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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
 

Exame de seleção – Mestrado e Doutorado 2016/2 
 

PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 
 

 
Código do(a) candidato(a): ____________________ Data: _____ / _____ / _______. 
 
 

Antes de dar início à sua prova, observe as seguintes determinações: 
 
1. É terminantemente proibido o uso de qualquer aparelho eletrônico durante o certame, portanto, os 

aparelhos celulares devem ser desligados e guardados, assim como os relógios. 
2. É vedado o registro da prova por qualquer meio (foto, áudio, vídeo, etc.). 
3. O tempo de duração da prova será indicado aos participantes na lousa. 
4. Este exame de proficiência em língua inglesa consta de 03 textos e de 10 questões. Confira se seu 

caderno de prova está assim composto. 
5. Cada questão vale 1,0 ponto. As respostas devem ser redigidas integralmente em língua portuguesa. 
6. A interpretação faz parte da prova, portanto, não serão aceitas como respostas meras traduções dos 

textos, exceto se a questão assim o exigir. 
7. É permitido o uso de dicionários impressos. 
8. As respostas devem ser escritas a caneta, com tinta azul ou preta. 
9. Não serão respondidas dúvidas sobre o conteúdo dos textos do caderno de prova. 

10. As linhas destinadas em cada questão são suficientes para as respostas, sendo assim, não devem 
ser ultrapassadas, sob pena de nulidade da resposta que exceder as linhas.  

 

Leia o texto 1, a seguir, e responda às questões de 1 a 3. 
 

1) Explique, com base no recorte do texto, a escolha do título “The research we need in teacher 
education”. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

2) Por que o termo “innovations” (linha 6) está entre aspas? Justifique sua resposta de acordo com o 
texto.  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

3) Quais deveriam ser os objetivos da formação de professores?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
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O texto 1 refere-se às questões 1, 2 e 3: 
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As questões 4, 5, 6 e 7 referem-se ao texto que segue 

TEXTO 2  

 

Wardhaugh, R. An Introduction to Sociolinguistics. Malden, MA: Blackwell Publishing, 5th Edition. 2006, p. 43-44. 
 

4) Quais as características no texto de “dialetos regionais da língua”?   
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

5) Segundo o autor, qual o principal motivo para o empreendimento de esforços para a recuperação 
de variações linguísticas locais?  

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

6) Quais as consequências da expansão da variação linguística padrão em detrimento das variações 
locais?  

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

7) Explique o uso dos termos patois e dialeto, segundo o texto. 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Leia o texto 3 e responda às questões de 8, 9 e 10. 

TEXTO 3  

 
 

 
SILVERMAN, D. (Ed.). Qualitative Research. 1 Los Angeles: Sage, 2016. 

8) Qual a edição da obra? 

_________________________________________________________________________________ 

9) De que se trata o Capítulo 1 da obra? 

  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10) Identifique e explique a tônica do Capítulo de Anne Ryen.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 A edição da obra foi omitida por configurar questão da prova.  


