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Terminada a prova e preenchida a Folha de 
Respostas, chame a atenção do aplicador, 
levantando o braço. Ele, então, irá até você 
para recolher sua FOLhA DE RESPOSTAS 
e seu CADERNO DE PROVA.

Leia atentamente o CARTAZ sobre ELIMINAÇÃO 
AUTOMÁTICA, afixado na parede da sala, à sua 
frente, e as instruções que se seguem.

1 - a Prova de Língua Portuguesa como Segunda 
Língua é constituída de 10 (dez) questões de 
múltipla escolha.

2 - Este Caderno de Prova contém as 10 (dez) 
questões, que ocupam um total de 9 (nove) 
páginas, numeradas de 3 a 11. Cada questão 
apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta, 
dispostas da letra A à letra D. O candidato 
deverá assinalar apenas uma alternativa. 

 após autorizado, abra este Caderno de Prova e 
verifique se ele está completo. 

 Caso haja algum problema, solicite a substituição 
do seu Caderno de Prova.

3 - Utilize a mesma Folha de Respostas recebida 
no início da prova para registrar as respostas das 
questões deste caderno.

4 - Esta prova vale um total de 10 (dez) pontos, 
valendo 1 (um) ponto cada questão. 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS - LIBRAS LICENCIATURA

ATENÇÃO: O rascunho da  
FOLhA DE RESPOSTAS só poderá  
ser destacado pelo APLICADOR.

ATENÇÃO: Os aplicadores NÃO estão 
autorizados a dar quaisquer explicações sobre 
questões de provas. NÃO INSISTA, pois, em 
pedir-lhes ajuda.

Duração total desta prova: 
DUAS hORAS.

ATENÇÃO: Terminada a prova, recolha seus objetos, 
deixe a sala e, em seguida, o prédio. a partir do 
momento em que sair da sala e até estar fora do 
prédio, continuam válidas as proibições ao uso de 
aparelhos eletrônicos e celulares, bem como não lhe 
é mais permitido o uso dos sanitários.
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INSTRUÇÃO: Leia o TExTO 1 para responder as questões de 1 a 3.

TExTO 1

Como são os encontros de poesia em línguas de sinais 

Camilo Rocha 21 Mai 2018 (atualizado 21/Mai 16h12)

Nos ‘slams do corpo’, poetas apresentam trabalhos originais em Libras 
 e intraduzíveis para a língua falada

Participantes de um evento de poesia em Libras em São Paulo.

Ver alguém se comunicando por meio da Língua Brasileira de Sinais, ou Libras, se tornou 
bastante comum nos últimos anos. O uso da língua é obrigatório na televisão no caso do horário 
político, campanhas institucionais do governo e de utilidade pública. [...]

Assim como a linguagem falada ou escrita, essa modalidade de comunicação tem também seu 
ramo literário, que pode ser conferido em apresentações de poesia de línguas de sinais. 

A modalidade já é bem desenvolvida nos Estados Unidos, por meio de competições em locais 
públicos e vídeos no YouTube. De Nova York, o grupo ASL Slam (a sigla ASL é de American Sign 
Language, ou Língua de Sinais Americana) tem milhares de seguidores nas redes sociais e realiza 
eventos em outros países. 

No contexto da poesia, “slam” é um termo primeiramente usado nos Estados Unidos para 
designar uma competição em que poetas apresentam trabalhos originais perante o público. 
Além de usar apenas material próprio, os participantes não podem usar objetos de cena nem ter 
acompanhamento musical. 

No Brasil, há alguns anos acontecem os chamados “slams do corpo”, competições de poesia 
realizadas em Libras. Em 2014, o coletivo Corposinalizante, que três anos antes havia começado a 
estudar as relações entre a Língua Brasileira de Sinais e a poesia, promoveu um evento desse tipo 
no Sesc Pinheiros, em São Paulo. 

Em 27 de maio de 2018, acontece o primeiro “slam de surdos e ouvintes” do país, dessa vez 
no Sesc Belenzinho. O encontro juntará participantes que se comunicam em Libras e em língua 
portuguesa.
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A poesia surda
“O principal fator que marca uma poesia surda é ela ser formulada diretamente em Libras, 

não passando pelo processo tradutório”, explicou a professora do Departamento de Libras e Artes 
da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), Fernanda de Araújo Machado, em entrevista 
ao site da instituição.

