
 

 

 

 

 

 

 

 

 



01. O sinal utilizado em Libras para se referir a M-A-C-A-R-R-Ã-O é: 

A) Sinal de Arroz (FOTO) 

B) Sinal de Salada (FOTO) 

C) Sinal de Alface (FOTO) 

D) Sinal de Macarrão (FOTO) 
 
 
 

As questões 02 a 04 referem-se ao texto reproduzido a seguir: 
 

História da Pizza 

A pizza é atualmente um elemento tradicional e importante da gastronomia 

italiana. Essa iguaria é elaborada com massa fermentada de farinha de trigo, banhada 

com molho de tomates e revestida de produtos diversos, geralmente alguma espécie 

de queijo, carnes defumadas, ervas e até legumes e doces. Por último, um toque de 

orégano ou de manjericão, e, finalmente, tudo é conduzido ao forno.  

A pizza veio para o Brasil por intermédio dos imigrantes italianos que se 

concentraram, grande parte, na cidade de São Paulo. A partir de 1950, esse prato se 

disseminou por todo o país, tornando-se logo um elemento cultural brasileiro. O dia da 

pizza começou a ser comemorado no Brasil,  em 1985, sendo reservado para esse fim 

o dia 10 de julho. 
 

Disponível em: <http://www.infoescola.com/historia/pizza/>. Acesso em: 06 abr. 2017.  [Adaptado]. 

 
 
02. A pizza, considerada um alimento tradicional e importante da gastronomia, é proveniente 

A) da África do Sul. 

B) do Japão. 

C) da Itália.  

D) do Peru. 
 
 
03. No Brasil, a pizza começou a ser disseminada  

A) em 1950, por todo o país, tornando-se, rapidamente, um elemento da cultura brasileira.  

B) em 1950, no estado de São Paulo, difundindo-se lentamente para outros estados. 

C) em 1985, por todo o país, tornando-se, rapidamente, um elemento da cultura brasileira.  

D) em 1985, no estado de São Paulo, difundindo-se lentamente para outros estados.  
 
 
 
04. No Brasil, o dia da pizza é comemorado em 

A) 10 de janeiro. 

B) 10 de julho. 

C) 12 de janeiro. 

D) 12 de julho. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.infoescola.com/frutas/tomate/


As questões 05 e 06 referem-se ao texto reproduzido a seguir: 
 

Mitologia grega: Dionísio 

Na mitologia Grega, Dionísio, filho de Zeus e da princesa Sêmele, é, 

especificamente, o deus do vinho, das festas, do lazer, do prazer, do pão e da 

vegetação, além de ser um dos mais importantes deuses entre os gregos.  

Quando ele cresceu, descobriu a videira e também a maneira de extrair da uva o 

seu suco, transformando-o em vinho. Dionísio passou, desse modo, a ensinar a cultura 

da uva. Ele foi o primeiro a plantar e a cultivar as parreiras, a fazer a poda dos seus 

galhos e a fabricar a bebida. Por isso, o povo passou a cultuá -lo como deus do vinho.  

Nos festivais realizados em sua homenagem, que eram bas icamente festas da 

primavera e do vinho, também foram acrescentadas performances dramáticas, 

especialmente em Atenas, de forma que seu culto pode ser visto ligado ao gênero 

dramático. 
  

     Disponível em: < http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/MGDionis.h tml>. Acesso em: 06 abr. 2017. 
[Adaptado]. 

 

05. De acordo com o texto, na mitologia grega, Dionísio é identificado como o deus do vinho e 

A) das festas. 

B) do sol. 

C) do mar.  

D) da chuva. 
 
 
06. O deus Dionísio, por ter descoberto a videira e a forma de extrair a uva, começou a ensinar a 

cultura da uva para produzir vinho. O povo, então, passou a cultuá -lo como o deus dessa 
bebida. Sobre esse culto ao deus Dionísio, é correto afirmar:  

A) Performances dramáticas foram introduzidas nos festivais realizados para homenageá-lo. 

B) Festas do inverno e do vinho eram realizadas, anualmente, para homenagear Dionísio.  

C) Dionísio era cultuado e homenageado devido à sua habilidade de fazer pão e vinho.  

D) Dionísio, por ser considerado o deus do vinho, não era cultuad o por meio da dramaturgia.  
 
 

As questões 07 e 08 referem-se ao texto reproduzido a seguir: 

 
 

Benefícios do leite materno 
 

Segundo o Ministério da Saúde, qualquer criança pode, e deve, se alimentar apenas 

do leite materno nos seus seis primeiros meses de vida, não precisando comer ou beber 

mais nada – nem mesmo água ou chás, pois nele há tudo de que o bebê necessita para estar 

nutrido, crescer e se desenvolver com saúde.  

O leite materno é o único alimento que fornece nutrientes importantes para o 

desenvolvimento cerebral, que combate infecções, protege a criança contra bactérias e 

vírus, e evita diarreias. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o recém -nascido alimentado 

apenas com o leite materno tende a ser recuperar de doenças com mais facilidade. .  

