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( ) O sistema Braille foi reconhecido como melhor método de ensino de escrita e leitura para cegos em todo
o mundo durante o Congresso Nacional Brasileiro de
surdos-mudos e cegos, no Rio de Janeiro, realizado no
Instituo Benjamim Constant em 1909.

INTÉRPRETE DE BRAILLE

31. (CONCURSO CRATO/2021) Em 1784, o francês
Valentin Hauy fundou o instituto real dos jovens
cegos, em Paris, sendo a primeira escola de cegos
no mundo. (Fonte: Braille!? O que é isso?. Elza
Maria de Araújo Carvalho Abreu et. al.).

( ) F, V, V, F
( ) V, F, V, F
( ) F, V, F, F

Considerando aspectos relacionados à história do
sistema Braille, assinale a alternativa correta:

( ) F, V, V, V
( ) F, F, V, V

A) Foi nessa escola de Hauy que ingressou, em 1919,
Louis Braille, que futuramente iria ser responsável por
transformar a vida de pessoas cegas através da criação
do sistema Braille.

33. (CONCURSO CRATO/2021) Considerando a grafia braille para língua portuguesa, relacione o diacrítico com a sua combinação, associando corretamente as colunas,

B) No instituto real dos jovens cegos, em Paris, Valentin Hauy iria receber e alfabetizar vários alunos cegos.
Contudo, Louis Braille, criador do sistema Braille, não
iria contemplar nem ingressar seus estudo nesta escola.

Diacrítico
I. ç (cedilha )
II. á (vogal a com acento agudo)

C) Em 1819, ingressou na escola de Hauy, Louis Braille,
que transformaria a vida de pessoas cegas com a criação do sistema Braille.

III. ã (vogal a com til)
IV. õ (vogal o com til)

D) Foi nessa escola de Hauy que ingressou, em 1809,
Louis Braille, que futuramente iria ser responsável por
transformar a vida de pessoas cegas através da criação
do sistema Braille.

Combinações
( ) (12346)
( ) (12356)

E) Em 1829, Louis Braille ingressaria na escola fundada
pelo Francês Valentin Hauy, e logo no ano seguinte,
em 1830, daria início à criação do sistema de leitura e
escrita em Braille, que transformaria a vida de pessoas
cegas em todo o mundo.

( ) (246)
( ) (345)
Marque a opção que mostra a sequência correta
dessa associação
A) I, II, IV, III

32. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a evolução do
sistema Braille no mundo, preencha as proposições
colocando (V) para verdadeiro e (F) para falso.

B) II, I, III, IV
C) I, IV, III, II
D) II, III, IV, I

( ) A primeira tentativa de levar o sistema Braille para fora
da França foi concretizada por Valentin Hauy, fundador da primeira escola de cegos no mundo.

E) I, III, IV, II

( ) A primeira tentativa de levar o sistema Braille para fora
da França foi feita pelo próprio Louis Braille em 1840.

34. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa incorreta de acordo com a Grafia Braille para
a Língua Portuguesa:

( ) A introdução do Braille em outros países teve início
apenas nos anos de 1860.

A) A Grafia Braille para a Língua Portuguesa é considerado um documento normatizador.
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37. (CONCURSO CRATO/2021) Preencha as lacunas
corretamente, de acordo com a estrutura e uso do
sistema Braille. O sistema de escrita em relevo
conhecido pelo nome de Braille é constituído por
63 sinais formados por
a
partir do conjunto matricial (123456). Este conjunto de pontos
chamase, por isso,
.
O espaço por ele ocupado, ou por qualquer outro sinal, denomina-se
ou
e, quando vazio, é também
considerado por alguns especialistas como um sinal,
passando assim o sistema a ser composto por 64 sinais. (Abreu, 2008, p.27) (Fonte: Braille!? O que
é isso?. Elza Maria de Araujo Carvalho Abreu et.
al.).
Assinale agora a alternativa que preenche as lacunas corretamente:

