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 Especialização em Estudos Linguísticos e Literários

Edital Nº 14/2019 – Anexo 7

 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões 
estão corretas. Caso ocorra qualquer erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas constantes do CADERNO DE 
QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta de tinta azul ou preta, 
para o espaço destinado à resposta de cada questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno 
de Respostas.

7

8

9 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu 
tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

10 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o CADERNO DE QUESTÕES.

11 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
relativos ao referido processo.

12

esferográfica 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) minutos do seu início.

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da prova nos 30 minutos que 
antecedem o seu término.

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO!

Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 8  páginas, numeradas sequencialmente, incluindo espaço para rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 4  numeradas sequencialmente.

A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa contendo 2 (dois) grupos de questões, com o valor total de 60 (sessenta) pontos. 

 (oito)

 (quatro) páginas
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Como as crianças aprendem a falar? O papel do adulto na aprendizagem da língua pelas crianças é fundamental? 
Existe uma gramática universal guiando a aquisição das línguas? Essas e outras questões intrigam os estudiosos 
da linguagem há muito tempo.

(CEZARIO, Maria Maura; MARTELOTTA, Mário E. In: MARTELOTTA, Mário Eduardo et al. 
Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, 2008, p. 207.)

(30 pontos)Questão  A1 

INSTRUÇÕES

O(A) candidato(a) deverá escolher apenas uma questão de cada grupo (A e B) e fundamentar suas respostas de 
acordo com a bibliografia selecionada para este exame.

GRUPO A
Responda apenas uma questão deste grupo:

A partir da leitura de Andrade (2015), (a) redija um texto que explique a visão teórica e analítica do autor sobre o 
gênero "resumo do artigo científico"; (b) ilustre o seu texto com elementos retirados do resumo a seguir. 

(30 pontos)Questão  A2 

RESUMO

A popularização da ciência na mídia francesa contemporânea mobiliza posições enunciativas 
(público, indústria ou governo) em um debate público sobre a ciência (Beacco et al., 2002). Entretanto, 
análises prévias de notícias de popularização da ciência em inglês e em português (Motta-Roth e 
Lovato, 2009; Lovato, 2010; Marcuzzo, 2011) evidenciam uma inserção quase exclusiva da voz de 
atores sociais ligados à ciência. Essa preponderância indica que essas vozes são utilizadas como um 
recurso de autoridade com efeito de monologismo o que, por sua vez, produz um “intertexto 
monologal” centrado na ciência (Moirand, 2003, p. 179): a rigor, não há uma interação entre 
consciências equipolentes ou vozes plenivalentes (Bakhtin, 2008, p. 4-5). Com base na Análise Crítica 
do Discurso (Fairclough, 2003) e no Sistema de Avaliatividade (Martin e White, 2005), neste trabalho, 
analisamos em que medida esse efeito se verifica em um corpus de 30 notícias de popularização da 
ciência recentes, publicadas nas revistas Ciência Hoje e Galileu. Os resultados indicam a 
predominância dos expoentes linguísticos da expansão dialógica. O uso constante de modalização, 
citação e relato mostra que os jornalistas constroem o tópico desses textos como uma questão aberta, 
convidando posicionamentos alternativos. Por outro, observamos que as perspectivas sobre a 
descoberta científica popularizada são praticamente restritas à esfera científica, o que, de fato, 
restringe o espaço dialógico, reafirmando o poder hegemônico do discurso da ciência no discurso de 
popularização científica.

Palavras-chave: dialogismo e intertextualidade, análise crítica do discurso, sistema de avaliatividade, 
notícias de popularização da ciência.

(MOTTA-ROTH, Désirée; LOVATO, Cristina dos Santos. O poder hegemônico da ciência no discurso 
de popularização científica. Calidoscópio (UNISINOS). Vol. 9, n. 3, p. 251-268, set-dez 2011.)

Com base no Manual de Linguística (MARTELOTTA et al, 2008), explique sucintamente os aspectos teóricos das 
diferentes abordagens de Aquisição da Linguagem.



– 2 –

Processo Seletivo para o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu
Especialização em Estudos Linguísticos e Literários – Edital Nº 14/2019 – Anexo 7

A narrativa, primeiramente oral, passou a se valer de outros suportes, como a pintura, a escrita e, finalmente, a 
imagem movente.

[...]

[...] Segundo Bettenini (1977, p. 130), ler é elegir diversos enfoques del texto, indagarlo según diversas 
perspectivas, singularizar el lugar en que se forma el discurso, remitirse a las interrogativas de fondo que el texto 
se plantea en tanto que producto; significa hacer del texto otro texto, reescribirlo”.

[...]

É, pois, compromisso do professor assumir a tarefa de guia do ato exploratório que é, de fato, a leitura.

[...]

