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PROVA DE SELEÇÃO 

MESTRADO – 2019 

 

Esta prova visa a classificar candidatos com as seguintes características: capacidade de reflexão 

teórica, com base na bibliografia indicada; capacidade para resolução de problemas; capacidade 

para exposição escrita (texto coeso e coerente e de acordo com a norma padrão); e capacidade de 

síntese. É expressamente proibido assinar a prova e a folha de respostas.  

Dentre as 8 (oito) questões apresentadas a seguir, escolha apenas 4 (quatro) para serem respondidas. 

Cada questão corresponderá a 25% do total da prova. 

 

QUESTÃO 1 

Na obra ‘Colocador de pronomes’ de Monteiro Lobato, publicada em 1924, o gramático 

Aldrovando Cantagalo, ao ver uma placa com os dizeres ‘Ferra-se cavalos’, tentou explicar ao 

ferreiro que o verbo deveria estar no plural, porque o ‘sujeito’ da frase era ’cavalos’. Então, ele 

recebeu a seguinte resposta: 

__ Vossa Senhoria me perdoe, mas o sujeito que ferra os cavalos sou eu, e eu não sou plural. 

Aquele ‘se’ da tabuleta refere-se cá a este seu criado.  

A partir de seus conhecimentos e das obras indicadas para esta seleção, discuta as contribuições da 

ciência Linguística para a compreensão do funcionamento e do uso dos recursos da língua.  

 

QUESTÃO 2 

Com base no conceito de pressuposição (MOURA, 2006), explique a ambiguidade da frase abaixo: 

“Maria adoeceu antes de terminar a tese". 

 

QUESTÃO 3 

Na Figura 1, é mostrado o resultado de um estudo experimental com estímulos em português, 

através da técnica potenciais relacionados a eventos (ERPs). 

Figura 1 – ERPs plotados em superposição para as duas condições experimentais. 
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FONTE: França (2015, p. 182
1
) 

A Figura 1 mostra um pico voltado para cima aos 400ms depois do estímulo: o N400. Esse efeito 

tem se manifestado em muitas línguas do mundo quando há estímulos linguísticos auditivos ou 

visuais. Os ERPs são compostos por uma sequência de ondas com latência, amplitude e polaridade 

(para cima negativa e para baixo positiva). Compare a linha sólida para a Condição 1 com a linha 

pontilhada para a Condição 2 e comente o resultado do experimento a partir da relação semântica 

entre predicador e argumento interno, a qual “é muito mais estreita do que a que se estabelece entre 

o predicador e seu argumento externo, espelhando uma assimetria sintática entre esses argumentos”. 

(BERLINCK; DUARTE; OLIVEIRA, 2009, p. 101
2
). 

 

QUESTÃO 4 

Considere os exemplos e tabelas abaixo, citados por Zilles et al. (2000: 201 e 208), a partir de uma 

amostra de fala do Varsul e, depois, responda ao que se pede. 

(1)  Nós falamos corretamente português. 

(2)  Aí, tá, fomo pro restaurante, mas um restaurante lindo... 

(3)  Fica só nós.  

Nesse caso, -mos, -mo e zero são variantes que coocorrem e concorrem[...], isto é, são opções de 

dizer a mesma coisa de maneiras diferentes que se alternam e entram em disputa na sociedade. A 

                                                           
1
 FRANÇA, A. I. Neurociência da linguagem. In: MAIA, M. (Org). Psicolinguística, psicolinguísticas: uma introdução. São 

Paulo: Contexto, 2015, p. 171-188.  
2
 BERLINCK, R. A; DUARTE, M. E. L; OLIVEIRA, M. Predicação. In: Gramática do Português Culto falado no Brasil: a 

construção da sentença. KATO, M. A; NASCIMENTO, M. (Orgs). Campinas, São Paulo: Editora da Unicamp, 2009, p. 
101-188. 
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escolha entre uma ou outra das variantes é motivada por fatores internos ou externos à língua – os 

condicionadores.” (COELHO; GÖRSKI; SOUZA; MAY, 2015, p. 60-61) 

As Tabelas 1 e 2 mostram resultados de dados de fala de Porto Alegre e Panambi (Varsul/RS). 

 

Tabela 1. Influência da posição do sujeito sobre a omissão da desinência verbal –mo(s) vs. presença 

da desinência com P4 

Posição do sujeito     N
  
                %            Peso relativo 

Posposição  4/5                   80                 1,0 

Mais de três sílabas  2/23                   9                 0,62 

Anteposição direta  77/458             17                 0,48 

Uma a três sílabas  9/93                 10                 0,52 

Total 92/579              15 

Fonte: Adaptada de Zilles et al. (2000, p. 208) 

 

Tabela 2. Influência da escolaridade sobre a omissão da desinência verbal –mo(s) vs. presença da 

desinência com P4 

Escolaridade      N
  
                %            Peso relativo 

Fundamental (4 anos)  86/530            16                 0,74 

Ensino médio (11 anos)  23/505              5                 0,25 

Total 109/1.035        10,5 

Fonte: Adaptada de Zilles et al. (2000, p. 209) 

Responda: 

a) Qual é a frequência geral de uso da regra de concordância verbal com P4 na amostra 

analisada? 

c)  Qual é a atuação da posição do sujeito sobre a variável linguística analisada?   

d)  Qual é a atuação da escolaridade sobre a variável linguística analisada? 

