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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 17
Conforme o vocabulário técnico dos Estudos da Tradução, é
comum encontrar alguns descritores como texto fonte e texto
alvo ou língua fonte e língua alvo. Os mesmos termos valem
para a tradução interlíngue e intermodal. Ao aproximar duas
línguas de modalidades distintas, a Língua Portuguesa e a
LIBRAS, o tradutor lida com as modalidades:

A) Oral-auditiva e verbovisualidade.
B) Oral-auditiva e visuogestual, respectivamente.
C) Pantomima e verbovisualidade.
D) Oral-auditiva, textual e visuogestual.
E) Oral-auditiva e pantomima.
Questão 18
De acordo com o histórico da profissão do Tradutor e
Intérprete de LIBRAS nos Brasil, agentes religiosos e de
educação foram de substancial importância na legitimação da
área como categoria profissional.

Questão 19
De acordo com a estrutura morfêmica da LIBRAS, os sinais
podem se assemelhar em um ou mais parâmetros
linguísticos.
Assinale de a alternativa que indica os sinais que são
formados pelo mesmo ponto de articulação:

A) Futuro, aposentadoria, comprar.
B) Comprar, ler, saber.
C) Morar, trabalhar, telefonar.
D) Sábado, falar, comer.
E) Amar, agosto, mercado.
Questão 20
De acordo com a estrutura morfêmica da LIBRAS, existem
sinais que se assemelham quanto às configurações de mão
inicial e final. Assinale a alternativa que indica dois sinais que
se assemelham nesse parâmetro linguístico:

Assinale a alternativa que melhor retrata este panorama
histórico:

A) Amar e aprender.
A) A profissão do Tradutor e Intérprete de LIBRAS no Brasil
teve seu início a partir da década de 2000. Os marcos
sociais que compõem esse percurso configuram as lutas
das comunidades surdas e aos primeiros estudos
linguísticos em Libras. Estes movimentos iniciaram
principalmente em ambientes religiosos, os quais não
contam mais com a participação da Comunidade Surda.
A valorização da profissão possibilitou novas reflexões
sobre a identidade linguística dos Surdos e autonomia
política, social e cultural.

B) A profissão do Tradutor e Intérprete de LIBRAS no Brasil
teve seu início a partir da década de 2000. Agentes
religiosos e educacionais simbolizaram ao longo de toda
a história um vasto assistencialismo prejudicial à
Comunidade Surda. A difusão da Comunicação Total e
Bilinguismo possibilitou novas reflexões sobre a
identidade linguística dos Surdos e autonomia política,
social e cultural.

C) Agentes religiosos e educacionais sustentaram a luta
pelo Bilinguismo desde 1850.

B) Casa e feijão.
C) Festa e amar.
D) Comprar e comparar.
E) Cuidado e cuidar.
Questão 21
De acordo com o percurso histórico da Comunidade Surda no
Brasil e da Cultura Surda, assinale a alternativa que
representa o conceito de Cultura Surda:

A)

A partir do diagnóstico de deficiência auditiva o indivíduo
já faz parte da Comunidade Surda, ainda que este venha
a desenvolver língua em modalidade oral.

B)

Lutar por inclusão social efetiva e uso da Língua de
Sinais configuram o principal conceito de Comunidade
Surda.

C)

A Cultura Surda representa a associação de surdos
adultos que lutam por seus direitos acadêmicos e
profissionais.

D)

Sujeitos Surdos estão ligados por uma única ideologia
que recusa a classificação de surdez como deficiência.

E)

Apesar de sujeitos surdos não habitarem o mesmo local,
estão ligados por uma origem, por um código ético de
formação visual, independente do grau de evolução
linguística, tais como a Língua de Sinais e a Comunidade
Surda.

D) A profissão do Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais
teve seu início no mundo, a partir da década de 2000.
Até o ano de 1990 pessoas com deficiência auditiva
eram obrigadas a oralizar em clínicas de reabilitação.

E) A profissão do Tradutor e Intérprete de LIBRAS no Brasil
teve seu início a partir da década de 1980. Os marcos
sociais que compõem esse percurso configuram as lutas
das comunidades surdas e aos primeiros estudos
linguísticos em Libras. Estes movimentos iniciaram
principalmente em ambientes religiosos, os quais foram
os locais pioneiros a popularizar a LIBRAS como veículo
de comunicação, expressão, educação e evangelização.
Essa valorização possibilitou novas reflexões sobre a
identidade linguística dos Surdos e autonomia política,
social e cultural.
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Questão 22

Questão 25

As discussões atuais sobre o tradutor-intérprete de
Libras/Português na esfera educacional trazem consigo as
problemáticas em:

De acordo com a Lei 10.436/02 e Decreto Federal 5626/05, a

A)

Definição e proposição da palavra intérprete de LIBRAS
para intérprete educacional, com confusa distinção
exigida para competência linguística e conhecimento
pedagógico.