De acordo com a professora, é assim que ela carrega elementos inerentes aos surdos, 
relacionados à perspectiva visual e não ao “grafocentrismo” de quem não é surdo. A expressividade 
e a corporalidade são aspectos fundamentais nesse tipo de poesia.

Para Machado, esses aspectos podem ser explorados “através de seu ritmo, repetição, simetria 
ou assimetria, metáforas, tudo isso respeitando a estrutura sintática da Libras, compondo as estrofes 
através das expressões faciais presentes na Libras”. 

Muitos poetas surdos preferem que não se traduza seu trabalho para uma língua falada. “A 
beleza se perde”, explicou Douglas Ridloff, apresentador do ASL Slam, ao Huffington Post. “Pense 
em música. Se uma canção tivesse suas letras removidas, mas a melodia ficasse, o clima ainda está 
lá, mas algo se perdeu. Ou se a melodia é removida, mas as letras permanecem, às vezes a canção 
perde o sentido.” 

[...]

adaptado de: ROCHa, Camilo. Como são os encontros de poesia em línguas de sinais. Nexo Jornal Ltda, 
21 maio 2018. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/05/21/Como-s%C3%a3o-os-
encontros-de-poesia-em-l%C3%aDnguas-de-sinais. acesso em: 03 abril 2019.

QUESTÃO 1

É CORRETO afirmar que os “slams”

a) têm pouca popularidade na Internet.

B) já foram realizados em diferentes países.

C) podem contar com o apoio de objetos de cena.

D) originaram-se em comunidades surdas dos EUa.

QUESTÃO 2

A matéria “Como são os encontros de poesia em línguas de sinais” foi publicada

A) antes do primeiro “slam do corpo” realizado no Brasil.

B) no mesmo ano do primeiro “slam do corpo” realizado no Brasil.

C) no mesmo ano do primeiro “slam de surdos e ouvintes” no Brasil.

D) após o primeiro “slam de surdos e ouvintes” no Brasil.
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QUESTÃO 3

É CORRETO afirmar que a poesia surda

a) é concebida na própria língua de sinais.

B) está marcada pelo grafocentrismo.

C) é facilmente traduzida para línguas orais.

D) tem como recurso secundário a corporalidade.

INSTRUÇÃO: Leia o TExTO 2 para responder as questões de 4 a 7.

TExTO 2

O texto abaixo foi retirado do livro “Índios surdos: mapeamento das Línguas de Sinais do 
Mato Grosso do Sul”, escrito pela professora surda Shirley Vilhalva. Os trechos apresentados aqui 
fazem parte da Introdução do livro.

Introdução
1.1 A busca por novos saberes
[...] Foi no ano de 1991 que tive a oportunidade de conhecer os índios Xavante da Missão de 

Sangradouro na comunidade indígena de São Marcos, próxima ao município Barra do Garças no 
Estado do Mato Grosso do Sul.

Mesmo com minhas experiências anteriores de contato com outras culturas dentro do Brasil, 
senti naqueles dias de convivência, sem a ajuda de um intérprete de Língua de Sinais ou mesmo 
de outra pessoa que usasse Libras, que estava diante de uma cultura quase totalmente estrangeira: 
como se tivesse saído do Brasil. [...]

Nesta comunidade, existiam a parte residencial de alvenaria, como um hotel aberto, e a parte 
da aldeia que ficava adiante, em seu formato de habitação típica, o que nos levou a entender, então, 
as referências dos livros de História e dos filmes estudados na escola. Até mesmo a arquitetura, 
que privilegia a convivência coletiva, fazia com que as informações chegassem a mim de uma 
maneira intensa mas confusa, obrigando-me a usar todos os sentidos na comunicação, nem sempre 
bem-sucedida.

Outras aldeias na região foram igualmente visitadas e, foram observadas as diferenças culturais, 
ficando sempre a surpresa de, apesar de estarem tão próximas fisicamente, Xavante e Bororo serem 
extremamente diferentes. [...]