 

Disponível em: < http://www.aleitamento.com/amamentacao/conteudo.asp?cod=1822>. Acesso em: 06 abr. 2017. 
[Adaptado] 

 
 
 
 
 
 



07. A Configuração de Mão, na Libras, diz respeito à forma que a(s) mão(s) assume(m) na 

realização dos sinais. No sinal “CASA”, por exemplo, a configuração de mão é (Mão aberta, 

com dedos unidos). Considerando essas informações, a opção na qual a Configuração de 

Mão se refere ao sinal correspondente à AMAMENTAÇÃO é: 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 
 
 
08. De acordo com o texto, o leite materno 

A) fornece nutrientes importantes para o desenvolvimento cerebral além de outros alimentos.  

B) deve ser oferecido ao bebê juntamente com água ou chá nos primeiros meses de vida.  

C) deve ser o único alimento dado ao bebê durante os seis primeiros meses de vida.  

D) proporciona  uma recuperação mais lenta do bebê quando ele está com diarreia.  
 
 

As questões 09 e 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir: 
 

O café no Brasil 
 

O café chegou ao norte do Brasil, mais precisamente em Belém, em 1727, trazido da 

Guiana Francesa, e já, naquela época, era considerado um produto de grande valor 

comercial. 

Devido às nossas condições climáticas, o cultivo de café se espalhou rapidamente. 

Em sua trajetória pelo Brasil, o café passou pelo Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraná e Minas Gerais. Num espaço de tempo relativamente curto, o café se tornou 

um produto-base da economia brasileira. Desenvolveu-se com total independência, ou 

seja, apenas com recursos nacionais, sendo, afinal, a primeira realização exclusivamente 

brasileira que visou à produção de riquezas.  

Atualmente, o café continua a ser um dos produtos mais importantes para o Brasil e 

é, sem dúvida, o produto mais brasileiro de todos. Hoje, o país é o primeiro produtor e o 

segundo consumidor mundial do café.  

 

Disponível em: < http://www.abic.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=38>. Acesso em: 
07 abr. 2017. [Adaptado].  

 
 
 
 
 



 
09. De acordo com o texto, o café chegou ao Brasil, mais precisamente, no estado  

A) da Paraíba.  

B) do Acre. 

C) do Rio Grande do Sul. 

D) do Pará. 
 
 
10. No Brasil, o café 

A) é produzido, em grande escala, nas cinco regiões brasileiras.  

B) foi considerado um produto de grande valor comercial apenas no século XX.  

C) tornou-se um produto-base da economia brasileira. 

D) teve seu cultivo espalhado lentamente pelo país. 
 

As questões 11 e 12 referem-se ao texto reproduzido a seguir: 
 
 

O Açaí 
 

 Açaí é o fruto da palmeira conhecida como açaizeiro, e o seu consumo data dos 

tempos pré-colombianos. É um alimento nativo da Amazônia, considerado muito 

importante na dieta dessa região. Hoje em dia, o açaí é cultivado não só na Região 

Amazônica mas em diversos estados brasileiros, sendo introduzido para o resto do 

mercado nacional durante os anos 80 e 90.  

É tradicional, na Amazônia, tomar o açaí gelado, com farinha de mandioca ou 

tapioca. Há quem prefira fazer um pirão com farinha e comer com peixe assado ou 

camarão, enquanto outros preferem o suco com açúcar.  

 Nas demais regiões do Brasil, as pessoas consomem o açaí congelado, 

adicionando frutas, cereais e xarope de guaraná. É um alimento muito apreciado por 

frequentadores de academias e desportistas.  
 

Disponível em: < http://diaconoluizgonzaga.blogspot.com.br/2011/06/acai -alimento-dos-paraenses.html>. 
Acesso em: 05 abr. 2017. [Adaptado].  

 
 
11. O fruto do açaizeiro 

A) é, tradicionalmente, tomado gelado na Amazônia.  

B) é consumido por várias pessoas, exceto por desportistas.  

C) foi introduzido no mercado nacional nos anos 70 e 80.  

D) foi cultivado, inicialmente, em todas as regiões brasileiras.  
 
 
12. De acordo com o texto, o açaí é um alimento 

A) consumido apenas com outras frutas.  

B) básico da dieta de todo brasileiro.  

C) nativo da região amazônica brasileira. 

D) ingerido apenas com farinha. 
 
