
 

PROVA DE SELEÇÃO DE MESTRADO – 2018/01 

 

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

reflexão teórica; capacidade para resolução de problemas; capacidade para exposição escrita 

(texto coeso e coerente); e capacidade de síntese. É expressamente proibido assinar a prova e a 

folha de respostas.  

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

Cada questão corresponderá a 25% do total da prova. 

 

 

QUESTÃO 1  

Leia o trecho abaixo, adaptado de Seara, Nunes e Lazzarotto-Volcão (2015, p. 184)
1
: 

 

“Uma das questões que muito nos interessa na nossa área da Fonética e da Fonologia é o preconceito 

linguístico ligado aos fenômenos fonéticos. As realizações que trocam, por exemplo, o ‘l’ pelo ‘r’ em 

encontros consonantais, como em ‘chicrete’, ‘bicicreta’ e ‘framengo’ são extremamente 

estigmatizadas. Entretanto, se olharmos para a etimologia de várias palavras do PB, encontraremos 

que a palavra ‘branco’ teve origem da palavra germânica ‘blank’; o mesmo se deu com as palavras 

como ‘cravo’, ‘fraco’ e ‘praga’, que são originárias das palavras latinas ‘clavu’, ‘flaccu’ e ‘plaga’, 

respectivamente. Encaremos então que o encontro consonantal realizado com ‘l’ é um aspecto 

“estrangeiro” e que precisa ser assim encarado dentro da sala de aula. Outros fenômenos fonéticos e 

fonológicos que aparecem na fala e se refletem na escrita, são: 

- o apagamento do /R/ em final de palavra (verbos e substantivos); 

- o apagamento da marca de plural; 

- a monotongação e ditongação; 

- a assimilação do /d/ diante de /n/ em algumas variedades; 

- a despalatização ou a semivocalizaçãode /ʎ/; dentre muitos outros.” 

 

Escolha três dos fenômenos citados anteriormente. Com base em seu conhecimento de Fonética e 

Fonologia, dê uma explicação científica para a ocorrência desses fenômenos, exemplificando-os. 
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QUESTÃO 2 

De acordo a Gramática do Português Culto Falado no Brasil “a distinção entre argumentos 

externos e internos prevê que os chamados verbos intransitivos na verdade envolvam duas classes de 

verbos com propriedades distintas. Um dos mais interessantes desenvolvimentos dos estudos 

gramaticais das últimas décadas foi a comprovação de que essa previsão está de fato correta” 

(KATO; NASCIMENTO, 2015, p. 48)
2
. Considerando essa afirmação e os dados de fala 

apresentados na Gramática do Português Culto Falado no Brasil listados em (1) e (2) abaixo, 

responda o que se pede. 

 

(1) a. As meninas tossiram muito naquela noite 

b. O João trabalhou na terça-feira de carnaval 

c. A Maria dormiu durante a apresentação das escolas de samba de Natal no carnaval de 

2011. 

 

(2) a. Agora saiu uns temperos mais novos 

b. Se disseram que a vida de uma operária japonesa é humana, nasceu flores nos postes 

telegráficos, tá? 

c. Depois acabou os bondes. 

 

A. Quais são as duas classes de verbos monoargumentais com propriedades distintas referidas pela 

Gramática do Português Culto Falado no Brasil?  

B. Desenvolva os argumentos sintáticos que justificam essas duas classes de verbos. 

 

 

QUESTÃO 3 

Assim como as palavras em todas as línguas humanas, mas diferentemente dos gestos, os sinais 

pertencem a categorias lexicais ou a classe de palavras tais como nome, verbo, adjetivo, advérbio, 

etc. As línguas de sinais têm um léxico e um sistema de criação de novos sinais em que as unidades 

mínimas com significado (morfemas) são combinadas (Quadros e Karnopp, 2004)
3
. A partir desta 

afirmação, explique como se dá o processo de formação de palavras (sinais) na Língua de Sinais 

Brasileira (Libras), bem como as regras morfológicas aplicadas para a criação de novas unidades 

com significado (compostos). 
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QUESTÃO 4 

Considere os trechos de fala a seguir, adaptados do estudo de Rubio (2015), publicado nos 

Cuadernos de la Alfal. 

(i) ... aí depois que nós começamos a estudá a Bíblia a gente ia... às vezes até comenta pára e pensa 

que foi uma provisão de Deus né?... (BDI 064 65)  

(ii) é lá é grande nós trabalha numa base de umas de umas cento e cinquenta pessoa na produção... 

