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BOLETIM DE QUESTÕES 
 
 
 
 

N 

 
 

 
 

LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

.1. Este boletim de questões é constituído de: 
1.1- Parte discursiva – Produção Escrita ( redação). 
1.2- Parte Objetiva - 
1.2.1- 15 (QUINZE) questões objetivas de conhecimento 
específico em Libras. 
1.2.2- 10 (DEZ) questões objetivas de conhecimentos 
específicos de Língua Portuguesa 
1.2.3- 10 (DEZ) questões objetivas de conhecimentos 
específicos de Matemática 
2. Você deve receber o boletim de questões, o cartão-resposta 
destinado à marcação das respostas das 35 (TRINTA E CINCO) 
questões objetivas e o caderno de respostas para elaboração da 
Produção escrita (Redação). 
3. CONFERIR no CARTÃO-RESPOSTA: 
3.1- O seu nome e o número de inscrição na parte superior do 
CARTÃO- RESPOSTA que você recebeu. 
3.2- No caso de não ter seu nome e número de inscrição, 
devolva-o ao fiscal e peça-lhe o seu. Se o seu cartão não for 
encontrado, solicite um cartão novo, o que não prejudicará a 
correção de sua prova. 
3.3- ASSINAR seu nome no espaço indicado do CARTÃO-
RESPOSTA e do BOLETIM DE QUESTÕES do mesmo modo como 
foi assinado no seu documento de identidade, utilizando caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul. 
3.4- Tem 5 (cinco) alternativas em cada questão representadas 
com as letras a, b, c, d, e. Somente uma alternativa é correta. 
3.5- Não pode DOBRAR, AMASSAR, RASGAR o CARTÃO-
RESPOSTA. 
4. No CADERNO DE RESPOSTAS DE REDAÇÃO: 
4.1- CONFERIR seu nome e número de inscrição na parte 
inferior do Caderno de Respostas de Redação. 
4.2- USAR apenas caneta esferográfica azul ou preta. 
5. ESCREVER a redação com no mínimo 15 linhas e, no máximo 
30 linhas. 
 A redação será anulada caso seja: 
5.1- escrita não respeitando o tema proposto.  
5.2- apresentada em forma de poema; 
5.3- escrita a lápis ou de forma ilegível; 
5.4- escrita com marca que a identifique. 
 

LEMBRE-SE 
6. A prova terá 5 (cinco) horas de duração, iniciando às 8 
(oito) horas e terminando às 13 (treze) horas. 
7. NÃO conversar durante a prova. É proibido! 

ATENÇÃO 
8. Marcar o Cartão-Resposta, procedendo da seguinte 
maneira: 
8.1 Fazer uma revisão das alternativas marcadas no Boletim 
de Questões. 
8.2 Assinalar, inicialmente, no Boletim de Questões, a 
alternativa que julgar correta, para depois marcá-la no 
Cartão-Resposta definitivamente. 
8.3 Marcar o Cartão-Resposta, usando caneta esferográfica 
com tinta azul ou preta; preencher completamente o círculo 
de alternativa escolhida para cada questão. 
8.4 Evitar rasgá-lo ou furá-lo, tendo atenção para não 
ultrapassar os limites do círculo. 
Marque certo o seu cartão como indicado: USO CERTO 
8.5 O candidato pode anotar e levar o gabarito somente 
no espelho que constará no final deste Boletim de 
Questões.  
9. Usar a folha de rascunho anexa no boletim de questões 
para redigir sua redação e escrever a redação definitiva na 
folha de respostas (redação).  
LEMBRAR: os rascunhos não serão considerados para a 
correção. 
10. ASSINAR na lista de presença, na direção do seu nome, 
igual como foi assinado no seu documento de identidade. 

 
 
 

BOA PROVA! 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 
DAA – Diretoria de Acesso e Avaliação 

Belém – Pará 
Janeiro de 2023 
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Produção Escrita ( redação) 
 

Prezado candidato. 