Existe uma realidade muito semelhante à do povo surdo no que diz respeito a questões 
linguísticas. Vivenciei em pouco tempo o campo de pesquisa, bem como o ensino da língua indígena 
e da Língua Portuguesa. Percebi o quanto seu processo de ensino-aprendizagem era similar ao da 
Língua de Sinais, em que a Língua Portuguesa também figura como ensino de segunda língua.  
[...]
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1.2 Trajetória em busca da língua de sinais
O despertar para a militância na comunidade surda deu-se em 1991. Nesse período, ainda 

existia um projeto a ser realizado em Corumbá: o Encontro Sul-Mato-Grossense de Surdos. Tudo 
foi organizado com o objetivo de levar informações sobre a Língua de Sinais ao interior do estado 
do Mato Grosso do Sul, com o apoio de amigos surdos e ouvintes de outros Estados através da 
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis). Entre uma atividade e outra, 
meu colega de faculdade aparece em casa com um Cesto Xavante, onde se carregam os bebês índios. 
Fiquei fascinada ao ver o cesto que recordava a visita na aldeia e, de repente, ele me disse: “É um 
presente da aldeia Xavante pela sua estada lá”. Eu fiquei surpresa, pois sabia para que servia o cesto, 
e ele insistiu: “é para você guardar o bebê”. Desconfiada de que devia haver algo de errado com 
o presente – antes da entrega, ele me mostrou como as mães índias usavam o cesto –, eu reforcei 
o agradecimento e expliquei, naquela oportunidade, que guardaria os meus livros de leitura diária 
dentro dele.

O Encontro Sul-Mato-Grossense aconteceu no final de 1991, ocasião na qual a comissão 
organizadora e os palestrantes tiveram a oportunidade de fazer uma excursão pelo Pantanal Sul-
Mato-Grossense. [...] De volta a Campo Grande, logo soube que estava grávida. Pensei no cesto, e 
tudo que veio ao pensamento foi que não era para os livros. [...]

Em 2002, em uma reunião da Feneis em Belo Horizonte - MG, em que estávamos tratando da 
implantação do Centro de Apoio aos Surdos – CAS, Antônio Campos apontou para mim e disse: 
“Chegou a hora, você está na Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul e deve 
colocar em prática o projeto Índio Surdo sem demora”. Assim, voltei ao Mato Grosso do Sul. Logo 
comecei a ir para o interior, para a realização do Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos 
do MEC. Uma das metas do programa era o curso de Libras para professores em parceria com as 
secretarias de educação, contemplando também o projeto Índio Surdo. As secretarias municipais já 
tinham acesso às comunidades indígenas, onde ficam as escolas indígenas. Então, essas secretarias 
colocavam o carro à disposição para nos levar até as comunidades, já que, às vezes, o acesso era 
difícil. Tudo foi uma negociação: ir para a aldeia de dia e à noite; dar palestras para professores sobre 
Educação de Surdos, Libras; dar orientações familiares. Eu fazia, na verdade, qualquer negócio no 
sentido de poder ir para as aldeias. No interior do Mato Grosso do Sul, tive apoio das lideranças 
indígenas e também das técnicas da unidade de inclusão de cada cidade que visitava. Presenciava, 
então, a grande diferença organizacional de uma cidade para outra. Em outro estado, como o Acre, 
tive apoio de Helena Sperotto – coordenadora do CAS/AC – e sua equipe, os quais buscaram apoio 
junto à Secretaria Estadual de Educação do Acre quanto a táxi aéreo, carro, barco e até hospedagem 
em hotel ou na casa de profissional envolvido.

Com as visitas às comunidades indígenas, vivenciava, no dia a dia, a diversidade presente 
nas escolas indígenas em cidades próximas a Dourados, em Amambaí – MS. Ia de sala em sala, 
falando sobre o projeto Índio Surdo e fazendo levantamento para saber se os alunos conheciam ou 
eram parentes de algum surdo. As minhas perguntas eram interpretadas em Língua Portuguesa pela 
intérprete de Libras/Língua Portuguesa, e depois em Língua Guarani pela professora. Os alunos 
sempre respondiam que sabiam ou tinham um amigo ou parente que era surdo. [...]

