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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

Exame de Seleção – Mestrado e Doutorado – 2016/2 

PROVA ESCRITA 

 
 

Código do Candidato: _________________________      Data: _____/______/_______ 

 

 
 

Instruções: 

• O tempo para realização da prova é de 4 horas. 

• Escolha apenas 2 (duas) questões dentre as 8 (oito) constantes na prova, devendo, 
obrigatoriamente, responder a pelo menos 01 (uma) questão da Linha pretendida. 

• Utilize apenas folhas de almaço para as suas respostas. 

• Escreva o seu código em todas as folhas (almaço, rascunho e prova). 

• Ao final, entregue todo o material referente a esta prova. 

• O não cumprimento destas instruções acarretará a anulação da prova e, 
consequentemente, a desclassificação do candidato. 

 

QUESTÃO 1 

LINHA 1 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE LINGUÍSTICAS 

 

No 8º capítulo de Padrões Sociolinguísticos (LABOV, 2008, p. 215-299), referente ao 

Estudo da língua em seu contexto social, tratando da Metodologia de coleta de dados, o 

autor expõe: 

 

Em todo empreendimento acadêmico que lide com pesquisa na comunidade de fala, 

existe sempre muito interesse quanto aos primeiros passos a dar. Os passos 

elementares de localizar e contactar informantes e levá-los a falar livremente numa 

entrevista gravada são problemas difíceis para os estudantes. 

 

Com base nessa afirmação e considerando a metodologia da pesquisa de campo, exponha 

seu ponto de vista sobre os primeiros passos a dar rumo às pesquisas de natureza 

dialetológica e sociolinguística, bem como as dificuldades que envolvem esses estudos. 

 

QUESTÃO 2 

LINHA 1 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE LINGUÍSTICAS 

 

CARDOSO (2010, p.47), tratando da importância dos estudos geolinguísticos, argumenta o 

seguinte: 
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Se as diferenças espaciais ganham destaque em relação às demais é porque, na 

realidade dos fatos, as evidências de aproximação ou distanciamento dos fenômenos 

assumem expressão de maior nitidez e de mais fácil percepção nos espaços físicos, 

portanto geográficos. Tal visão conduziu a que os estudos geolinguísticos aflorassem 

em todos os continentes e apresentassem um continuado e crescente 

desenvolvimento, o que explica a expansão de projetos que levaram à construção de 

atlas linguísticos com diferenciadas visões espaciais. 

 

Sobre o excerto, discuta a posição da autora sobre as diferenças espaciais e ilustre com 

alguns exemplos de sua experiência pessoal ou adquirida na consulta a atlas linguísticos. 

 

QUESTÃO 3 

LINHA 2 – ESTUDOS DO TEXTO / DISCURSO 

 

Muitos linguistas brasileiros e estrangeiros têm dedicado suas reflexões ao estudo dos 

recursos linguísticos que colaboram para a construção adequada de um texto, como por 

exemplo: adjetivação, modalização, repetição, uso de articuladores/operadores para o 

encadeamento de orações/argumentos, entre outros. No texto (adaptado) de Antonio 

Carlos Prado, extraído da Revista IstoÉ, de 22 de junho de 2016, verifique alguns desses 

recursos. 

 

Leis inúteis 1 

 Parece eficiência, mas não é. Parece meticuloso zelo social, mas não é. Parece 2 

cumprimento do dever inerente a mandato parlamentar, mas não é. É, isso sim, pura 3 

demagogia e mero jogo para a torcida. Está-se falando de alguns deputados e senadores, 4 

herdeiros da tradição cartorial brasileira que traz o gene de uma ilusão: a de que decretos 5 

e leis, pelo simples fato de estarem escritos em códigos e regulamentos, são capazes de 6 

regrarem na área penal o comportamento dos cidadãos – como se a personalidade dos 7 

indivíduos não fosse uma dinâmica biopsicossocial (para a prática de bons ou maus atos), 8 

mas uma estrutura passível de ser alterada por meio daquilo que se decreta. Seguindo 9 

essa metodologia, sempre que acontece um crime a ferir gravemente o tecido social veem-10 

se parlamentares produzindo açodadamente novas leis, vazias de conteúdo e com apelo 11 

midiático. Foi assim, por exemplo, quando em 1990 se criou no Brasil a figura do crime 12 

hediondo para sequestro. A repercussão da lei foi retumbante (a progressão de regime de 13 

cumprimento de pena se tornou mais difícil), mas sua eficácia durou o tempo de 14 

efervescência de um sal de frutas. [...] Os índices de criminalidade, no entanto, seguiram 15 

desafiando as improvisadas e inócuas providências do legislativo. 16 

 Agora, a partir da repercussão na mídia mundial do bárbaro caso de estupro no Rio 17 

de Janeiro, correram os legisladores a criar a figura penal do estupro coletivo, com pena 18 

máxima de trinta anos. Absurdamente, temos então no Brasil duas tipificações penais para 19 
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o estupro, o coletivo e o individual – como se o fato de uma mulher ser violentada por um 20 

homem fosse menos crime que ser violada por dois ou mais indivíduos. Claro que o Poder 21 