B)

Valores de honorários, apenas.

C)

Definição e proposição da palavra intérprete de LIBRAS
para intérprete educacional, pois este deve ser também
formado em pedagogia conforme previsto pela
legislação vigente.

D)

Baixa demanda para contratação e definição e
proposição palavra intérprete de LIBRAS para intérprete
educacional.

E)

Propagação exponencial da esfera educacional no
Brasil, a qual NÃO apresenta mais divergências
conceituais e falta de clareza sobre a atuação do
profissional.

formação do Tradutor Intérprete de LIBRAS deve contemplar:

A) Formação

em curso superior de Tradução e
Interpretação, com habilitação em LIBRAS – Língua
Portuguesa, a partir de2015.

B) Formação

prioritária em cursos de educação
profissional, extensão universitária e curso superior.

C) Formação prioritária em organizações da sociedade civil
representativas da comunidade surda.

D) Cursos de pós-graduação voltados para a área de
educação inclusiva.

E) Certificado de Proficiência – PROLIBRAS.
Questão 26
A direcionalidade do sinal em LIBRAS é um dos marcadores
linguísticos que indicam os interlocutores discursivos. Ao
analisarmos o discurso visuogestual entre dois indivíduos e

Questão 23

observar que o sujeito A sinaliza ao sujeito B a oração “Eu

De acordo com a estrutura morfêmica da LIBRAS, existem
sinais que se diferem quanto ao ponto de articulação.
Assinale a alternativa que indica dois sinais que se diferem
apenas nesse parâmetro linguístico:

(sujeito A) ofereço a você (sujeito B)”, assinale a alternativa
que informa a direcionalidade do sinal:

A) Mãos do sujeito A partem de A e se direcionam para
A) Amar e estudar.

frente ao local do sujeito B.

B) Telefone e digitar.

B) Mãos permanecem na frente do sujeito A e na sequência
o sujeito A aponta para o sujeito B.

C) Professor e pedagogia.

C) Mãos do sujeito A se direcionam para o sentido oposto

D) Médico e doença.

do sujeito B.

E) Olhar e comer.

D) Mãos do sujeito A se direcionam ao sujeito B,
alternadamente.

Questão 24

E) Mãos do sujeito A se direcionam ao sujeito B,

O alfabeto manual e a datilologia são recursos utilizados no
discurso visuogestual, porém não são itens linguísticos
próprios da LIBRAS. As letras do alfabeto aparecem em
similaridade com algumas configurações de mão. Quais
letras do alfabeto manual se assemelham à configuração de
mão

dos

sinais

CURSO,

FONOAUDIOLOGIA,

APROVEITAR, LER e PODER (verbo)?

A) Letras C, F, Y, V e A, respectivamente.
B) Letras B, F, Y, V e S, respectivamente.
C) Letras C, C, Y, V e A, respectivamente.
D) Letras C, F, Y, V e S, respectivamente.
E) Letras C, C, Y, V e S, respectivamente.
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alternadamente e em círculos.
Questão 27
O conhecimento de excelência sobre a Libras, ou seja, o
domínio dos aspectos motores, contexto sociocultural dos
falantes da língua e conhecimento metalinguístico, refere-se
a seguinte competência do tradutor-intérprete:

A) Fluência.
B) Proficiência linguística.
C) Conhecimento gramatical.
D) Técnica de tradução.
E) Formação acadêmica, apenas.

6

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 28

Questão 33

Os elementos linguísticos da LIBRAS podem ser vistos de
formas diferentes de acordo com o ponto de vista assumido
pelo linguista. Atualmente, a sinalização pode ser observada
sob os parâmetros:

O procedimento tradutório de omissão entre as línguas
Português/Libras, se refere a:

Configurações de mão, ponto de articulação,
movimento, direção e expressão facial ou não manual.

A) Omissão de elementos da língua fonte quando

B)

Configuração de mão, ponto de
direção/orientação e expressão facial.

B) Omissão de elementos da língua fonte conforme o

C)

Configuração de mão, movimento, direção/orientação,
expressão facial e contexto.