Notei que os índios surdos que encontrei passam por algumas fases pelas quais passei enquanto 
pessoa surda, principalmente de não saberem que são surdos. Eu, por exemplo, descobri que era 
diferente das outras crianças durante uma brincadeira de pau-a-pique. Todas as crianças ficavam 
uma do lado da outra, e uma determinava pessoa gritava: “Já”. Então, todos corriam e batiam em um 
local escolhido e voltavam correndo, mas eu, para minha surpresa, fiquei parada no mesmo lugar; 
levei um susto. A partir daí, fui percebendo que era diferente.
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Percebo como a escola é cruel com as crianças que diferem da norma, como há necessidade 
de se fazerem adaptações curriculares. Mesmo com as dificuldades, continuei estudando. Escolhi 
a área da educação para minha formação profissional, primeiro o magistério, depois a pedagogia 
e hoje a linguística. Durante a graduação, persisti na luta para que a Língua de Sinais fosse vista 
como língua, e não como gestos que acompanham a fala, divulgando esse conhecimento de sala em 
sala dentro da universidade. [...]

Estar na comunidade surda propicia um renascer, aquele sentimento de estar só no mundo acaba, 
e o medo das pessoas vai diminuindo. Assim, através da Língua de Sinais, eu comecei a entender 
os significados dos sentimentos, das coisas, das pessoas, das ações e muito mais das palavras. Viver 
realmente como as demais pessoas e entender o porquê da minha existência, tudo ficou melhor 
quando eu descobri e tive a compreensão do que o meu padrasto tinha me ensinado sobre encontrar 
um mundo melhor, procurando ser cada dia melhor. Ele dizia que, quando você souber viver em 
paz com a intimidade da sua alma, você poderá compartilhar isso com outras pessoas. Verdade, mas 
isso eu só encontrei quando entrei para o mundo totalmente visual-espacial na comunidade surda e 
atualmente pesquisando sobre a língua, a história e a cultura dos índios surdos nas terras indígenas, 
contemplando uma nova trajetória da Língua de Sinais aos sinais emergentes dos índios surdos do 
Mato Grosso do Sul.

adaptado de: VILHaLVa, Shirley. Introdução. In: VILHaLVa, Shirley. Índios Surdos: mapeamento das Línguas 
de Sinais do Mato Grosso do Sul. Petrópolis, RJ: arara azul, 2012, p. 13-24.

QUESTÃO 4

Sobre a visita de Shirley às comunidades indígenas em 1991, é CORRETO afirmar que a autora

a) considera que indígenas e surdos têm realidades linguísticas semelhantes.

B) teve o apoio de uma pessoa que sabia Libras e conseguiu se comunicar bem.

C) observou que os índios Xavante e os índios Bororo tinham poucas diferenças culturais. 

D) observou que as habitações indígenas eram diferentes das referências dos livros de História.

QUESTÃO 5

Em relação ao presente dado pelo colega de Shirley, é CORRETO afirmar que

a) antes de ganhar o cesto, Shirley não sabia para que ele servia.

B) quando ganhou o cesto, Shirley pensou que primeiro o usaria para guardar os livros e, depois, para 
carregar seu filho.

C) quando recebeu o cesto, Shirley compreendeu por que ganhou esse presente e sabia que o usaria 
com seu filho.

D) depois de voltar a Campo Grande, Shirley descobriu que estava grávida e, então, lembrou-se do 
presente.
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QUESTÃO 6

De acordo com o relato da autora sobre o trabalho no Programa Nacional de apoio à Educação de Surdos, 
é CORRETO afirmar que

a) Shirley deu cursos para os índios surdos e seus familiares.

B) Shirley buscava várias estratégias e meios para visitar as aldeias.

C) Shirley visitou várias escolas indígenas, mas não obteve informações sobre os índios surdos.

D) Shirley não recebeu apoio das secretarias dos municípios para ter acesso às comunidades 
indígenas.