Legislativo deve tratar da tutela da segurança da mulher pelo Estado. [...] Essa também era 22 

a hora, aliás, de os legisladores desfazerem a bobagem que fizeram tempos atrás: na 23 

ânsia de parecerem enérgicos, transformaram em crime de estupro o atentado violento ao 24 

pudor. Anteriormente, quando um juiz condenava alguém por estupro, podia condená-lo 25 

também por atentado violento ao pudor, e a pena se somava bem alta. Com a extinção 26 

dessa tipificação penal, só se pode aplicar agora uma única pena, que é a do estupro – e 27 

inevitavelmente a sentença fica mais branda. Além disso, estupradores que estavam 28 

cumprindo pena, por exemplo, de trinta anos, passaram automaticamente a ter pena 29 

menor, já que uma delas (a do atentado ao pudor) tornou-se inexistente. Resultado: 30 

diversos estupradores estão passando do regime fechado para o semiaberto ou já estão 31 

sendo libertados. 32 

 

QUESTÃO 4 

LINHA 2 – ESTUDOS DO TEXTO / DISCURSO 

Leia os excertos que seguem:  

O dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas significam 

pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar também significa nas “nossas” 

palavras. O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle 

sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem nele. (ORLANDI, 2003, pág. 32) 

 

Podemos começar por dizer que a ideologia faz parte, ou melhor, é a condição para a 

constituição do sujeito e dos sentidos. O indivíduo é interpelado em sujeito pela 

ideologia para que se produza o dizer. Partindo da afirmação de que a ideologia e o 

inconsciente são estruturas-funcionamento, M. Pêcheux diz que sua característica 

comum é a de dissimular sua existência no interior de seu próprio funcionamento, 

produzindo um tecido de evidências “subjetivas”, entendendo-se “subjetivas” não 

como “que afetam o sujeito” mas, mais fortemente, como “nas quais se constitui o 

sujeito. (ORLANDI, 2003, pág. 46) 

 

Sob o ponto de vista discursivo, o sujeito está o tempo todo produzindo formulações de já-

ditos para significar (para o que ainda vai dizer): é o eterno jogo entre o mesmo e o 

diferente que a linguagem nos proporciona. O sujeito, a partir dos dizeres que são 

disponibilizados e, de acordo com as condições e a situação discursiva dadas, visa 

significar o mundo e a si.  

Com base nas citações retiradas do livro Análise de Discurso: princípios e 

procedimentos, de Eni Orlandi, e na própria funcionalidade do gênero, elabore um 

comentário reflexivo a respeito dos possíveis efeitos de sentido e, consequentemente, do 

aspecto ideológico apreendidos nas tiras a seguir: 
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http://t.co/IZZwa8ri 

 

 

http://exercicios.brasilescola.uol.com.br 

 

QUESTÃO 5 

LINHA 3 – ENSINO / APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E OUTRAS LINGUAGENS 

Na introdução do artigo “Estudos da linguagem: a leitura sob diferentes olhares teóricos”, 

Freda Indursky (2010, p. 144),  afirma: 

 

O que me move, efetivamente, no presente trabalho é o desejo de desnaturalizar a 

noção de leitura que, desde sempre, a escola produz(iu). Saber ler para a escola 

consiste, praticamente, saber extrair informações do texto. É essa concepção 

decodificadora de leitura que desejo desconstruir, propondo outros olhares teóricos 

que possibilitem instaurar diferentes horizontes para a prática da leitura. 

 

http://t.co/IZZwa8ri
http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/
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Ao longo do texto, Indursky realiza uma reflexão a respeito da concepção de leitura em três 

abordagens teóricas distintas: Linguística Textual, Teoria da Enunciação e, por último, 

Análise do Discurso, para a qual dedica maior atenção. 

Discorra a respeito das fragilidades das duas primeiras abordagens apresentadas por 

Indursky em relação aos “novos horizontes para a prática da leitura” que a autora encontra 

na AD.  Acrescente à sua discussão a reflexão sobre o quanto a AD supera (ou não) a 

noção de decodificação em relação à leitura. 

 

QUESTÃO 6 

LINHA 3 – ENSINO / APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E OUTRAS LINGUAGENS 

 

Faraco (2008) comenta a necessidade de uma proposta diferenciada da pedagogia do 

bidialetalismo que foi valorizada, em especial, na década de 1980. Segundo o autor, 

“consideravam-se as variedades cultas como um novo dialeto e se propunha que o ensino 

fornecesse aos falantes de outras variedades a possibilidade de incorporar esse novo 

dialeto, tornando-se ‘bidialetais’”. Faraco afirma que tal perspectiva é restrita e está, hoje, 

superada. Para o autor (2008, 170), “o acesso às variedades cultas da língua não se dá só 

por uma pedagogia concentrada no domínio de formas linguísticas” 

Evidencie, a partir das ideias de Faraco (2008), o que efetivamente seria necessário para o 

acesso às variedades cultas. 

