
Seleção 2017/2_PPGEL – Prova Escrita............Página 1 de 6 
 

  

 

 

 
 

 

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. 

 

 

 

LINHA 1 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE LINGUÍSTICAS 

 

QUESTÃO 1 
 
“Ao se completarem cem anos da publicação do ALF (Atlas linguístico da França), vê-se no 
panorama universal, a atualidade e importância dos estudos geolinguísticos, seja qual for a 
amplitude do atlas que se produza. A contemporaneidade assiste, assim, à convivência, na 
mesma sincronia, de atlas de quatro tipos – regional, nacional, continental e de família de 
línguas – como que a mostrar que há lugar para todo tipo de investigação, porque cada uma 
delas, na perspectiva que se propõe focalizar a realidade, está dando a conhecer fenômenos 
e fatos linguísticos capazes de melhor contribuir para o conhecimento da(s) língua(s) 
considerada(s)” (CARDOSO, Suzana Alice, Geolinguística: tradição e modernidade, 2010, p. 
88). 
Com base no excerto acima, descreva e discuta a importância de cada um dos tipos de atlas, 
documentando sua assertiva. 
 
 

QUESTÃO 2 
 
“Cada pesquisador acredita que sua própria comunidade foi de algum jeito desviada daquele 
modelo normal – pelo contato com outras línguas, pelos efeitos da educação e da pressão da 
língua-padrão, pelos tabus ou pela mistura de dialetos especializados ou jargões. Mas nos 
últimos anos fomos obrigados a reconhecer que essa é que é a situação normal – a 
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heterogeneidade não é apenas comum, ela é o resultado natural de fatores linguísticos 
fundamentais. Argumentamos que a ausência de alternância estilística e de sistemas 
comunicativos multiestratificados é que seria disfuncional” (Labov, William, Padrões 
sociolinguísticos, [1972] 2008, p. 238). 
Com base no excerto acima, discorra sobre a heterogeneidade da língua portuguesa falada 
no Brasil, sob os vários aspectos: diatópico, diastrático, diassexual, diageracional e diamésico, 
documentando cada um deles. 
 
 

LINHA 2 – ESTUDOS DO TEXTO / DISCURSO 

 
QUESTÃO 3 
 

A Linguística Textual considera como unidade de análise o texto e seu contexto, ou 
seja, o caráter dinâmico e funcional que sedimenta a atividade textual, sendo, portanto, o 
sujeito e a situação de comunicação imprescindíveis para os estudos do texto/discurso. 

Muitos recursos são mobilizados para a construção do sentido de um texto, como, por 
exemplo, os fatores de textualidade (principalmente, coesão, coerência e intertextualidade) e 
determinados elementos da língua que servem para articular, organizar, modalizar, 
caracterizar e intensificar os enunciados, direcionando-os argumentativamente. 

No excerto a seguir, identifique e comente, com base em seu conhecimento sobre o 
tema, seis mecanismos que colaboram para a construção argumentativa do texto.  
 
 

Um robô no meu lugar? 
 