QUESTÃO 7

Sobre o sentimento de ser surda e de participar da comunidade surda, Shirley afirma que

A) continua se sentindo só e com medo das pessoas devido a dificuldades de comunicação.

B) só conseguiu viver em paz com a intimidade da sua alma quando entrou para a comunidade surda.

C) começou a perceber que era diferente quando encontrou outros surdos e observou que eles se 
comunicavam de forma visual.

D) não concorda com seu padrasto, porque não acredita que pode compartilhar o sentimento de paz com 
outras pessoas.

INSTRUÇÃO: Leia o TExTO 3 para responder as questões de 8 a 10.

TExTO 3

Avatar é usado por surdos em sala de aula
CARMO GALLO NETTO, QUA, 09 JAN 2019 | 13:15

Estudo mostra como alunos compreendem a tradução para Libras 
em atividade proposta em livro do ensino fundamental

O professor José Mario De Martino, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da 
Unicamp, conta que, em uma das edições do evento anual “Ciência e Arte nas Férias”, recebeu, no 
Laboratório do Departamento de Engenharia de Computação e Automação Industrial da Faculdade, 
um grupo de alunos surdos do curso médio, entre 16 e 17 anos, acompanhados por uma intérprete 
de Libras, interessados em conhecer as atividades de pesquisa lá desenvolvidas. Em dada altura da 
exposição, uma aluna, que revelava muito interesse, quis saber como as imagens aparecem na TV. 
Ao abordar o conceito de luz e de sua propagação no espaço, a moça se mostrou atônita e nervosa 
porque, para a ela, o conceito de propagação da luz não fazia sentido. Depois de certa dificuldade e 
de um bom tempo, esclareceu-se que o conceito de luz tinha sido entendido como lâmpada e, para 
ela, a movimentação de uma lâmpada no espaço era incompreensível. Diante do ocorrido, ele aventou 
a possibilidade de alguns problemas que afetam essa comunicação: a dificuldade de tradução por 
falta ainda de sinais adequados em Libras, deficiência na tradução e até carência de conhecimentos 
básicos de ciências desses alunos. Essa jovem, diz ele, embora revelasse muito interesse e potencial, 
provavelmente não tivera acesso a conhecimentos que devem ser do domínio de um aluno que vem 
do ensino médio. Para o docente, gerações de surdos estão sendo marginalizadas em decorrência 
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do ensino deficiente que recebem.
A linguista Ivani Rodrigues da Silva, professora do curso de Fonoaudiologia da Unicamp, [...] 

conta que, assistindo a uma aula de matemática em uma turma de escola em que havia uma aluna 
surda, percebeu que ela, embora tivesse muito empenho em participar da mesma forma que os 
demais colegas ouvintes, era ignorada pela professora, que se sentia desconfortável e sem condições 
de se comunicar com essa jovem. Com a intervenção de colegas, a professora enfim a chamou 
para a resolução de um exercício na lousa e deve ter se sentido aliviada pela solução correta, pois 
certamente não saberia como corrigi-la se fosse necessário. Ao final da aula, desconfiada de que 
a aluna se revelasse deslocada, em conversa a docente perguntou-lhe se gostava da escola. “Sim, 
gosto muito”, foi a resposta surpreendente. 

Para Ivani, esses dois episódios mostram que professores e escolas precisam estar preparados 
para atender alunos surdos, oferecendo-lhes metodologias e materiais adequados para que tenham 
acesso ao conhecimento da mesma forma que os alunos ouvintes. [...]

Imagine-se a dificuldade desses alunos surdos para compreenderem o conteúdo das diferentes 
disciplinas escolares quando submetidos a um sistema de educação excludente.  Conscientes da 
complexidade desse aprendizado, esses dois professores da Unicamp, de áreas tão diversas, em 
um trabalho multidisciplinar, vêm se dedicando há anos em desenvolver ferramentas que possam 
pavimentar o caminho percorrido por esses estudantes, de forma a diminuir o número de barreiras 
a serem por eles vencidas.

