETA: 

 

A. As línguas de sinais não são universais, cada língua de 

sinais tem sua própria estrutura gramatical.  

B. Os gestos e mímicas podem fazer parte da língua de 

sinais, mas como um complemento. 

C. O Brasil e Portugal possuem a mesma língua oficial, e de 

sinais, o mesmo acontece com os Estados Unidos e a 

Inglaterra.  

D. O gestuno é uma língua artificial, criada com a finalidade 

de possibilitar a comunicação entre pessoas Surdas de 

diferentes países. 

E. A língua de sinais não substitui a modalidade da Língua 

Portuguesa. A Língua Portuguesa utiliza canal oral-

auditiva e a língua de sinais utiliza canal visual-espacial. 

 

20- Uma visita muito querida, porém não esperada acaba de 

chegar, o que causa uma surpresa. Ao vê-la o anfitrião fala: 

Que bom você aqui! 

 

Para expressar esta frase, deve-se ter: 

 

A. Expressão facial neutra.  

B. Sobrancelhas franzidas e cabeça inclinada para cima.  

C. Sobrancelhas franzidas e cabeça inclinada para cima e 

para baixo. 

D. Sobrancelhas elevadas com movimento da cabeça para 

cima e para baixo.  

E. Utilizar os sinais CONHECER ou ENTENDER usados 

junto com a expressão facial positiva. 
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21 - Este sinal indica: 

 

A. Pedra 

B. Queijo 

C. Queixo 

D. Menino 

E. Rapaz 

 

 

22-  Este sinal 

indica: 

 

A. Tu disseste a ele 

B. Ele disse a mim 

C. Ele disse a você 

D. Eu disse a vocês 

E. Nós dissemos a vocês 

 

23- O papel do intérprete é realizar a interpretação da língua 

falada para a língua sinalizada e vice-versa observando os 

seguintes preceitos éticos, dos quais é INCORRETO afirmar: 

  

A. Confiabilidade (sigilo profissional). 

B. Imparcialidade (o intérprete não pode ser neutro e em 

alguns casos interferir com opiniões próprias). 

C. Discrição (o intérprete deve estabelecer limites no seu 

envolvimento durante a atuação). 

D. Distância profissional (o profissional intérprete e sua vida 

pessoal são separados). 

E. 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).  

 

 

 

 

24- Roberts (1992) apresenta seis categorias para analisar o 

processo de interpretação que apresentarem as competências de 

um profissional tradutor-intérprete. 

 

―Profundo conhecimento das culturas que subjazem as línguas 

envolvidas no processo de interpretação (conhecimento das 

crenças, valores, experiências e comporta-mentos dos utentes 

da língua fonte e da língua alvo e apreciação das diferenças 

entre a cultura da língua fonte e a cultura da língua alvo).‖ 

 

Esta é que tipo de competência: 

 

A. Competência técnica.  

B. Competência metodológica.  

C. Competência para transferência. 

D. Competência bicultural. 

E. Competência linguística. 

 

25- ―Este sistema de comunicação consiste na marcação das 

letras do alfabeto e dos algarismos de 0 a 9 nas falanges dos 

dedos e na palma de uma das mãos da criança surdocega. 

Distribui-se para cada falange uma letra do alfabeto; na medida 

em que o espaço destinado à letra é tocado, a criança vai 

selecionando as letras e formando as palavras que compõem a 

mensagem.‖  

 

Esta é a definição de: 

 

A. Bilinguismo 

B. Datilologia 

C. Tadoma 

D. Sistema Malossi 

E. Sistema Gregorio 

 

26- Para facilitar a interação comunicativa com a criança o 

professor, para a criança cega, deve-se manter a proximidade 

física e orientar a sua mão em direção ao rosto do professor, 

para que ela possa perceber as expressões faciais realizadas por 

ele. Sobre estas ações, indique a INCORRETA: 

 

A. Aceitar e respeitar o seu atual modo de comunicação. 

B. Dar tempo para a criança processar a informação 

recebida e se posicionar diante dela (responder). 

C. Ser mais diretivo. 

D. Assegurar que a combinação de recursos e instrumentos 

de comunicação tenha significado e seja apropriada à 

criança. 

E. Utilizar sempre contextos naturais para se comunicar 

com a criança. 

 

27- Para o atendimento de crianças com necessidades 

educacionais especiais, especificamente das crianças 

surdocegas, as escolas necessitam desenvolver, além do 

currículo formal baseado nas atividades tradicionais da escola 

(conceitos básicos de matemática, leitura e escrita, etc.), um 

currículo com objetivos funcionais adequados à faixa etária e às 

necessidades específicas desses educandos. Um currículo com 

objetivos que atendam as reais necessidades do educando, está 

relacionado a capacidades básicas de autonomia, tais como: 
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I. Comunicação (capacidade de receber e enviar a um 

parceiro informação significativa usando formas 

adequadas e alternativas de comunicação expressiva);  

II. Atividades de vida diária (capacidade de se organizar 

em ambientes significativos, tais como a casa, a escola 

ou a comunidade);  

III. Alimentação (orientar e contribuir para uma 

mastigação adequada, escolha de alimentos, 

autoalimentação); 

IV. Controle de esfíncteres (capacidade de usar 

adequadamente o banheiro);  

V. Higiene pessoal (capacidade de cuidar do próprio 

corpo),  

 

Estão INCORRETAS: 

 

A. I, II, IV. 

B. II, IV, V. 

C. I, III, V. 

D. I, II, III, IV, V. 

E. Não há questão incorreta. 

 

28- Tem a mesma configuração de mãos: 

 

A. Aprender e Laranja. 

B. Conhecer e Planejar. 

C. Planejar e Maracujá. 

D. Conhecer e Televisão. 

E. Justificar e Laranja. 

 

29- Para a primeira pessoa (meu), a configurações de mão é: 

 

A. Mão aberta com os dedos juntos, que bate levemente no 

peito do emissor. 