 Os avanços em robótica, inteligência artificial e machine learning (máquinas que 
aprendem) põem o mundo diante de uma nova era: as máquinas vão se equiparar – e até 
superar – ao desempenho humano em diversas atividades muito antes do que se pensava. O 
cenário traz para o debate político e econômico uma questão que até então se restringia a 
romances de ficção científica: é preciso temer os robôs? A resposta é não. Mas fazer uso dos 
benefícios da automação sem grandes prejuízos à sociedade é um desafio que exigirá de 
governos, empresas e trabalhadores uma nova atitude para os novos tempos. [...] 
 Como o impacto da baixa produtividade foi contrabalanceado em parte pelo aumento 
de pessoas na força de trabalho, conseguimos ter algum crescimento econômico mesmo 
sendo pouco produtivos. Contudo, essa não é mais a nossa realidade: o Brasil está 
rapidamente se tornando um país velho. Enquanto a França e a Suécia demoram entre 
oitenta e 100 anos para dobrar sua população acima de 60 anos, o Brasil fará isso em pouco 
mais de vinte anos. [...] Precisamos nos tornar um país produtivo, e para isso precisamos de 
tecnologia. [...] 
 As máquinas podem ser muito mais eficientes que os humanos em diversas atividades, 
mas a tecnologia e o já mencionado envelhecimento da população resultarão na criação de 
ocupações, como ocorreu várias vezes na história da humanidade. Por exemplo, no setor 
agrícola tratores e máquinas diminuíram dramaticamente a parcela de trabalhadores nas 
lavouras. [...]São nossas aptidões humanas, relacionais e criativas que, pelo menos pelas 
próximas décadas, vão nos diferenciar das máquinas e que devemos, portanto, encorajar e 
desenvolver. [...] 
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 Essa priorização de habilidades será comum mesmo dentro do espectro corporativo: 
diversos processos e atividades rotineiras são automatizáveis, mas liderança, criatividade, 
sensibilidade e entusiasmo não são. [...] 
 Além de alterações na formação dos trabalhadores, é preciso elaborar um plano de 
atuação específico para a parcela da população que terá de lidar com essa transição já dentro 
do mercado de trabalho, uma vez que esta é a que mais sofrerá com os efeitos da 
automação. [...] Em um país como o Brasil, com alarmantes taxas de desemprego, o 
desconforto diante desses números é grande, e por isso é importante pensar a questão de 
como iremos recapacitar e realocar esses trabalhadores à medida que suas ocupações forem 
substituídas. [...] 
 O avanço tecnológico, contudo, é um caminho sem volta. A história ensina que a 
adaptação é o melhor caminho. Afinal, dominamos o planeta não por sermos os animais mais 
fortes, nem os mais rápidos ou mais altos, e sim por termos sido os que mais bem se 
adaptaram. 
Adaptado de: CALICCHIO, Nicola. Um robô no meu lugar? Veja. 05 de julho de 2017, p. 70-
71. 
 
 
QUESTÃO 4 
 
“O efeito metafórico, o deslize – próprio da ordem do simbólico – é lugar da interpretação, da 
ideologia, da historicidade. Essa é a relação entre a língua e o discurso: a língua é pensada 
“como sistema sintático intrinsecamente passível de jogo e a discursividade como inscrição de 
efeitos linguísticos materiais na história” como diz M. Pêcheux (1980). Efeitos materiais na 
história, deslizes, paráfrase, metáfora”.  
(ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. São Paulo: Pontes, 2003, 
p. 80). 
 
“(...) o que não é dito, o que é silenciado constitui igualmente o sentido do que é dito. As 
palavras se acompanham de silêncio e são elas mesmas atravessadas de silêncio (...). Entre 
o dizer e o não dizer desenrola-se todo um espaço de interpretação no qual o sujeito se move. 
É preciso dar visibilidade a esse espaço através da análise baseada nos conceitos discursivos 
e em seu procedimento de análise”. 
(ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. São Paulo: Pontes, 2003, 
p. 84 - 85).  
 

A partir das citações, podemos compreender que os sentidos dos discursos estão 
atrelados à formação discursiva, ou seja, ao empregar determinadas palavras ou mesmo ao 
não empregá-las, sentidos diversos são produzidos e ficam à deriva para a interpretação. 
Considerando a relação entre língua e história, e os aspectos envolvidos no processo 
discursivo, como por exemplo as condições de produção (CPs) e a ideologia, esboce uma 
análise a respeito dos possíveis efeitos de sentido produzidos/captados na tira que segue: 
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http://chatasdeatenas.blogspot.com.br/2013/04/51-anos-de-mafalda.html 
 
 

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

 
QUESTÃO 5 

 
Em seu ensaio, Rojo (2008) procura fazer um resgate histórico do texto no ensino-
aprendizagem de língua no Brasil. A autora se refere à “virada pragmática” dos anos 70, à 
“virada textual” na década de 80 e à “virada discursiva” da década de 90. Finalmente, discute 
a abordagem do texto no mundo contemporâneo que, do ponto de vista do ensino de línguas 
implica a necessidade de transformação nas maneiras de tratar o texto na escola.  
Teça considerações sobre a reflexão apresentada pela autora e apresente o seu 
posicionamento sobre a questão.  
 