B) A grafia Braille para língua portuguesa tem como principal objetivo permitir que o Braille continue sendo
uma ferramenta fundamental na educação, habilitação,
reabilitação e profissionalização das pessoas cegas.
C) A Grafia Braille para a Língua Portuguesa está exposta
em dois capítulos, que compreende um primeiro capítulo sobre o sistema Braille e um segundo sobre o código Braille na grafia da Língua Portuguesa.
D) A grafia Braille para a Língua portuguesa irá apresentar o Sistema Braille definindo e apresentando o sistema, assim como procede à sua caracterização. Neste
caso, o manual não compreende aspectos relacionados
a Alguns diacríticos necessários à escrita de palavras
em outras línguas e na própria Língua Portuguesa.
E) A Grafia Braille para a Língua Portuguesa é também
considerado um documento de consulta.

A) Pontos; 7; sinal exclusivo; cela braille ou célula braille.
B) Linhas; 7; sinal exclusivo; cela braille ou célula braille.
35. (CONCURSO CRATO/2021) Considerando a grafia correta, sobre pontuação e sinais acessórios, assinale a opção incorreta:

C) Pontos; 6; sinal fundamental; cela braille ou célula
braille.

A) O sinal (36) corresponde a hífen ou traço de união

D) Linhas; 6; sinal exclusivo; espaço braille ou régua
braille.

B) O sinal (2) corresponde a vírgula

E) Pontos; 6; sinal fundamental; cela braile ou célula
braile.

C) O sinal (35) corresponde ao asterisco
D) O sinal (234) corresponde ao ponto de exclamação

38. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a estrutura e
uso do sistema Braille, analise as proposições a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso

E) O sinal (456) corresponde à barra vertical.

( ) Os sinais do sistema Braille distribuem-se sistematicamente por 8 séries, servindo a 1º série de base para às
2ª,3ª e 4ª séries.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Considerando a grafia correta, sobre sinais usados com números, assinale a opção incorreta:

( ) A primeira série é a única que é constituída por 9 sinais, servindo de base para outras séries.

A) O sinal (36) corresponde ao sinal de subtração (menos)
B) O sinal (235) corresponde ao + sinal de adição (mais)

( ) A 6ª série deriva da 1ª e desenvolve-se pelos pontos,
3,4,5 e 6 contando apenas 5 sinais.

C) O sinal (236) corresponde ao sinal de divisão (dividido
por)

( ) A 7ª série se baseia na 1ª série, e é formada pelos 6
sinais da coluna esquerda.

D) O sinal (356) corresponde ao grau(s)

( ) A escrita Braille se faz ponto a ponto na reglete e ponto
a ponto na máquina Braille.

E) O sinal (2356) corresponde ao sinal de igualdade
Assinale a alternativa correta:
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A) F, V, F, V, F

E) Setas simples

B) F, F, F, F, F

42. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre os símbolos
usados em contexto informático, podemos afirmar
que:

C) V, V, V, V, V
D) F, V, V, V, V

A) A / é representada pelo sinal (136)
E) V, V, F, F, F

B) A # é representada pelo sinal (3456 12)
C) O @ é representado pelo sinal (156)

39. (CONCURSO CRATO/2021) Considerando a grafia correta, sobre sinais exclusivos do Sistema
Braille, assinale a opção incorreta:

D) O sinal de translineação é representado (6)
E) O sinal restituidor é representado pelos sinal (45)

