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“Pintar o sete” ou “pintar a 
parede”? Um estudo 
experimental sobre o 
processamento de expressões 
idiomáticas no PB 
Ágata Jéssica Avelar de Oliveira 
Mercedes Marcilese 
Sara de Oliveira Gomes Barreto 
 
Considerações sobre o uso do 

teste de significância de 

hipótese nula nas ciências da 

linguagem 

José Ferrari Neto 

 
Um estudo cronométrico do 
processamento de metáforas do 
PB 
Adiel Queiroz Ricci 
Antonio João Carvalho Ribeiro 
 
Uma abordagem linguística da 
Percepção do Tempo 
Thiago Oliveira da Motta 
Sampaio 
 
A influência dos traços de 
gênero no processamento da 
correferência pronominal no 
inglês 
Michele Calil dos Santos Alves 
 
Assessing the role of coherence-
driven effects in ambiguous 
pronoun processing in Brazilian 
Portuguese 
Mahayana Godoy 
 
Processamento de reflexivos 
marcados e não marcados em 
género em Português Europeu 
Márcio Martins Leitão 
Paula Luegi 
 
Lendo pizzas: dados de 
eyetracking sobre informação 
top-down na análise de gráficos 
de setores 
Antonio João Carvalho Ribeiro 

Erica dos Santos Rodrigues 

A influência da 
referencialidade no 
processamento de 
orações relativas 
associadas a sintagmas 
nominais complexos do 
tipo “substância” 
Gitanna Brito Bezerra 
Lorrane da Silva Neves 
Medeiros 
Márcio Martins Leitão 
 
O efeito de priming 
sintático no 
processamento de 
sentenças ativas e 
passivas do português 
brasileiro 
Mariana Terra Teixeira 
 
Efeitos de priming 
sintático em crianças e 
adolescentes com dislexia 
do desenvolvimento 
Mailce Borges Mota 
 
Produção de estruturas 
de tópico e sujeito do PB 
em tarefa de elicitação 
de frases com o auxílio de 
imagens 
Aline Alves Fonseca 
Andressa Christine 
Oliveira da Silva 
 
Rastreando os estilos de 
letras em disléxicos 
Luciana Mendes Pereira 
Simão 
 
Processamento do foco 
prosódico em clivadas 
invertidas reduzidas 
Nathacia Lucena Ribeiro 
 
Estratégias de foco 
contrastivo no PB 
Maria Cristina Lobo 
 
Licenciamento de 
pronomes resumptivos 
(PRs) em orações 
relativas em função de 
posição sintática e 
acessibilidade do 
antecedente 

A leitura silenciosa de sentenças 

ambíguas temporárias por surdos 

bilíngues Libras/Português da 

Amazônia 

Francisca Maria Carvalho 

José Olímpio de Magalhães 

 

 Efeitos de bilinguismo na 

produção de passivas na L1: 

evidências de tarefa com 

manipulação de atenção 

Alexandre Alves Santos 

Mara P. Guimarães 

 

Efeitos de bilinguismo sobre a L1: 

Representações implícitas ou 

explícitas? 

Cândido Samuel Fonseca de 

Oliveira 

 

Estudo de Validação de Um 

Questionário de Uso de Línguas 

para Bilíngues Brasileiros 

Ricardo Augusto de Souza 

 

Interferência da L1 sobre a L2: uma 

abordagem psicolinguística sobre o 

parâmetro do sujeito nulo no PB e 

no espanhol 

Carla Mota Regis de Carvalho 

 

O Processamento de estruturas 

coordenadas em PB por falantes 

nativos e aprendizes de L2 

Michele Monteiro de Souza 

 

Receiver Operating Characteristic 

(ROC) curve as a diagnosis measure 

of early and late bilinguals’ L2 

proficiency in vocabulary and 

grammar knowledge 

Jesiel Soares-Silva 

 

Is it a weak definite or just a 
generic definite? 
Thaís Maíra Machado de Sá 
 



Danielle Novais Uchôa 
 
Efeito de intervenção em 
relativas e interrogativas 
de objeto e o fator 
imagem na aferição do 
desempenho 
Leticia Maria Sicuro 
Correa 
 
 
 
 

 
 
 