 
QUESTÃO 6 
 
Tomando por base o comentário abaixo, discorra brevemente sobre o processo de 
pedagogização do letramento e seus procedimentos, sobre a natureza ideológica e cultural 
das práticas sociais de letramento, refletindo sobre as razões da semelhança e 
compatibilidade entre as práticas letradas de casa e da escola na comunidade norte-
americana pesquisada. Reflita ainda sobre as possibilidades de a escola trabalhar com a 
aquisição/desenvolvimento do letramento em uma perspectiva crítica. 
Brian e Joanna Street, ao investigar a relação dos modelos de letramento escolar e 
familiar em uma comunidade particular dos Estados Unidos, reconhecem haver não 
uma dicotomia, mas, ao contrário, uma relação de semelhança e continuidade entre 
práticas letradas na comunidade, em casa e na escola. Afirmam: “Subjacente ao 
letramento em todos esses contextos existe um traço comum, derivado de processos culturais 
e ideológicos mais amplos. Aqui nos concentramos em um aspecto particular desse traço, os 
processos de pedagogização”. Fundamentados em dados de sua pesquisa, os autores 
discorrem sobre processos e procedimentos de pedagogização instituidores de 
estruturas de autoridade e controle que operam na construção do modelo de letramento 
autônomo utilizado no contexto escolar. Definitivamente, atribuem tal construção a 
forças culturais e ideológicas mais amplas que influenciam tanto o lar quanto a escola. 
 
 

http://chatasdeatenas.blogspot.com.br/2013/04/51-anos-de-mafalda.html
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LINHA 4 – ENSINO / APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA 

 
QUESTÃO 7 
 
No capítulo intitulado “Ensino Crítico de Língua: afinal, o que é ensinar criticamente?”, Rogério 

Tílio defende o que chama de Letramento sociointeracional crítico. 

Explique o entendimento do autor sobre “crítico” e exemplifique-o com uma proposta de 
atividade didática para o Ensino Médio, tomando como base o texto a seguir. 
 
 
Atitude do Santander de cancelar mostra 'se traduz como autoritária', diz curador 

Petição online colhe assinaturas pela reabertura da exposição 

Gaudêncio Fidélis, curador da mostra cancelada pelo Santander Cultural em Porto Alegre 

após de pressão de movimentos como o MBL, classificou a iniciativa da instituição como "uma 

atitude absolutamente intempestiva", que "se traduz como autoritária". 

 

A exposição "Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira" estava em cartaz 

desde 15 de agosto, e ficaria em cartaz até 8 de outubro, com 270 obras relacionadas a 

questões de gênero, de 85 artistas, como Adriana Varejão, Cândido Portinari e Ligia Clark. 

 

"Acho que nós somos confrontados com uma questão dramática: como será o universo da 

produção artística e cultural do país quando um precedente destes se abre? Que tipo de 

incidentes similares nós vamos ter quando, tão rapidamente, um grupo de extrema direita e 

tão reacionário consegue fechar uma exposição desta grandiosidade?", questiona Gaudêncio 

Fidélis ao portal vereador David Miranda (Psol-RJ). 

 

O curador, que tem mais de 50 exposições no currículo, já foi diretor do Museu de Artes do 

Rio Grande do Sul (MARGS) e curador-geral da décima edição da Bienal do Mercosul, 

destaca que a "Queer Museu" é "a maior exposição Queer e que aborda questões de gênero, 

de identidade de gênero, expressão de gênero, diferença e diversidade que o Brasil já teve".  

 

Fonte: http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2017/09/12/atitude-do-santander-de-cancelar-

mostra-se-traduz-como-autoritaria-diz-curador/ 
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QUESTÃO 8 
 
 

Ângela Kleiman argumenta que uma agenda de pesquisa em Linguística Aplicada deveria 
dialogar com as “vozes do Sul”. Comente o posicionamento da autora em relação ao uso do 
inglês (excerto abaixo) e a recente decisão da CAPES em exigir que “Candidatos que 
pleiteiem bolsa para instituições de ensino em países de língua portuguesa, deverão 
apresentar a comprovação de proficiência em inglês” (Ofício Circular nº 01/2017, de 04 de 
agosto de 2017). Em seguida, explore, com exemplos, como uma perspectiva descolonial 
poderia informar a produção científica na Linguística Aplicada. 
 

 