Para escrever sua Redação, leia atentamente as propostas abaixo e, com base nessas leituras, somadas 

aos seus conhecimentos, escolha a PROPOSTA 1 ou a PROPOSTA 2 que seguem e escreva sua Redação. 

 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 1 
Proposta de Emenda à Constituição n° 12, de 2021 

Essa Proposta altera o Art. 13 da Constituição Federal de 1988 para incluir a língua brasileira de sinais 
como uma das línguas oficiais da República Federativa do Brasil. 

 
COMANDO. Você concorda com essa Proposta? SIM ou NÃO? Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 2 
Proposta de Emenda à Constituição n° 12, de 2021 

Essa Proposta, que está no Senado Federal, altera o Art. 13 da Constituição Federal de 1988 para incluir 
a língua brasileira de sinais como uma das línguas oficiais da República Federativa do Brasil. 

 
COMANDO. Escreva uma CARTA aos Senadores pedindo pela APROVAÇÃO ou não dessa 

Emenda. 
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LIBRAS 

1.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
 

2.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
 

3.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
 

4.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
 

5.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
 

6.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
 

7.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
 

8.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

UEPA PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO PARA O INGRESSO NO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) Pág. 4 
 

9.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
 

10.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
 

11.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
 

12.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
 

13.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
 

14.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
 

15.   

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
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Língua Portuguesa 
 
Observe a tirinha abaixo e responda as questões 16 e 17: 
 

 
(Tirinha Contraponto digital – 2017 Argemt org)  

 

16.  Assinale a alternativa correta, quanto ao assunto em discussão. 

(a) Só há uma língua falada no Brasil. 
(b) Não temos língua brasileira, só portuguesa. 
(c) No Brasil, temos também a Língua Brasileira de Sinais. 
(d) Em nosso país todos falam a Língua Portuguesa e a Libras. 
(e) Ninguém conhece a Língua Brasileira de Sinais. 
 

17.  De acordo com a última tirinha, o sentido que podemos atribuir aos termos "AINDA IGNORE", é: 

(a) apesar de existir a Língua de Sinais Brasileira, a LIBRAS, oficialmente ela não é reconhecida. 
(b) algumas pessoas desconhecem a Língua Brasileira de Sinais, a LIBRAS, apesar dela existir em nosso 

país.   
(c) a Língua Brasileira de Sinais é conhecida por todos os brasileiros. 
(d) a única língua usada no Brasil é a Língua Portuguesa. 
(e) a LIBRAS, é sim uma das muitas línguas faladas no Brasil. 
 
Leia o texto abaixo para responder as questões 18, 19 e 20. 
 
TEXTO 
Consequências da violência contra a mulher 
A violência contra a mulher é uma das principais formas de violação de Direitos Humanos hoje no 

mundo. É um tipo de violência que pode acometer mulheres em diferentes clivagens etárias, econômicas, 
étnicas, geográficas etc. A ameaça iminente e mesmo potencial de sofrer essa forma de violência restringe as 
liberdades civis das mulheres e limita suas possibilidades de contribuição econômica, política e social para o 
desenvolvimento de suas comunidades. 

A violência contra a mulher bem como todas as formas de violência sobrecarregam sistemas de saúde 
dos países. Mulheres que sofrem violência são mais propensas a necessitar de serviços de saúde do que 
mulheres que não sofrem violência, e, em caso de danos permanentes à integridade física e à saúde mental, 
elas necessitam de tratamento continuado. 

Pesquisa realizada no âmbito da área da saúde aponta que entre as principais consequências sofridas 
pelas mulheres que passam por situação de violência, estão: “sentimentos de aniquilação, tristeza, desânimo, 
solidão, estresse, baixa autoestima, incapacidade, impotência, ódio e inutilidade”. 