 
 
 
 
 



13. Os classificadores são recursos da LIBRAS, representados por configurações de mãos 
usadas para expressar formas de objetos, de pessoas e de animais bem como movimentos e 
trajetórias percorridas por eles. Assim, por exemplo, o classificador do sinal CASA faz 
referência ao seu formato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando-se esses recursos e com base na imagem reproduzida acima, a opção na qual o 
uso do classificador está adequado para fazer referência ao A-Ç-A-I-Z-E-I-R-O é: 

A) CLASSIFICADOR – árvore do abacate 

B) CLASSIFICADOR – árvore do açaí  

C) CLASSIFICADOR – árvore da banana 

D) CLASSIFICADOR – árvore do araçá 
 

 

As questões 14 a 16 referem-se ao texto reproduzido a seguir: 
 

Chimarrão 
 

Chimarrão é uma bebida preparada com as folhas secas e trituradas da erva-mate. A 

erva-mate é uma planta nativa do Paraguai e do sul do Brasil. Os indígenas mascavam as 

folhas para aumentar a resistência durante longas caminhadas. Passaram depois a usá -las 

para preparar uma espécie de chá, para ser consumido quente. Os efeitos estimulantes da 

erva-mate são semelhantes aos do chá-preto e aos do café. Os apreciadores também 

garantem que facilita a digestão. O sabor amargo é sua principal característica.  

O chimarrão utiliza dois utensílios básicos: a cuia e a bomba. A cuia serve para colocar 
a erva e a água quente. A bomba é o canudo de metal por onde o líquido é sorvido.  

 
 
Disponível em: < http://escola.britannica.com.br/article/483175/chimarrao>. Acesso em: 07  abr. 2017. [Adaptado]. 

 
 

14. A informação que NÃO consta no texto é: 

A) Os efeitos da erva-mate são semelhantes ao do chá-preto e aos do café. 

B) A erva-mate possui efeito estimulante apenas para atividade física.  

C) A erva-mate contribui para a digestão. 

D) As folhas da erva-mate aumentam a resistência.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disponível em: <http://www.agronovas.com.br/  
investimento-na-producao-de-acai/>. Acesso em: 07 
abr. 2017. 

http://escola.britannica.com.br/article/482159/Paraguai
http://escola.britannica.com.br/article/480842/Brasil
http://escola.britannica.com.br/article/482643/cha
http://escola.britannica.com.br/article/483141/cafe


15. De acordo com o texto, a bomba utilizada para o consumo do chimarrão é de  

A) vidro. 

B) plástico. 

C) prata. 

D) metal. 
 
16. De acordo com o texto, o chimarrão 

A) é consumido pelos indígenas para relaxar, após a jornada de trabalho. 

B) é uma bebida preparada com diversos tipos de ervas e folhas.  

C) tem como um dos ingredientes a erva-mate, uma planta nativa da Argentina.  

D) tem como principal característica o sabor amargo.  
 
17. Observe a imagem reproduzida a seguir: 
 

 

Disponível em: < https://br.pinterest.  
com/explore/chimarr%C3%A3o-
896120819193/>. Acesso em: 08 abr. 2017.  

 
O classificador que melhor descreve essa imagem é:  

A) Descrição 1 – gaúcho tomando chimarrão 

B) Descrição 2  

C) Descrição 3 

D) Descrição 4 
 

As questões 18 e 19 referem-se ao texto reproduzido a seguir: 
 

 

Comidas exóticas para estômagos fortes 
 

De fato, a cultura oriental é campeã em comida exótica. Mas, apesar dessa culinária ser 
considerada estranha para quem é de outros lugares, para os nativos é vista como fonte rica 
em proteína e também como remédio. Assim, os alimentos podem aumentar a vitalidade, a 
virilidade, a resistência e a libido ou curar dores no corpo.  

Na China, por exemplo, é comum o consumo de espetos feitos de escorpiões, baratas, 
besouros e cavalos-marinhos, que são vendidos em barracas na rua, em restaurantes 
especializados e em mercados. Quem visita Pequim encontra a iguaria em bandejas dispostas 
nos balcões, dividindo espaço com grilos e estrelas -do-mar. 

Além de serem apreciados pelo sabor e pela textura, esses alimentos são consumidos por 
suas propriedades medicinais e energéticas. Segundo os chineses, o escorpião tem a 
capacidade de esquentar o sangue quando o clima está frio, aumentar a virilidade de quem o  
come e curar certas doenças. O cavalo-marinho, de aumentar a libido e a capacidade sexual. 
E as baratas, de aumentar a força muscular.  

 

 
Disponível em <http://curiosidadeseculturas.blogspot.com.br/2010/08/comidas -exoticas-para-estomagos-
fortes.html> Acesso em 08 de abr. 2017. [adaptado]  



18. Para os orientais, a comida exótica, além de ser fonte de proteína, é vista como remédio. Em 

relação aos benefícios dessa alimentação citados no texto , NÃO é correto afirmar: 

A) Os alimentos podem curar as dores no corpo. 

B) As baratas podem aumentar a força muscular.  

C) Os besouros e os grilos aumentam a virilidade.  

D) O escorpião tem a capacidade de esquentar o sangue quando o clima está frio.  
 
 
19. Apesar de o texto se referir à cultura oriental, ele faz referência apenas à 

A) Japão. 

B) China. 

C) Coréia do Sul. 

D) Índia. 
 
 
20. O sinal que remete ao animal cavalo-marinho é: 

 

A) 

 

B) 

 

C)  

 

D) 

 

 