Obs: O total a que se refere a Tabela 2 diz respeito aos sujeitos nulos e expressos, enquanto o total 

da Tabela 1 se refere apenas aos sujeitos expressos. 

 

 

QUESTÃO 5 
 

No livro Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar (MOITA LOPES, 2006), muitos capítulos 

refletem sobre o que seria da ordem do “mainstream” linguístico e seus problemas.   

 

Num outro contexto, Michel Foucault, em A Ordem do Discurso, tece acerca do que entende como 

os procedimentos de controle via discurso, dentre os quais elenca as disciplinas. 
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Pode-se perceber um aspecto central que atravessa as duas obras. Indique e discuta o ponto dessa 

aproximação, bem como aquilo que diferencia uma e outra perspectiva. 

 

QUESTÃO 6 

Com base na leitura dos textos indicados e dos excertos abaixo, responda as questões que seguem: 

Literatura de Cordel ganha título de Patrimônio Cultural Brasileiro 

O gênero literário, que também é ofício e meio de sobrevivência para inúmeros cidadãos 

brasileiros, a Literatura de Cordel, foi reconhecido pelo Conselho Consultivo como Patrimônio 

Cultural Brasileiro. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, 19 de setembro, por unanimidade pelo 

colegiado que está reunido no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Poetas, declamadores, 

editores, ilustradores e folheteiros já podem comemorar, pois agora a Literatura de Cordel é 

Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. 

Apesar de ter começado no Norte e no Nordeste do país, o cordel hoje é disseminado por 

todo o Brasil, principalmente por causa do processo de migração de populações. Em todos os 

estados é possível encontrar esta expressão cultural, que revela o imaginário coletivo, a memória 

social e o ponto de vista dos poetas acerca dos acontecimentos vividos ou imaginados. 

Adaptado. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4833/literatura-de-cordel-e-

reconhecida-como-patrimonio-cultural-do-brasil. Acesso em 23 de setembro de 2018. 

Língua Iorubá é oficialmente Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro 

No último dia 15/08 foi aprovada na Assembleia Legislativa a lei que institui o Iorubá como 

patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro. Segundo o Dr. Babalawô Ivanir dos Santos, doutor em 

história e membro da Comissão de Combate à Intolerância, a decisão evidencia a relevância da 

preservaçāo dos vestígios imateriais das presenças negras africanas em solo brasileiro. 

De acordo com Ivanir, “A instituição da língua Iorubá como patrimônio imaterial promove 

um fortalecimento real e necessário para a promoçāo não só do idioma, mas também de todas as 

culturas e tradições africanas que contribuíram significativamente para a construçāo da nossa naçāo. 

Provavelmente promoverá um fortalecimento das nossas ações para a construção da tolerância, do 

respeito e na promoção da diversidade e pluralidade religiosa.” 

Adaptado. Disponível em https://www.geledes.org.br/lingua-ioruba-e-oficialmente-patrimonio-

imaterial-do-estado-do-rio-de-janeiro/. Acesso em 23 de setembro de 2018. 

a) Em relação aos dois excertos, responda a questão posta por Cooper "Quem planeja o que para 

quem e como?" (Severo, 2013). Em outros termos, identifique os participantes, o objeto e a 

metodologia aplicada nos casos mencionados. 

b) De que maneira a política de patrimonialização pode contribuir para as políticas linguísticas? 

 

 

 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4819
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4833/literatura-de-cordel-e-reconhecida-como-patrimonio-cultural-do-brasil
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4833/literatura-de-cordel-e-reconhecida-como-patrimonio-cultural-do-brasil
https://www.geledes.org.br/lingua-ioruba-e-oficialmente-patrimonio-imaterial-do-estado-do-rio-de-janeiro/
https://www.geledes.org.br/lingua-ioruba-e-oficialmente-patrimonio-imaterial-do-estado-do-rio-de-janeiro/
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QUESTÃO  7 

Considerando as definições de pares mínimos, envolvendo as fonologias das línguas naturais, 

apresente três pares mínimos com diferentes parâmetros da Libras e/ou do Português Brasileiro. 

Justifique por que você elencou esses sinais e/ou palavras como pares mínimos e explique o que os 

fonemas representam nas respectivas línguas.  

 

QUESTÃO 8 

Com base em Rodrigues e Cerutti-Rizzatti (2011), aponte características da proposta de produção 

textual exposta na imagem abaixo que justifiquem sua pertinência ou não para o trabalho no Ensino 

de Língua Portuguesa (para ouvintes ou surdos como L1 e/ou L2). 

 

FONTE: FARACO, Carlos E.; MOURA, Francisco M. de.; MARUXO JÚNIOR, José A. Língua Portuguesa: 

linguagem e interação. 2 ed. 1º ano - Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2013. 