é... no parque da... onde tem as indústria beiran(d)o a rodovia (BDI 056 75)  

(iii) a gente ficô lá quinze dias... fomos de ônibus, chegamo lá tudo era novidade, passeamo 

bastante, comemo muito pe(i)xe. (BDI 034 75)  

(iv) a gente quer seja que o vento dê de caras ou que seja a chuva dá sempre de caras ou, ou que seja 

de lado, a gente temos que a aguentar sempre naquela posição e até é um dos serviços que eu me 

custava mais é a estrada (CRPC 164 100) 

(v) e então nós saímos das aulas para aí ao meio-dia, depois telefonamos, combinamos a, a hora, e 

vamos a caminho da praia. Fomos para aí duas vezes. (CRPC 122 10)  

 

Legenda: BDI = Banco de Dados Iboruna (dados de fala da Região Noroeste do Estado de São Paulo); CRPC 

= Corpus de Referência do Português Contemporâneo (dados de fala de diferentes regiões de Portugal); os 

números entre parênteses após os excertos são códigos utilizados para identificar os informantes no interior de 

cada banco de dados. 

 

Considere, além disso, critérios para a identificação de formas variantes, oferecidos por Coelho et al. 

(2015), em Para conhecer Sociolinguística
4
. 

 

Dois requisitos devem ser cumpridos para que duas ou mais formas possam ser chamadas variantes: 

1. Elas devem ser intercambiáveis no mesmo contexto; 

2. Elas devem manter o mesmo significado referencial/representacional. 

(COELHO et al., 2015, p. 17, grifo dos autores) 

 

Tendo em vista os dados destacados nos trechos (i), (ii), (iii), (iv) e (v), e os critérios para a 

identificação de variantes, faça o que se pede: 

a) Identifique pelo menos dois pares de formas linguísticas que podem ser consideradas variantes. 

b) Discuta em que nível/níveis da gramática (fonético-fonológico etc.) os pares de variantes 

identificados em (a) estão localizados, oferecendo argumentos que sustentem sua análise. 
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QUESTÃO 5 

Escreva sobre a língua portuguesa no cenário internacional contemporâneo. Em sua resposta, 

mencione exemplos e faça uma avaliação crítica sobre a relação entre poder e língua. 

 

QUESTÃO 6  

Existem vários procedimentos metodológicos para o estudo de dados de aquisição da linguagem que 

têm como objetivo analisar os mecanismos e fatores envolvidos nesse domínio.  Descreva três desses 

procedimentos e aponte aspectos positivos e limitações em cada um deles. 

 

QUESTÃO 7  

Moura e Berger (2012, p. 124)
5
 apresentam a seguinte frase, em inglês: a) The logger cut the tree 

down  [o madeireiro derrubou a árvore]. 

Na frase acima, em inglês, qual palavra é responsável por exprimir o conceito de ação 

completamente realizada?  

Estabeleça, também, uma comparação das frases em inglês e sua tradução em português, e mostre as 

diferentes funções dos verbos, nas duas frases.  

 

QUESTÃO 8 

Inicialmente, leia o texto: 

Cuidado com as doces palavras atribuídas falsamente ao Papa Francisco, alerta Vaticano 

A página informativa do Vaticano em espanhol, News.Va Espanhol, pediu aos fiéis católicos que não 

caiam em confusões por falsas mensagens atribuídos ao Papa Francisco difundidas normalmente nas 

redes sociais, como Facebook ou o serviço de mensagens por meio de WhatsApp. 

“Estes tipos de textos que circulam por internet atribuídos ao Papa Francisco geralmente não 

mencionam a data e a ocasião na qual pronunciou essas palavras. Porque desta maneira, seria fácil 

para qualquer pessoa procurar na página oficial da Santa Sé e comprovar se realmente eram palavras 

do Papa”, explicou News.va em uma publicação no Facebook. 

A página do Vaticano animou novamente a que, diante de uma notícia ou texto com um conteúdo 

estranho que faça menção ao Papa, “procurem as fontes vaticanas para ver se também aparecem ali”. 

“Se as palavras atribuídas ao Papa não aparecem nos meios oficiais vaticanos, especialmente na 

página oficial da Santa Sé, pode ser que estas sejam falsas”, esclareceu. 

Estes casos, explicou, parecem “um fenômeno através do qual, com certeza, muitos de vocês se 

encontraram: alguém lhes envia por Facebook ou WhatsApp, uma mensagem que começa com 

‘Compartilho com vocês algo do Papa Francisco’. E, a seguir está um doce texto”. 
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Como exemplo, News.va mencionou este texto, fragmento de uma de tantas mensagens falsamente 

atribuídas ao Papa: “Muitas vezes o Natal é uma festa rumorosa: far-nos-á bem estar um pouco em 

silêncio, para ouvirmos a voz do Amor. Natal é você, quando decide nascer de novo, cada dia, 

deixando que Deus penetre seu interior. O pinheiro do Natal é você, quando resiste fortemente aos 

ventos e dificuldades da vida”. 

A primeira oração deste texto corresponde a um tweet do Santo Padre em dezembro de 2013: 

“Muitas vezes o Natal é uma festa rumorosa: far-nos-á bem estar um pouco em silêncio, para 

ouvirmos a voz do Amor”. 

O resto da mensagem seria de autoria de outro sacerdote. 