D)

Contexto no momento da sinalização e configuração de
mão.

E)

Movimento, direção/orientação e configuração de mão,
sendo ponto de articulação facultativo.

A)

articulação,

Questão 29
O uso de um termo técnico, conceito ou objeto de outro
idioma, que não tenha tradução para a língua alvo
acompanhado ou não por explicação, é chamado de:

A)
B)
C)
D)
E)

Modulação.
Omissão e explicitação.
Classificador.

desnecessários ou excessivamente repetitivos.

julgamento pessoal do tradutor-intérprete.

C) Omissão de elementos da língua fonte devido a Libras
ser uma língua linguisticamente limitada.

D) Omissão de elementos da língua fonte substituídos por
explicação da mensagem.

E) Omissão de elementos da língua fonte para evitar fadiga
e cansaço do tradutor-intérprete, visto que seu trabalho
muitas vezes é físico, manual e em condições
desfavoráveis.

Questão 34
De acordo com a morfologia da LIBRAS, assinale abaixo os
sinais que apresentam a mesma configuração de mão.

Empréstimo linguístico.
Tradução literal.

A) Telefone, evitar, bilinguismo.

Questão 30

B) Arroz, faxina, amor.

A iconicidade é uma das características das línguas de sinais.
Na LIBRAS, são todos sinais icônicos:

C) Avisar, telefone, brincadeira.
D) Vaca, telefone, brincadeira.

A)
B)
C)
D)

Casa, carro, comprar e jogar.

Brincar, comer, dançar e casa.

Questão 35

E)

Laranja, casa, pipoca e bicicleta.

De acordo com o procedimento tradutório chamado

Feio, casa, bicicleta e jogar.

E) Falar, sapo, brincadeira.

Telefone, casa, carro e comer.

Questão 31

transposição, tem-se a mudança de categoria gramatical na

O uso de configurações de mão e expressões faciais como
marcadores de concordância, vinculando o sujeito ou o objeto
à ação do verbo, refere-se à categoria:

situação interlíngue e intermodal. É comum na tradução da

A)
B)
C)
D)

Parâmetros da Libras.

E)

Estudos da tradução.

Classificadores.
Procedimentos de tradução.
Enunciação típica em Libras.

Questão 32
Os marcadores morfossintáticos da LIBRAS contam muitas
vezes com as expressões faciais de negação e/ou balanceio
de cabeça. Assinale abaixo os verbos que utilizam esse
recurso em LIBRAS quando em contexto de negação.

A)
B)
C)
D)

Poder, gastar, saber.

E)

Saber, ter, poder.

Voltar, falar, ter.
Voltar, fugir, poder.
Poder, fugir, ter.
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Língua Portuguesa para a Libras ocorrer:

A) Uso de movimento e expressões não manuais para
adjetivar uma ação e não apenas sinalizar o verbo
verbalizado na língua fonte.

B) Uso de movimento e expressões não manuais para
explicar o conteúdo da língua fonte, pois a Libras
apresenta limitações linguísticas.

C) Uso de movimento e expressões não manuais com
permissão para alterar o conteúdo exposto através da
língua fonte.

D) Uso de sinais que sigam a justaposição das palavras, de
modo a produzir uma tradução palavra por palavra.

E) Apenas o uso de verbos e adjetivos para facilitar a
compreensão na língua alvo.

7

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 36

Questão 39

A datilologia é um recurso linguístico frequentemente usado

De acordo com a Lei Federal nº10.436 de 24 de abril de 2002
é correto afirmar que:

na LIBRAS, composto pelo alfabeto manual para digitar
através das mãos e expressar novos vocábulos de outras
línguas que ainda não estão configurados no léxico da
LIBRAS. Assinale a alternativa que contém vocábulos que
ainda são expressos por datilologia na comunicação em
LIBRAS, em algumas comunidades surdas do Brasil:

A) Março, maio, loja.
B) Março, comprar, faculdade.
C) Faculdade, felicidade, março.
D) Março, julho, obrigar.
E) Março, olhar, bolsa.
Questão 37
Os procedimentos de tradução são identificados ou definidos
a partir da:

A) A partir de 2002 foi autorizado o uso social e profissional
da Língua Brasileira de Sinais por todas as pessoas com
ou sem deficiência auditiva.

B) A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é reconhecida
como meio de comunicação legal no Brasil, pois a
LIBRAS é reconhecida como uma Língua com sistema
linguístico de natureza visual-motora, com estrutura
gramatical própria e que permite transmissão de ideias
e fatos.

