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O Recurso não será aceito pois a bibliografia que a candidata usou não consta no edital. Embasado na bibliografia do
Edital temos como resposta carreta letra C. Do livro: Aspectos Linguísticos da Libras. Autora Cristiane Rodrigues,
Flávia Valente. Página 231 '

6. ClassÍfícadores podem ser usados para determinar o tamanho^ o formato da bola, sua textura. Assim, uma

bola de basquete ganha classífícadores diferentes dos de uma bola de vôlei, os quais diferem quando
redefinem uma bola de futebol americano e uma bola de futebol, identifique o tipo de classifícador mostrado
neste caso: .

à) Classificador semântico.

b). Classifícadór corpo. /
c) Especifícadores de tamanho e forma.
d). Classificador instrumento. ' .

e) Classifícadores descritivos.

Pagina 231: '-

Especifícadores de tamanho e fonna: São configurações de mão que representam vários aspectos do
referente. Esses classifícadores foram divididos em especifícadores de tamanho e forma estáticos: ObJetos

longos, redondos e etc. Especificadores de tamanho forma e traço; a mão, raovendo-se no espaço,, traça as

linhas do referente em duas ou três dimensões. Um exemplo é b que acontece com'o sinal BOLA.
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19. Segundo Quadros e Kamopp, np livro Língua Brasileira de Sinais Estudos Linguísticos, a ordem básica

da frase em LIBRAS é: . .

a) SOV, SVO ou VSO.
b) VSO, SVÜ ou SOV
c) SVO; VSO ou SOV . .
d) SOV, VSO ou SVO. ' - -

e) VSO, VSO ou SVO. / . , -

O recurso hão será aceito pois na pagina 134 do livro de Quadros e Kamopp, menciona:
"De acordo com suas investigações a ordem dominante será sempre SOV, SVO ou VSO.
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257ExÍstem alguns mitos em relação aos Tradutores Intérpretes de Língua de Sinais. São eles:

(l) Todos os professores de Surdos são Intérpretes de Língua de Sinais.
(2). As pessoas ouvintes que dominam a Língua de Sinais são intérpretes.

(3) Os filhos de pais surdos são Intérpretes de Língua de Sinais.



(4)-Os Intérpretes não precisam ter certificação para exercer a'profíssâo.
Qual afirmativa está Íncorreta:
a) Apenas 4 ''

b) Apenas 2 : . . - -

c) Apenas l
d) Apenas 3 , . .

e) Todas as afirmativas estão Íncorretas

Segundo verificação da banca examinadora, todas as alternativas estão correias. E a alternativa 4 também é

um mito ,mas não está embasada nos estudos de RonÍce Quadros.
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