Em seguida, News.va acrescentou as páginas oficiais nas quais podem verificar a veracidade das 

mensagens atribuídas ao Papa Francisco. Estes são o Twitter oficial do Santo Padre @Pontifex_pt, a 

página do Vaticano, a Sala de Imprensa da Santa Sé, a página do Facebook da News.va, o Jornal do 

Vaticano L’Osservatore Romano, a Rádio Vaticano, o Centro Televisivo Vaticano (CTV), o Serviço 

Informativo do Vaticano (VIS) e o aplicativo para celulares e tabletes ‘The Pope App’, administrado 

pela News.va. 

Fonte: http://www.acidigital.com/noticias/cuidado-com-as-doces-palavras-atribuidas-falsamente-ao-papa-francisco-

alerta-vaticano-56678/. Acesso em: 04 de out. de 2017 [Adaptado] 

 

Em A ordem do discurso, Foucault (1996 [1970])
6
 se propõe a tratar dos procedimentos de controle 

do discurso pela sociedade e os identifica como procedimentos de exclusão. Dentre esses 

procedimentos, está o segundo grupo, nomeado de princípios internos (conjuração dos acasos de 

aparição do discurso) que se subdividem em princípio do comentário, do autor e das disciplinas.  

No que tange à produção escrita no âmbito da universidade, um problema recorrente é o plágio, 

entendido como apropriação intelectual indevida. Atualmente, temos visto um fenômeno contrário: a 

atribuição autoral indevida, sobretudo, referindo-se a textos que circulam em redes sociais na 

internet. 

Diante desse cenário, mobilize as formulações de Foucault (1996 [1970]) para discutir a circulação 

de textos em que discursos operam vinculados a uma autoria questionável. 

 

QUESTÃO 9 - Considere, inicialmente, as duas situações a seguir: 

(i) Franz Fanon, psiquiatra antilhano, afirma que, nas relações entre metrópoles e (ex-)colônias, a 

forma de falar do negro é comumente vista como infantilizada e inferior. Em seu Pele negra, 

máscaras brancas (1952, p. 36)
7
 o autor diz: “Em um grupo de jovens antilhanos, aquele que se 

exprime bem, que possui o domínio da língua, é muito temido; é preciso tomar cuidado com ele, é 

um quase-branco. Na França se diz: falar como um livro. Na Martinica: falar como um branco”. 

Segundo Fanon, as ideologias coloniais infectam os sujeitos implicados nessas relações, restando à 

tarefa crítica um esforço de desaliená-los. 
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(ii) Ana Cristina é uma linguista e cantora cearense. Ao ensinar português para estrangeiros, 

percebeu que o material didático tinha uma deficiência: não havia arquivo de áudio acompanhando 

os diálogos. Ela decidiu utilizar suas habilidades de voz e gravar os diálogos e outros gêneros, para 

que o material pudesse ser utilizado além das aulas. A iniciativa foi bem sucedida entre os 

aprendizes. Ela então entrou em contato com a editora do livro didático em São Paulo, oferecendo os 

áudios produzidos. A editora inicialmente ficou interessada no material sonoro, mas depois o recusou 

alegando que “o sotaque cearense dos participantes não era representativo do português brasileiro”.  

 

Considere, agora, alguns excertos dos argumentos sobre a Linguística Aplicada (LA) de A. 

Pennycook, L. P. Moita Lopes e R. Rojo – cujos ensaios estão reunidos na obra Por uma linguística 

aplicada indisciplinar (Moita Lopes, 2006
8
):  

“A LA transgressiva é LA tanto para o pensamento quanto para a ação transgressivos. (...) Mais 

especificamente, dentro (...) de teorias transgressivas, estou interessado em relacionar os conceitos 

de translocalização, como modos de pensar a inter-relação do local dentro do global; transculturação, 

como modo de pensar a cultura e os processos de interação cultural que permitem uma fluidez de 

relações; transmodalidade, como modo de pensar o uso da linguagem como localizado dentro de 

modos múltiplos de difusão semiótica; transtextualização, como modo de pensar signos atravessando 

contextos.” (Pennycook, p.76) 

“(...) a problemática que se apresenta como desafio para a contemporaneidade (...) é: como podemos 

criar inteligibilidades sobre a vida contemporânea ao produzir conhecimento e, ao mesmo tempo, 

colaborar para que se abram alternativas sociais com base nas e com as vozes dos que estão à 

margem: os pobres, os favelados, os negros, os indígenas, homens e mulheres homoeróticos, 

mulheres e homens em situações de dificuldade e outros” (Moita Lopes, 2006 p.86) 

“(...) quero defender/redefinir a transdisciplinaridade como a leveza de pensamento necessária para 

compreender, interpretar e interferir nas realidades complexas representadas pelas práticas sociais 

situadas.” (Rojo, p.259) 

 

Tendo em vista que os autores da LA reunidos nesta obra discutem que esse campo tem papel 

transgressor, delineie um problema para o ensino/aprendizagem de língua(gem) que pode ser 

levantado a partir das situações (i) e (ii), e aponte de que forma a LA pode contribuir para discutir o 

problema, levando em conta o conceito de transgressão e suas derivações. 
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