B. Mão em ―v‖ com o dedo polegar batendo no peito. 

C. Mão fechada e batendo no peito. 

D. Mão aberta com os dedos separados, movimentando de 

um lado a outro. 

E. Todas estão INCORRETAS. 

 

30- Na LIBRAS, os sinalizadores  estabelecem os referentes 

associados a  localização no espaço, sendo que tais  referentes 

podem estar fisicamente  presentes ou não. Este local  pode ser 

referido através de vários mecanismos espaciais, dos quais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Fazer o sinal em um local particular (se a  forma do sinal 

permitir.  

B. Direcionar a cabeça e os olhos (e talvez o corpo) em 

direção a uma localização particular simultaneamente 

com o sinal de um substantivo com a apontação para o 

substantivo. 

C. Usar a apontação ostensiva depois do sinal de um 

referente específico. 

D. Usar um pronome (a apontação ostensiva) numa 

localização particular quando a referência for óbvia. 

E. Usar um classificador (que representa aquele referente) 

em uma localização particular. 

 

 

31- Os morfemas flexionais estabelecem as seguintes relações 

gramaticais, EXCETO: 

 

A. Masculino/feminino. 

B. Pronome/Sujeito. 

C. Concordância de pessoa e de número. 

D. Tempo verbal. 

E. Singular/plural. 

 

32- Na língua de sinais brasileira os verbos são divididos em 

três tipos; simples, com concordância e espaciais. É um 

exemplo de verbo espacial: 

 

A. Gostar 

B. Amar 

C. Falar 

D. Ajudar 

E. Colocar 

 

 33- O sinal manual geralmente vem acompanhado da 

expressão facial, porém existem expressões faciais que 

sozinhas, sem o sinal manual tem função gramatical, a saber:  

 

A. Direção do olho. 

B. Marcação positiva. 

C. Marcação interrogativa. 

D. Associada com foco. 

E. Tópico. 

 

34- Observe as figuras: 

I.  
 

II.  
 

III.  
 

É (São) Sinai(s) arbitrário(s): 

 

A. I e II. 

B. I e III. 

C. II e III. 

D. Apenas III. 

E. Apenas II. 
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35- Referente à direcionalidade do movimento, possui 

movimento bidirecional: 

 

A. Sentar 

B. Mandar 

C. Trabalhar 

D. Incomodar 

E. Pesquisar 

 

36- Pronomes pessoais: a LIBRAS possui um sistema 

pronominal para representar as seguintes pessoas do discurso, 

das quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. No singular, o sinal para todas as pessoas é o mesmo 

CM[G], o que diferencia uma das outras é a orientação 

das mãos. 

B. Dual: a mão ficará com o formato de dois, CM [K] ou 

[V]. 

C. Trial: a mão assume o formato de três, CM [W]. 

D. Quatrial: o formato será de quatro, CM [54]. 

E. Plural: há dois sinais: sinal composto (pessoa do discurso 

no singular + grupo), configuração da mão [Gd] fazendo 

um triângulo (nós). 

 

37- Mãos abertas esfregando-se uma na outra, indicando a 

palavra ninguém é usado: 

 

A. Somente para pessoa. 

B. Para pessoas e coisas. 

C. Para pessoas e coisas e pode ter o sentido de ―não ter‖. 

D. Como um reforço para a frase negativa e pode vir após 

NADA. 

E. Um interrogação para perguntar se ninguém está em 

algum lugar. 

 

38- Relacione a locações (L) ou ponto de articulação (PA) com 

a palavra: 

 

1. Educado  

2. Televisão            

3. Empregada 

4. Alemanha 

5. Saber 

6. Amigo 

7. Água 

 

(  ) No queixo 

(  ) Na frente 

(  ) No peito 

(  ) No espaço neutro 

(  ) Abaixo da cintura 

(  ) No braço 

(  ) Na testa 

 

A. 7,5,6,2,3,1,4 

B. 4,1,3,5,2,6,7 

C. 4,5,6,1,3,2,7 

D. 1,2,3,4,5,6,7 

E. 7,6,5,4,3,2,1 

 

39- O sinal da figura 

significa: 

 

A. Conhecer 

B. Amar 

C. Gostar 

D. Acostumar 

E. Aprender 

 

40- Este é um recurso muito usado na LIBRAS quando os 

surdos estão desenvolvendo a narrativa. O sinalizador coloca-se 

na posição dos personagens referidos na narrativa, alternando 

com eles em situações de diálogo ou ação. 

 

A. Jaws 

B. Role-Play 

C. Thermoform 

D. Kenski 

E. Ronde-Poor 

 

 