C) A partir de 2002 foi autorizado o uso social e profissional
da Língua Brasileira de Sinais por todas as pessoas com
ou sem deficiência auditiva.

D) A Língua Brasileira de Sinais ganha seu status
linguístico como
Portuguesa.

igual

ou equivalente

à

Língua

E) A Língua Brasileira de Sinais passa a ser reconhecida
como meio de comunicação de todas as pessoas com
deficiência auditiva.
Questão 40
Os marcadores linguísticos da LIBRAS podem variar entre

A) Identificação dos elementos linguísticos e das formas
linguísticas que igualam uma língua e outra.

B) Identificação do vocabulário que se difere em uma língua
e outra.

C) Aproximação entre uma língua e outra por explicação do
contexto.

D) Aproximação entre uma língua e outra por subtração de
informação.

E) Identificação dos elementos linguísticos e das formas
linguísticas que aproximam ou distanciam uma língua e
outra.
Questão 38
De acordo com a morfossintaxe e semântica da LIBRAS,
alguns sinais são caracterizados por bochechas sugadas

configurações de mão e expressões não manuais, dentre as
quais uma caracteriza-se pela movimentação horizontal da
mandíbula, para direita e esquerda, de forma breve e
repetida.
Assinale a alternativa que indica a noção referente a este
marcador não manual:

A) Defeito/Imperfeição.
B) Rigor.
C) Saciedade.
D) Tristeza.
E) Negação.
Questão 41

atribuindo ideia negativa pelo ato de sugar. Assinale a
alternativa que contém os sinais com essa característica:

Os marcadores de gênero e número de acordo com a
morfologia da LIBRAS são expressos a partir de modificações
no próprio sinal. Assinale a alternativa que indica um
marcador de plural:

A) Sugar, aspirar, engordar.

A) Repetições do sinal.

B) Absorver, emagrecer, secar.

B) Sinal correspondente ao termo vários.

C) Soprar, emagrecer, crescer.

C) Sinal correspondente ao termo muitos.

D) Soprar, emagrecer, secar.

D) Direcionamento do olhar ao referente.

E) Expirar, soprar, absorver.

E) Direcionamento de ombros.
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Questão 42

Questão 45

O tradutor intérprete Libras/Português tem a responsabilidade
de aproximar duas línguas de estruturas diferentes, para isso
é necessário:

O conceito de classificador engloba o modo como um sinal é
produzido, conforme as propriedades físicas específicas do
referente que ele representa.

A)

Conhecer os diferentes elementos linguísticos de cada
língua e ter ciência de que muitos ainda não estão
gramaticalmente descritos, o que dificulta uma perfeita
aproximação.

Assinale a alternativa que indica as propriedades que são
consideradas na sinalização:

B)

Conhecer os diferentes elementos linguísticos de cada
língua e ter ciência de que as línguas não se diferem em
forma em conteúdo.

C)

Conhecer os elementos linguísticos de cada língua e ter
ciência de que não é possível traduzir todos os
conteúdos entre as línguas por falta de elementos na
modalidade visuogestual.

D)

Basear-se na gramática da língua Portuguesa, apenas.

E)

Basear-se na gramática da língua Brasileira de Sinais,
apenas.

A) Tamanho, forma e comportamento ou movimento.
B) Tamanho, forma e cor.
C) Tamanho, forma e contexto.
D) Comportamento, movimento e configuração de mão.
E) Apenas os cinco parâmetros da LIBRAS, sem considerar
as propriedades físicas do referente em questão.
Questão 46

Questão 43

Considerando os gêneros do discurso propostos a luz da
teoria de Bakthin [1953-54], ao estudar a tradução interlíngue
em si, nota-se que:

O sinal em LIBRAS difundido na comunidade surda dos
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina,
descrito como mãos em Y, palmas para trás, próximas,
movimentadas em pequenos círculos verticais, para frente,
alternadamente, refere-se ao sinal:

A)

A caracterização de gêneros discursivos engloba a
construção composicional, o estilo e o conteúdo temático
do contexto e determina relativa estabilidade no
enunciado.

B)

As esferas discursivas não podem ser estudadas na
modalidade visuogestual.

C)

A caracterização de gêneros discursivos destaca a
necessidade de estratégias de tradução igual para todos
os gêneros na qual a tradução está inserida.

E) Julho.

D)

Não é possível estudar tais conceitos na modalidade
visuogestual, a não ser sob a construção em signwriting.