[...] Assim, por meio das incontáveis transposições do literário ao fílmico, o cinema passou a ser, na via contrária, 
mediador entre o leitor e a literatura.

[...]

Na transposição do literário ao cinematográfico, é procedente afirmar que o filme é um novo texto, constituindo-
se em uma releitura do seu hipotexto, ou seja, o texto que a ele subjaz, [...]

[...]

[...] É, pois, por meio da percepção do Outro que o sujeito se constitui e, por conseguinte, reflete sobre si, podendo, 
assim, modificar-se e, consequentemente, intervir na realidade em que está inserido.

(VOLMER, Lovani; KUNZ, Marinês Andréa. Literatura e cinema na sala de aula. In: CONTE, Daniel; 
VOLMER, Lovani; GRÉGIS, Rosi Ana. (Org.) Espaços de encontro: literatura, cinema, linguagem, ensino. 
Novo Hamburgo: Feevale, 2009,  p.83-85; 87; 94.) 

(30 pontos)Questão  B1 

GRUPO B
Responda apenas uma questão deste grupo:

a) Discuta criticamente, a partir das citações anteriores e da bibliografia sugerida, o ensino de literatura em sala 
de aula e a utilização do cinema como recurso metodológico para o ensino da literatura, considerando os 
seguintes tópicos em sua resposta: (1) o modo como o professor deve conceber e/ou orientar o ensino de 
literatura; (2) a utilização do texto fílmico para o ensino da literatura e o contexto de aprendizagem e (3) o 
público meta com o qual trabalha. (15 pontos)

b) A partir da noção de cinema e literatura tratada por (VOLMER; KUNZ, 2009), elabore e apresente uma tarefa 
didática na qual se desenvolva o tema de ensino de literatura por meio do cinema. Justifique teoricamente a 
eleição do texto literário e fílmico selecionado e o objetivo da atividade. A tarefa deverá estar dirigida a um 
grupo de alunos das aulas de literatura do ensino médio. (15 pontos)
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Observe os fragmentos destacados do capítulo “O romance polifônico de Dostoiévski e seu enfoque na crítica 
literária”. In: BAKHTIN, Mikhail. Problemas da Poética de Dostoiévski. Tradução de Paulo Bezerra. 4ª edição. Rio de 
janeiro: Forense Universitária, 2008):

(30 pontos)Questão  B2 

FRAGMENTO A

Deste modo, todos os elementos da estrutura do romance são profundamente singulares em Dostoiévski; todos 
são determinados pela tarefa que só ele soube colocar e resolver em toda a sua amplitude e profundidade: a tarefa 
de construir um mundo polifônico e destruir as formas já constituídas do romance europeu, principalmente do 
romance monológico (homofônico). (BAKHTIN, 2008, p. 6)

FRAGMENTO B

Parece que todo aquele que penetra no labirinto do romance polifônico não consegue encontrar a saída e, 
obstaculizado por vozes particulares, não percebe o todo. Amiúde não percebe sequer os contornos confusos do 
todo; o ouvido não capta, de maneira nenhuma, os princípios artísticos e combinações de vozes. Cada um 
interpreta a seu modo a última palavra de Dostoiévski, mas todos a interpretam como uma palavra, uma voz, uma 
ênfase, e nisto reside justamente um erro fundamental. (BAKHTIN, 2008, p.51)

Mikhail Bakhtin, neste primeiro capítulo de Problemas da Poética de Dostoiévski (2008), faz uma revisão de parte 
da fortuna crítica sobre a obra do escritor russo, selecionando os críticos que, de alguma maneira, mais se 
aproximaram da sua tese sobre o romance polifônico. Para o autor, Dostoiévski é o criador do romance polifônico 
e nisto consiste sua originalidade, porém, a crítica literária em geral reduziu esse caráter polifônico, estruturante 
da obra, a um mero objeto a ser estudado e analisado segundo uma visão monológica do romance.

Ao longo do capítulo, ao mesmo tempo em que o autor destaca os aspectos positivos e negativos destas vertentes 
críticas sobre a obra de Dostoiévski, ele apresenta, em contraponto, as principais ideias de sua tese sobre o 
romance polifônico que, de certa forma, buscam preencher essa lacuna deixada pela crítica literária precedente 
que não conseguiu superar a visão monolítica do gênero romanesco.

Explique, de acordo com as ideias defendidas por Mikhail Bakhtin, o que é o romance polifônico de Dostoiévski, 
para isso, destaque a importância, na tese do autor, da mudança na posição do herói dentro da narrativa, passando 
de objeto a sujeito de si mesmo.



– 4 –

Processo Seletivo para o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu
Especialização em Estudos Linguísticos e Literários – Edital Nº 14/2019 – Anexo 7

RASCUNHO
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RASCUNHO
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RASCUNHO
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RASCUNHO
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RASCUNHO


