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SELEÇÃO COMPLEMENTAR DE MESTRADO EM LINGUÍSTICA 
 

TURMA 2019 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM LINGUÍSTICA 
 
 
 

Candidato no _________________________ 

 

 

 

ATENÇÃO! 

 

1. As respostas deverão se ater exclusivamente ao que está sendo perguntado; 

2. Elabore sua resposta em formato de texto e procure expressar-se de maneira clara, 

organizada e eficiente; 

3. As respostas deverão ser escritas a tinta; 

4. Identifique as questões corretamente na folha de respostas; 

5. Para cada uma das duas questões solicitadas, será atribuída uma nota de 0-50 (zero a 

cinquenta) pontos; 

6. O tempo de duração da prova é de 4 (quatro)  horas. 

 

 

 

************ 
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Questão 1 
 
Leia a seguir duas estrofes de um poema encontrado por acaso na internet (os grifos são 
nossos): 
 
Onde antes não havia barreiras 
Juntamos tijolos, argamassas, 
Erguemos paredes e muralhas 
 
E assim criamos o mito 
De que transpor o muro 
Represente um sério risco 
 
(“A muralha”, de AjAraújo. Disponível em:  
<https://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=108301>.  
Acesso em: 21 nov. 2017). 
 
Um tradutor que queira verter esse poema para o inglês terá uma dificuldade em relação aos 
três termos sublinhados, pois eles poderiam ser vertidos para uma única expressão inglesa: 
wall.  
Discuta essa dificuldade a ser enfrentada pelo tradutor tomando por base: 
a concepção de valor linguístico conforme desenvolvida por F. de Saussure 
OU 
a hipótese Sapir-Whorf. 
 
 

REFERÊNCIA DE CORREÇÃO 
 
Na construção do texto da resposta, era esperado que a/o candidata/o: 
 
– Se escolhesse a concepção de valor linguístico conforme desenvolvida por F. de Saussure, 

caracterizasse essa noção, salientando a ideia de língua como um sistema de signos 
linguísticos. Em seguida, a/o candidate/o deveria analisar o problema tradutório proposto 
à luz dessa perspectiva;  

OU 
– Se escolhesse a hipótese Sapir-Whorf, explicasse, primeiramente, em que consiste tal 

hipótese, salientando as questões do determinismo linguístico e do relativismo linguístico. 
Em seguida, a/o candidate/o deveria analisar o problema tradutório proposto à luz dessa 
perspectiva. 

 
 

************ 

 
Questão 2 
 
 
Compare os seguintes usos do vocábulo “onde”: 

https://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=108301
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Onde antes não havia barreiras 

 
e 
 

Quais são as modalidades onde seu filho é campeão? 

(Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/onde-aprenda-a-usar-
corretamente-essa-palavra.htm >. Acesso em: 8 jan 2019). 
 
 
Explique a diferença entre as perspectivas da Linguística e da Gramática Normativa em 
relação ao uso desse termo, levando em conta as noções de variação e mudança linguística. 
 
 

REFERÊNCIA DE CORREÇÃO 
 
Na construção do texto da resposta era esperado que a/o candidata/o: 
 
– Explicasse a diferença de perspectivas da Linguística e da Gramática Normativa, 

particularmente, no que se refere ao uso do vocábulo onde nos exemplos apresentados. 
Em seguida, a/o candidata/o deveria discutir as noções de variação e mudança 
linguísticas, relacionando-as ao problema proposto na questão.  

 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/onde-aprenda-a-usar-corretamente-essa-palavra.htm#_blank
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/onde-aprenda-a-usar-corretamente-essa-palavra.htm#_blank