 

QUESTÃO 7 

LINHA 4 – ENSINO / APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

No texto da seção Debate da Revista Delta, vol.32 no.2, 2016, Celani discute a questão da 

construção do saber local que é assim conceituado:  

Saber local é ligado ao contexto e não, necessariamente, determinado pela teoria, é 

específico de uma comunidade: uma sala de aula, por exemplo. É não sistemático 

porque gerado de baixo para cima (Allwright, 2013) por práticas sociais na vida 

cotidiana, práticas advindas da experiência, que se mostraram bem sucedidas, 

práticas resultado de rebeldia. A experiência tem como justificar as práticas. [...] 

Nesta acepção, necessariamente, saber, cultura e linguagem não devem ser 

entendidos como conceitos descontextualizados e homogêneos, mas sim como 

conceitos dinâmicos, em contínua produção e reconstrução. Neste sentido, localidade 

é um discurso em um contexto e só pode ser definido em relação ao global. É múltiplo 

e diversificado, tem um caráter dinâmico. (CELANI, 2016, P. 550,551) 
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Com base nessa definição e na discussão feita por Celani em seu texto, leia o plano de 

aula publicado na Revista Nova Escola e faça sua avaliação crítica em relação à 

construção de conhecimento tanto pela professora em sua proposta didática como 

possibilitada aos alunos pelos procedimentos propostos.  

Como fazer uma revista teen com os alunos 
Objetivo(s):  
Produzir artigos de opinião em Língua Inglesa. 
Compreender os objetivos e a estrutura de uma revista. 
Conteúdo(s): 
Artigo de opinião. 
Vocabulário do universo jovem. 
Simple present (presente simples). 
Ano(s): 6º E 7º 
Tempo estimado: 15 aulas. 
Material necessário  
Revistas para adolescentes (em inglês e em português) 
Dicionário. 
Desenvolvimento  
1ª etapa  
Peça que os alunos tragam para a aula revistas que eles gostam de ler. Explore com as voltadas 
para o público adolescente. Comece pela estrutura geral: como é a capa? Como são as 
ilustrações? Que tipo de produtos são anunciados? Em seguida, investigue que gêneros a turma 
consegue identificar: entrevistas, reportagens, artigos... 
2ª etapa  
Separe artigos de opinião para analisar, chamando a atenção para sua função, suas partes 
principais (introdução, argumentação e conclusão), vocabulário e tempos verbais usados. 
Proponha a produção de uma revista com artigos. Como seria o nome dessa revista em Língua 
Inglesa? Qual seu assunto principal? 
3ª etapa  
Compare o artigo em português com um em inglês, de mesmo tema e que use o simple present. 
Explique a conjugação dos verbos regulares e dos irregulares mais comuns. 
4ª etapa  
Peça um levantamento do vocabulário mais usual sobre o tema escolhido. Estimule a classe a 
sugerir e a indicar a grafia de palavras em inglês, recorrendo ao dicionário quando houver dúvidas. 
5ª etapa  
Os alunos vão começar a escrever. Favoreça a troca de ideias com o trabalho em duplas e pedindo 
que elaborem parágrafo por parágrafo. Oriente para que usem os verbos no presente quando 
apropriado e o vocabulário pesquisado. 
6ª etapa  
Corrija os artigos com os alunos, considerando o contexto de circulação dos textos que estão 
escrevendo e atentando principalmente para o uso do vocabulário sugerido e para os verbos no 
presente. Faça uma coletânea das dificuldades mais comuns e repita as explicações necessárias. 
Defina como será a capa e a disposição visual dos textos. 
Produto final  
Revista com textos e ilustrações. 
Avaliação  
Promova uma avaliação coletiva e contínua sobre a qualidade da revista, debatendo a seguinte 
pergunta: os textos conseguem comunicar adequadamente informações aos leitores imaginados? 
 
Fonte: REVISTA NOVA ESCOLA http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/como-fazer-uma-revista-
teen-com-os-alunos 

 

 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/como-fazer-uma-revista-teen-com-os-alunos
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/como-fazer-uma-revista-teen-com-os-alunos
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QUESTÃO 8 

LINHA 4 – ENSINO / APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

 

Sintetize a experiência relatada por Dutra (2016) e justifique como a internacionalização 

tem contribuído para o desenvolvimento de ações colaborativas no caso apresentado. Na 

sequência, faça um cotejamento entre o trabalho do NucLI do IsF- UFMG e outro programa 

de ensino de inglês para uma comunidade universitária comentando questões relacionadas 

à formação de professores (como avaliação, preparação de materiais e ações 

colaborativas).  

 