Questão 44

E)

A língua de sinais apresenta gramática própria e não
permite seu estudo sob teóricos que estudaram a língua
oral apenas.

A) Enlouquecer.
B) Telefonar.
C) Evitar.
D) Brincar.

Com relação ao processo de tradução, o conceito de
procedimento, procedimento técnico e estratégia de
tradução resultam, respectivamente, em:

Questão 47
De acordo com a estrutura morfêmica da LIBRAS, alguns

A)

B)

Ação ou método de realizar um trabalho de forma correta
para atingir uma meta, ação recursiva específica e
processo decisório.
Ação ou método de realizar um trabalho de forma correta
para atingir uma meta, ação aleatória e processo
involuntário.

C)

Ação ou método de realizar um trabalho de forma correta
para atingir uma meta, ação recursiva específica e
processo pré- determinado pela modalidade linguística.

D)

Ação ou método de realizar um trabalho de forma correta
para atingir uma meta, ação recursiva específica e
processo indefinido.

E)

Os três termos apresentados são iguais e não se
diferenciam entre si, nos estudos de tradução em
modalidade visuogestual.
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sinais codificam a noção de interrogação de expressões não
manuais. Assinale a alternativa que descreve estas duas
características, respectivamente:

A)

Cabeça levemente levantada, voltada para trás, com
possível sobrancelha erguida e boca entreaberta.

B)

Expressão facial contraída, bochechas sugadas com
possibilidade de enfatizar a noção de ausência.

C)

Movimento súbito para baixo da mão sinalizadora.

D)

Movimento labial articulando os fonemas da Língua
Portuguesa sem vozeamento.

E)

Alternância de mãos.
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Questão 48

Questão 49

Considere o texto-base citado abaixo para responder a
próxima questão:

Considere o texto-base citado abaixo para responder a
próxima questão:

“A constatação quanto a não existência de uma
correspondência entre palavras nas diferentes línguas
influenciou a busca por uma tradução que buscasse
equivalência semântica, outra maneira de se conceber a
tradução e a interpretação, denominada por Metzger (2000),
tradução livre. Segundo a autora, esta forma de se
compreender a tradução foi descrita por Cícero (106 a.C a 43
a.C.) e busca-se, com esta prática, um registro acessível na
língua alvo usando quantas palavras forem necessárias de
forma a se obter o mesmo sentido do texto fonte.

“A constatação quanto a não existência de uma
correspondência entre palavras nas diferentes línguas
influenciou a busca por uma tradução que buscasse
equivalência semântica, outra maneira de se conceber a
tradução e a interpretação, denominada por Metzger (2000),
tradução livre. Segundo a autora, esta forma de se
compreender a tradução foi descrita por Cícero (106 a.C a 43
a.C.) e busca-se, com esta prática, um registro acessível na
língua alvo usando quantas palavras forem necessárias de
forma a se obter o mesmo sentido do texto fonte.

Diversas abordagens para se determinar a equivalência
semântica das palavras em diferentes línguas têm sido
desenvolvidas a fim de se evitar que o tradutor tome decisões
pessoais/subjetivas não sendo, desta forma, influenciado
pelo texto. Os problemas implicados nas traduções de figuras
de linguagem podem ser usados como exemplos. Conforme
discutiu Metzger (2000), para os autores que se debruçam
desde a década de 1960 a estes estudos, os tradutores,
nestes casos, devem encontrar expressões equivalentes que
viabilizem a produção dos sentidos em jogo nestas
expressões. Frishberg (1990) chama a atenção ainda ao fato
de que uma metáfora em uma língua pode não sê-la em outra,
razão pela qual cabe ao intérprete procurar a manutenção do
sentido da enunciação ao invés de ficar preso a forma da
língua, respeitando a situação em que o discurso foi
produzido.

Diversas abordagens para se determinar a equivalência
semântica das palavras em diferentes línguas têm sido
desenvolvidas a fim de se evitar que o tradutor tome decisões
pessoais/subjetivas não sendo, desta forma, influenciado
pelo texto. Os problemas implicados nas traduções de figuras
de linguagem podem ser usados como exemplos. Conforme
discutiu Metzger (2000), para os autores que se debruçam
desde a década de 1960 a estes estudos, os tradutores,
nestes casos, devem encontrar expressões equivalentes que
viabilizem a produção dos sentidos em jogo nestas
expressões. Frishberg (1990) chama a atenção ainda ao fato
de que uma metáfora em uma língua pode não sê-la em outra,
razão pela qual cabe ao intérprete procurar a manutenção do
sentido da enunciação ao invés de ficar preso a forma da
língua, respeitando a situação em que o discurso foi
produzido.

