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INTÉRPRETE DE LIBRAS

31. (CONCURSO CRATO/2021) O Decreto que regu-
lamenta a Lei nº 10.46/2002 e dispõe sobre a inclu-
são da Libras como disciplina curricular, a forma-
ção do professores e instrutores de Libras e tra-
dutores/intérpretes de Libras-Língua Portuguesa?
Assinale a correta.

A) 5.626/2003.

B) 6.536/2003.

C) 5.626/2005.

D) 5.652/2005.

E) 6.562/2015.

32. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA segundo o Código de Ética do
Intérprete de Libras:

A) O intérprete manterá imparcialidade ou atitudes neu-
tras durante o decorrer da sua interpretação, evitando
impor seus próprios pontos de vista, a menos que lhe
perguntem sua opinião.

B) O intérprete deverá reconhecer seu próprio nível de
competência e usar discrição em aceitar tarefas, pro-
curando a assistência de outro intérprete quando ne-
cessário.

C) Reconhecendo a necessidade do seu desenvolvimento
profissional, o intérprete irá se agrupar a colegas da
área com o propósito de compartilhar novos conheci-
mentos. Procurará compreender as implicações da sur-
dez e as necessidades particulares da pessoa surda.

D) O intérprete deverá procurar manter a dignidade e a
pureza da língua de sinais. Ele também deverá estar
pronto pra aprender e aceitar sinais novos, se isto for
necessário para o entendimento.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

33. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a Lei
nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, o Art. 6º. dis-
põe cinco atribuições do tradutor e intérprete de
Libras, no exercício de suas competências. Ana-
lise as afirmativas abaixo e marque V(verdadeiro)
e F(falso) de acordo com o Art. 6º:

( ) prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em ór-
gãos administrativos ou policiais.

( ) atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às
atividades-fim das instituições de ensino e repartições
públicas;

( ) realizar interpretação das 2 (duas) línguas de maneira
simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução
e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa.

( ) atuar nos processos seletivos para cursos na instituição
de ensino e nos concursos públicos;

( ) efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e
surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvin-
tes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa;

Assinale a alternativa que corresponde a sequência
CORRETA:

A) F, F, F, V, V.

B) V, V, F, V, V.

C) V, V, V, V, V

D) F, V, V, V, F.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

34. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a Lei
Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, a Libras:

A) é reconhecida como meio legal de comunicação e ex-
pressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros
recursos de expressão a ela associados.

B) substituirá a língua portuguesa em todas as suas moda-
lidades.

C) substituirá a modalidade escrita da língua portuguesa.

D) é reconhecida como língua oficial dos surdos com es-
trutura gramatical própria.

E) duas alternativas estão corretas.

35. (CONCURSO CRATO/2021) Ao abordar as con-
cepções da surdez, Gesser (2009, p.63) afirma que
"há duas formas de conceber a surdez: patologi-
camente ou culturalmente". Analise as afirmativas
abaixo acerca das concepções sobre a surdez e mar-
que V (verdadeiro) e F (falso):
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( ) Na perspectiva cultural, os surdos consideram impor-
tante: a língua de sinais, a identidade e cultura surda.

( ) A surdez olhada pela perspectiva cultural não é uma
deficiência.

( ) Na concepção cultural, o surdo desenvolve suas habi-
lidades cognitivas e linguísticas quando lhe é assegu-
rado o acesso ao uso da língua de sinais em todos os
ambientes em que transita.

( ) Na visão clínica existe a classificação dos tipos e graus
de surdez.

Marque a alternativa que correspondente CORRE-
TAMENTE à sequência:

A) V, V, V, F

B) V, V, V, V

C) V, V, F, F

D) F, F, V, V

E) F, F, F, V

36. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com as
atribuições do tradutor e intérprete de libras no
contexto educacional, marque a alternativa COR-
RETA.

A) É o ledor que acompanhará o aluno com deficiência
visual.

B) É um cuidador responsável em auxiliar as atividades
cotidianas do estudante surdo.

C) O tradutor e intérprete de libras é um profissional fun-
damental para mediar o acesso aos conhecimentos para
alunos surdos.

D) O tradutor e intérprete de Libras é o professor do aluno
surdo.

E) Nenhuma das alternativas está correta.

37. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo os parâ-
metros linguísticos da Libras, assinale a alternativa
que apresenta sinais com a mesma localização:

A) casa - hoje - brincar.

B) laranja - sábado - aprender.

C) amor - amigo - comer.

D) desculpa - sempre - sábado.

E) Nenhuma das alternativas.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Nas afirmações que
se referem aos aspectos históricos, culturais e de
identidade da comunidade surda,

I. A cultura surda não considera a audição e os elementos
sonoros como essenciais para a comunidade surda.

II. A cultura surda vincula-se às concepções dos sujeitos
surdos que negam o conceito de identidade e da comu-
nidade surda.

III. A cultura surda é constituída dos seguintes artefa-
tos culturais: experiência visual, linguístico, familiar,
vida social e esportiva, artes visuais, política, literatura
surda e materiais que se referem às diversas tecnolo-
gias.

IV. Identidade cultural surda é constituída quando os su-
jeitos surdos interagem com seus pares em uma comu-
nidade surda.

Assinale a alternativa a opção CORRETA:

A) Todas as afirmativas estão corretas.

B) Apenas a II é falsa.

C) II, III e IV são verdadeiras.

D) I e III são falsas.

E) Todas as afirmativas estão falsas.

39. (CONCURSO CRATO/2021) Na língua portu-
guesa identificamos os tipos de frase através das en-
tonações da voz. No caso de uma frase em Libras
está pode estar na forma afirmativa, exclamativa,
interrogativa, negativa ou imperativa. Portanto, o
que se deve observar:

A) expressões faciais e corporais.

B) movimento e expressões faciais.

C) expressões faciais e configurações das mãos.

D) locação e expressões corporais.

E) configurações das mãos e movimento.
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40. (CONCURSO CRATO/2021) O sinal da palavra,
quando traduzida para Libras, que é executado
com a mesma configuração de mãos com que se exe-
cuta o sinal correspondente à palavra "amor" é:

A) aprender.

B) exato.

C) amigo.

D) vida.

E) salário.

41. (CONCURSO CRATO/2021) Quando o tradutor
e intérprete de Libras, ao atuar, ao mesmo tempo
que recebe uma frase ou pensamento na língua
fonte (Língua Portuguesa Oral) para passar para a
língua alvo (Libras), o profissional está realizando
uma interpretação:

A) consecutiva.

B) simultânea.

C) inversa.

D) literal.

E) progressiva.

42. (CONCURSO CRATO/2021) Com relação ao dis-
posto na Lei nº 13.146/2015, analise as opções
abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:

A) O sistema educacional inclusivo refere-se apenas a
educação infantil e ao ensino fundamental.

B) Incentiva a participação dos estudantes com deficiên-
cia e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação
da comunidade escolar.

C) A educação bilíngue é tem a Libras como primeira lín-
gua e a modalidade escrita da língua portuguesa como
segunda língua.

D) Desenvolver pesquisas sobre novos métodos e técnicas
pedagógicas para promoção de uma educação inclu-
siva.

E) Todas as alternativas anteriores.

43. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as afirmati-
vas considerando a gramática da Língua Brasileira
de Sinais (Libras):

I. A estrutura morfológica das línguas de sinais compre-
ende sequencialidade e simultaneidade.

II. A expressão facial não é importante para comunicação
com os surdos.

III. A Libras não tem uma gramática.

IV. Ponto de articulação ou locação é um parâmetro lin-
guístico da Libras.

V. Um sinal é icônico quando representa de forma seme-
lhante o objeto a que se refere.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

B) Somente as afirmativas I e V são falsas.

C) Somente as afirmativas II, III e IV são falsas.

D) Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.

E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Qual afirmativa so-
bre a Libras é CORRETA? A Libras é

A) é uma língua universal.

B) é uma mímica.

C) tem a mesma gramática da Língua Portuguesa.

D) é uma língua exclusivamente icônica.

E) não é uma língua artificial para os surdos.

45. (CONCURSO CRATO/2021) Leia a seguinte confi-
guração:
Mão aberta, palma da mão para baixo, dedos para
a esquerda, em frente ao peito. Mover a mão para
trás, fechando-a em S e tocar o peito, com expres-
são de felicidade.
Assinale a alternativa que identifica o sinal formado
por essa configuração:

A) coração

B) amigo

C) amor

D) salário

E) pecado
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