A ideia de utilizar um avatar que sinalizasse Libras surgiu em 2005, por ocasião de uma palestra 
que o professor José Mario havia proferido para um grupo de pesquisadores da USP. A consolidação 
da primeira versão do avatar se deu em 2012 no bojo de uma tese de doutorado por ele orientada. 
Neste contexto, avatar corresponde à transposição da imagem de um indivíduo para um corpo 
virtual, ou seja, para uma figura criada à imagem do usuário. Trata-se de um modelo tridimensional 
computadorizado que permite criar uma representação de um intérprete virtual da Libras. A parceria 
entre os docentes remonta dessa época.

Em 2015, os docentes passaram a orientar conjuntamente a dissertação de mestrado da surda 
Débora Gonçalves Ribeiro Dias. [...] A pesquisadora se propôs a investigar como os alunos surdos 
compreendem a tradução de uma atividade de livro de ciências do terceiro ano do ensino fundamental 
apresentada por um avatar sinalizador da Libras. [...] A pesquisa foi realizada com alunos surdos do 
quinto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio [...].

Débora Gonçalves Ribeiro Dias durante a apresentação da sua dissertação
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Para tanto, o experimento a ser executado foi mostrado aos alunos surdos primeiro pelo avatar e 
depois por intérprete. Após cada uma destas apresentações, os jovens, que não tiveram acesso ao livro 
e suas ilustrações, foram levados a realizar a atividade proposta para que pudessem ser comparados 
os resultados. A ideia era avaliar se esse avatar tem potencial para ser utilizado como ferramenta 
auxiliar de apoio ao ensino e aprendizagem de alunos surdos. Para a professora Ivani, os resultados 
mostraram-se afirmativos, pois os alunos conseguiram executar a tarefa proposta e os resultados dos 
experimentos com a participação do avatar e do intérprete não possuem diferenças significativas. [...] 
A conclusão da pesquisa é a de que o avatar tem potencial para a tradução e apresentação do texto 
para o surdo, permitindo que ele estude e reveja temas com autonomia e independência, quando e 
onde não houver intérprete para auxiliá-lo.

Débora conclui a dissertação afirmando que a pesquisa mostra a inteligibilidade do avatar 
testado, embora a ele ainda não tenham sido incorporadas expressões faciais e corporais próprias 
dessa língua. No futuro, o instrumento poderá vir a ajudar alunos surdos a traduzir trechos de textos 
em português para Libras, tornando-se um recurso útil para a autonomia desses estudantes, embora 
o caminho a ser percorrido ainda seja longo.

Adaptado de: NETTO, C. G. Avatar é usado por surdos em sala de aula. Jornal da Unicamp, 09 jan. 2019. 
Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/12/21/avatar-e-usado-por-surdos-em-sala-
de-aula. Acesso em: 03 abril 2019.

QUESTÃO 8

a linguista Ivani Rodrigues da Silva compartilha algumas impressões sobre a presença de uma aluna surda 
em uma aula de matemática. Na perspectiva da linguista, a estudante surda

a) teria sido corrigida pela professora se tivesse cometido um erro. 

B) não foi corrigida pela professora embora tivesse cometido um erro.

C) era ignorada pela professora apesar de demostrar interesse em participar da aula. 

D) era ignorada pela professora porque demonstrava pouco interesse em participar da aula.

QUESTÃO 9

Sobre a pesquisa de mestrado de Débora Dias, é CORRETO afirmar que

a) criou um avatar que sinaliza e apresenta expressões corporais e faciais.

B) mostrou que o avatar pode substituir o intérprete de Libras na tradução de conteúdos escolares.

C) concluiu que o avatar tem potencial para ser usado por surdos como apoio em estudos autônomos.

D) testou se os alunos compreenderam uma atividade depois de ler o livro de Ciências e ver a sinalização 
do avatar.
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QUESTÃO 10

O principal objetivo do texto é

a) mostrar a complexidade implicada na elaboração de um avatar que sinalize Libras. 

B) divulgar um trabalho multidisciplinar relativo a uma ferramenta educacional para surdos.

C) alertar para as dificuldades comumente enfrentadas pelos surdos no processo de escolarização.

D) chamar a atenção para a necessidade de que os surdos possam contar com uma educação bilíngue 
Libras/ Português.
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