Observa-se assim que o problema da equivalência de
sentidos tem sido o foco das discussões sobre o trabalho de
tradução e interpretação desde a Antiguidade. Mais
recentemente esta prática passa a ser considerada como um
processo dinâmico, compreendendo-se a tradução e a
interpretação como um evento interacional (METZGER,
2000). Acrescentamos, a esta concepção defendida por
Metzger (2000), nossa forma de entender este processo:
defendemos a prática de tradução e interpretação como um
evento interacional e de ordem discursiva”.

Observa-se assim que o problema da equivalência de
sentidos tem sido o foco das discussões sobre o trabalho de
tradução e interpretação desde a Antiguidade. Mais
recentemente esta prática passa a ser considerada como um
processo dinâmico, compreendendo-se a tradução e a
interpretação como um evento interacional (METZGER,
2000). Acrescentamos, a esta concepção defendida por
Metzger (2000), nossa forma de entender este processo:
defendemos a prática de tradução e interpretação como um
evento interacional e de ordem discursiva”.

ALMEIDA, Elomena Barboza; LODI, Ana Claudia. Formação de Intérprete de LIBRAS –
Língua Portuguesa: reflexões a partir de uma prática formativa. In. LIBRAS EM ESTUDO:
formação de profissionais. Org. ALBRES, Neiva de Aquino; NEVES, Sylvia Lia Grespan
Neves. FENEIS – SP. 2014.157p. ISBN 987-85-62950-07-0.

ALMEIDA, Elomena Barboza; LODI, Ana Claudia. Formação de Intérprete de LIBRAS –
Língua Portuguesa: reflexões a partir de uma prática formativa. In. LIBRAS EM ESTUDO:
formação de profissionais. Org. ALBRES, Neiva de Aquino; NEVES, Sylvia Lia Grespan

Os tradutores devem encontrar expressões equivalentes que
viabilizem a produção dos sentidos ao longo do processo
tradutório. Dentre os procedimentos e técnicas de tradução
entre modalidades linguísticas diferentes, assinale a
alternativa correta:

Neves. FENEIS – SP. 2014.157p. ISBN 987-85-62950-07-0.

Faz parte da responsabilidade e comprometimento ético do
Tradutor Intérprete de LIBRAS preservar a equivalência
semântica, realizando:

A) Estudo prévio do texto fonte, características linguísticas
A) Equivalência,

modulação, omissão,
melhorias e reconstrução de períodos.

explicitação,

B) Omissão e explicitação.
C) Reconstrução de períodos.
D) Explicação e exemplificação.
E) Uso de tradução palavra por palavra para preservar
conteúdo do texto fonte.

das línguas fonte e alvo e aspectos contextuais.

B) Discurso unilateral com base em sua própria experiência
profissional e vivência em comunidade surda.

C) Tradução do texto fonte com adição de informações
visando facilitar a compreensão ou expressão do sujeito
surdo.

D) Estudo de equivalência de sentidos somente para a
esfera de tradução educacional.

E) Estudo de equivalência de sentidos apenas para as
esferas de tradução educacional e jurídica.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 50
A linguagem humana configura um sistema semiótico plural
com vasta dinâmica de sentidos na materialização da
linguagem. Logo, o Tradutor e Intérprete de LIBRAS
necessariamente precisa:

A)

Pensar a tradução/interpretação como um processo,
estudar os elementos linguísticos da língua fonte e da
língua alvo, reconhecer e transpor tais elementos e suas
significações como recurso técnico para a produção de
sentidos.

B)

Pensar a tradução/interpretação como um processo
unilateral, estudar os elementos linguísticos da língua
fonte e da língua alvo e não considerar a modalidade
linguística das línguas envolvidas.

C)

Pensar a tradução/interpretação como um processo,
reconhecer que a LIBRAS necessita de empréstimos
linguísticos das línguas orais para suprir sua gramática
e considerar a modalidade linguística das línguas
envolvidas.

D)

Compreender

a

tradução/interpretação

como

um

processo, considerar os elementos linguísticos da língua
fonte e da língua alvo como iguais e equivalentes e
reconhecer os elementos linguísticos como recurso
técnico na produção de sentidos.

E)

Compreender
processo

a

tradução/interpretação

unilateral

e

reconhecer

os

como

um

elementos

linguísticos como recurso técnico na produção de
sentidos.
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