Portanto, as consequências da violência contra mulheres são multidimensionais e afetam desde o âmbito 
familiar até o mercado de trabalho e a saúde pública." 

REZENDE, Milka de Oliveira. "Violência contra a mulher"; Brasil Escola. 
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/violencia-contra-a-
mulher.htm. Acesso em 19 de outubro de 2022. 

 

18.  De acordo com o texto acima é correto afirmar que: 

(a) as consequências da violência contra mulheres atingem todas as áreas em que elas atuam, daí serem 
multidimensionais. 

(b) mulheres vítimas de violência pouco dependem de serviços públicos de saúde. 
(c) a violência contra a mulher só atinge mulheres de uma determinada faixa etária. 
(d) as mulheres violentadas não são comprometidas em seus direitos humanos. 
(e) os direitos civis das mulheres violentadas não são prejudicados. 
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19.  De acordo com o texto, na afirmação: “Mulheres que sofrem violência são mais propensas a necessitar de 
serviços de saúde do que mulheres que não sofrem violência”. O termo em destaque tem o mesmo 
significado que: 

(a) “restritas” 
(b) “desfavoráveis” 
(c) “prejudiciais” 
(d) “desqualificadas” 
(e) “dispostas” 
 

20.  No 1º parágrafo do texto, quanto aos vocábulos “restringe” e “limita”, é correto afirmar que: 

(a) têm significados contrários. 
(b) têm significados iguais. 
(c) são verbos de 1ª conjugação. 
(d) são verbos de ligação. 
(e) são verbos de 3ª conjugação. 
 

21.  Diferenciando linguagem verbal de linguagem não verbal, assinale o que está INCORRETO. 

(a) A linguagem verbal destaca-se pelo uso de palavras, enquanto na linguagem não verbal são usados 
símbolos, gestos, imagens e outros signos não verbais (sem o uso de palavras). 

(b) É comum no dia a dia, a utilização dos dois tipos de linguagem simultaneamente. 
(c) A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz 

uso apenas da língua escrita.   
(d) A linguagem verbal é caracterizada pela comunicação através do uso de palavras. Essas palavras 

podem ser faladas ou escritas. 
(e) São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. 
 
Observe a imagem abaixo para responder às questões 22 e 23. 

 

 
Fonte: alegre.es.gov.br 

 
22.  No texto publicitário, os recursos verbais e não verbais contribuem para transmitir a mensagem. O tema 

da propaganda acima levando em consideração os termos “Cuidar da saúde é um gesto valioso. Previna-
se” é: 

(a) Toda mulher deve se prevenir contra o câncer de mama 
(b) Conscientizar sobre o feminicídio em nosso país. 
(c) Prevenção contra o suicídio. 
(d) Violência contra a mulher. 
(e) O mês de outubro é o mês das mulheres. 
 

23.  O texto nos leva a entender a quem se destina a propaganda. Nesse sentido, a propaganda acima se 
destina ao/aos: 

(a) público em geral, especialmente aos do sexo masculino, uma vez que fala em saúde. 
(b) idosos que precisam mais de cuidados especiais. 
(c) Outubro Rosa se refere ao Dia das crianças.  
(d) Outubro Rosa é uma campanha anual para alertar as mulheres sobre o diagnóstico precoce sobre o 

câncer de mama. 
(e) cuidados com os animais. 
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Observe o anúncio publicitário abaixo para responder as questões 24 e 25. 

 
 

24.  Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Neste 
anúncio, a mensagem corresponde a: 

(a) propaganda de um tipo de cerveja. 
(b) ao uso excessivo de álcool e suas consequências. 
(c) um anúncio de cadeira de rodas. 
(d) que não se deve dirigir porque é um risco a vida. 
(e) beber não faz bem à saúde. 
 