A) O sinal (16) corresponde ao sinal de maiúscula.
43. (CONCURSO CRATO/2021) Considerando as
normas técnicas para produção de textos em Braille
no tocante a parte referente e as orientações práticas para a transcrição de textos em braille, consideramos importante destacar as informações a seguir sobre a descrição de imagens. "Sempre que
constatada a total impossibilidade de representação
de imagens em relevo, torna-se necessário utilizar
o recurso da descrição. Esta deverá ser cuidadosamente planejada e elaborada a fim de que o usuário,
especialmente dos livros didáticos, possa receber as
informações da forma mais fiel possível ao original.
Além do aspecto pedagógico ou meramente ilustrativo, as imagens têm, muitas vezes, um caráter cultural, informativo e recreativo, e por esta razão precisam sempre ser avaliadas dentro do contexto em
que se encontram. Em muitos casos, mesmo dispondo dos recursos técnicos necessários para a reprodução em relevo, esta não será percebida pelo
tato com facilidade". (BRASIL, 2018, P.26)

B) O sinal (3456) corresponde ao sinal de número.
C) O sinal (16) corresponde ao sinal de expoente ou índice
superior.
D) O sinal (34) corresponde ao sinal de sinal de índice inferior.
E) O sinal (53) corresponde ao sinal restituidor do significado original de um símbolo Braille.

40. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a opção correta para a representação de medidas e porcentagens indicadas entre parênteses considerando a
grafia Braille para língua portuguesa.
(22°C).
A) (126 3456 12 12 356 46 14 345)
B) (126 1234 14 13 345 46 14 345)

Considerando os alguns cuidados necessários para
descrição de imagens, devemos considerar:

C) (126 3456 12 13 345 46 14 345)

I. A descrição de imagens deve ser sucinta, clara, objetiva e contextualizada.

D) (126 1234 12 14 345 46 14 346)
E) (126 3456 14 13 356 46 14 345)

II. Não torna-se necessário obedecer às normas da Língua
Portuguesa, já que o sistema Braille tem sua própria
linguagem.

41. (CONCURSO CRATO/2021) O que representa o
sinal composto (46 246)

III. Nos livros didáticos, não é necessário ter em vista o
nível escolar do aluno ao qual se destina a descrição,
já que o sistema Braille é um código e não muda.

A) Cruz latina
B) Estrela

IV. Em provas e exercícios, deve-se ter o cuidado de não
oferecer informações que induzam o estudante à resposta.

C) Setas horizontais

Marque a opção correta:

D) Hashtag
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A) Apenas o item I está correto.

C) Escrita interpontada se refere a uma representação em
Braille que ocupa uma face de uma folha de papel, com
superposição folhas.

B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

D) A transpaginação não está relacionado à mudança de
página, e sim a passagem de uma linha para outra em
contextos braillísticos.

D) Apenas os itens III e IV estão corretos.
E) Todos os itens I e IV estão corretos.

E) Translineação se refere à passagem de uma página para
outra.

44. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a
PORTARIA N.º 319, DE 26 DE FEVEREIRO DE
1999, analise as questões a seguir e marque a alternativa correta:
A) Compete a comissão brasileira do Braille elaborar e
propor a política internacional para o uso, ensino e difusão do Sistema Braille.
B) Compete a comissão brasileira do Braille propor normas concernentes ao uso e ensino do sistema de leitura
e escrita em Braille no Brasil e no mundo, visando sua
unificação, especialmente de línguas francesas.
C) Não compete a comissão brasileira do Braille prestar
assistência técnica às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como a entidades públicas e
privadas, sobre questões relativas ao uso do Sistema
Braille.
D) Não compete a comissão brasileira do Braille uma avaliação permanentemente a simbologia Braille adotada
no país, atentando para a necessidade de adaptar ou alterar.
E) Compete a comissão brasileira do Braille manter intercâmbio permanente com comissões de Braille de outros países de acordo com as recomendações de unificação do Sistema Braille em nível internacional.

45. (CONCURSO CRATO/2021) Considerando as
normas técnicas para produção de textos em
Braille, analise as alternativas e assinale a opção
verdadeira:
A) Apagador de pontos em Braille é um instrumento para
apagar pontos em Braille em papel ou em clichês.
B) Braille jumbo se refere ao Braille de 4 pontos, produzido em celas de tamanho inferior ao normalmente
usado.
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