25.  A finalidade do anúncio publicitário acima é: 

(a) criticar 
(b) divertir 
(c) ironizar 
(d) conscientizar 
(e) iludir 
 
Matemática 
 

26.  O salário mínimo no Brasil era de R$1.212,00 em 2022. Estimando-se que após o reajuste em 2023 
passasse a valer R$ 1.320,00, a taxa percentual aplicada com arredondamento de duas casas decimais 
seria de: 

(a) 10,81% 
(b) 12,12% 
(c) 8,91% 
(d) 13,20% 
(e) 9,22% 
 

27.  Em uma loja uma geladeira custa à vista R$2.350,00, se for parcelada em 10 parcelas mensais iguais, tem 
acréscimo de 10% no seu preço. Nessa situação, o valor de cada parcela é: 

(a) R$258,50 
(b) R$164,50 
(c) R$195,83 
(d) R$251,45 
(e) R$235,00 
 

28.  Ao aplicar a quantia de R$2.200,00 na poupança, Júnior obteve um rendimento de R$165,00. Se ele 
aplicar o valor R$1.300,00 nas mesmas condições, o rendimento proporcionalmente será de: 

(a) R$165,00 
(b) R$97,50 
(c) R$900,00 
(d) R$279,20 
(e) R$109,50  
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29.  Ao concluir a correção das provas de uma turma a professora Ana obteve as seguintes notas: 9,5; 9,5; 
9,0; 8,5; 8,0;8,0; 8,0; 8,0; 8,0; 8,0; 8,0; 8,0; 7,5; 6,5; 5,5. Calculando a Média aritmética, moda e 
mediana, obtêm-se, respectivamente: 

(a) 8,0; 7,0; 7,0 
(b) 8,0; 7,0; 9,0 
(c) 7,0; 7,0; 7,0 
(d) 8,0; 8,0; 8,0 
(e) 7,0; 7,0; 8,0 
 

30.  O valor da função afim f(x)= -4x+7 para x=1/3 é igual a: 

(a) 8 
(b) 20/3 
(c) 11/3 
(d) 7 
(e) 25/3 
 

31.  O crescimento do faturamento nas vendas em uma loja no período natalino é dado pela função 
f(x)=3x+100, sendo x o número de peças vendidas por mês e f(x) o faturamento. Considerando 
f(x)=5.200 em um mês, o número de peças vendidas nesse mês foi de: 

(a) 5.200 
(b) 1.700 
(c) 3.400 
(d) 5.100 
(e) 100 
 

32.  Das alternativas abaixo, assinale a que corresponde a uma função do 2º grau. 

(a) f(x)= 2x+2 
(b) f(x)= 3x(x-4) 
(c) f(x)= x³ + x² + 2x 
(d) f(x)= x(x+1)(x+2) 
(e) f(x)= 2+3x 
 

33.  Dada a função f(x)=(x+2)(x-3), os valores de a, b e c são, respectivamente: 

(a) 2, 1, 6 
(b) 1, 1, 6 
(c) 1, 2, 3 
(d) 1, -1, -6 
(e) 3, 2, 6 
 

34.  Seja f(x)= 3x² -2x + 2, o valor de f(2) é: 

(a) 8+2 
(b) 2(4-2) 
(c) 2+2 
(d) 62 
(e) 32+2 
 

35.  Ao calcular o vértice da função f(x)=x² - 4x +3, obtem-se: 

(a) V(2,2) 
(b) V(3,1) 
(c) V(4,2) 
(d) V(2, -1) 
(e) V(2, 4) 
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RASCUNHO 
 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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PROVA OBJETIVA 
GABARITO DO CANDIDATO 

 
Você poderá copiar o gabarito, SOMENTE, neste formulário, que poderá ser destacado 

pelo fiscal de sua sala. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão Alternativa Questão Alternativa 
1  19  
2  20  
3  21  
4  22  
5  23  
6  24  
7  25  
8  26  
9  27  

10  28  
11  29  
12  30  
13  31  
14  32  
15  33  
16  34  
17  35  
18   

 
 


