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GABARITO 

 

Questão 1  

a) F  

Taggers are programs specific for classifying words (morphologically, indicating their part of 

speech) and sentences (syntactically). 

b) V  

They are part of the first wave of suites of software dedicated exclusively to the analysis of corpora, 

working, more specifically, with .txt files. 

c) F  

Excel is a spreadsheet tool. AntConc and WST are completely different software, specifically built 

for Corpus Linguistics analysis. 

d) F  

Access, for example, is a data bank tool. AntConc and WST are completely different software, 

specifically built for Corpus Linguistics analysis. 

 

Questão 2 

Letra B.  

Todas as alternativas são verdadeiras e estão de acordo com a Lei 13.146/2015, considerando a 

oferta de profissionais e serviços de inclusão da pessoa com deficiência pela instituição escolar, 

fomentado pelo poder público). 

 

Questão 3 

(V) 



(F) A afirmação refere-se ao GERATIVISMO. 

(F) A tira é caracterizada como um texto constituído pelas linguagens (ou pelos recursos ou modos 

semióticos) verbal e visual e o seu sentido humorístico é construído por meio dessas duas 

linguagens (ou desses dois recursos ou desses dois modos semióticos). 

(F) É possível inferir que a resposta dada pelo espelho à garota não é a que ela gostaria de ouvir, 

pois, segundo e espelho, ela não é a garota mais linda na tira, o que pressupõe que ela não é a 

garota mais linda que existe. A expressão facial e a postura da garota, após ouvir a resposta do 

espelho, revelam que ela não gostou do que ouviu, pois esperava que fosse considerada a garota 

mais linda que há.  

 

Questão 4 

Letra B.  

This option best completes the prompt of the question because of the symbolical connection 

between the poet and the deceased. In the poem it is seen how the poet is melancholic as the result 

of the passing of someone dear. Therefore, the reference to the cardinal directions in the poem 

means that the beloved represented not only guidance (“My North) but also everything 

metaphorically connected to his/her existence, his/her feeling and his/her love. 

 

Questão 5 

Resposta esperada: 

Espera-se que o/a candidato/a consiga discutir as contribuições da Linguística Aplicada 

contemporânea para o ensino-aprendizagem de língua inglesa, a partir da articulação de pelo 

menos um ou dois dos conceitos a seguir: 

 

Monolinguismo 

Fruto de um processo de colonização que criou estados-nações cujos limites territoriais 

impunham o império de uma “língua” pelo interesse de conquistar corações e mentes; ilusão de 

que há uma língua perfeita, total, correta, língua pura, sem interferência de outras línguas; a 



perfeição da língua atribuída a um dito falante nativo; a crença de que um dia vai se falar a língua 

estrangeira com uma dada perfeição e correção apenas atribuída aos falantes anglófonos do eixo 

hegemônico. 

 

Translinguagem  

Para García e Wei (2014), a translinguagem se refere às “múltiplas práticas discursivas 

vivenciadas pelos falantes, com o propósito de construir sentidos, compreender e exprimir seus 

mundos bilíngues. Nesse horizonte, podemos perceber o distanciamento da compreensão de língua 

nomeada como um conjunto fechado e autossuficiente de signos, que funciona como um 

instrumento de comunicação e que carrega mensagens em meio a comunidades homogêneas e 

estáticas de falantes. /.../ A linguagem, na perspectiva translíngue, passa a ser percebida como 

aquilo que fazemos ao produzir sentidos, de modo situado, glocalizado e singular” (Rocha e 

Megale, 2021, prelo). 

 

Decolonialidade  

A decolonialidade é considerado como caminho para resistir e desconstruir padrões, 

conceitos e perspectivas impostos aos povos subalternizados durante todos esses anos, sendo 

também uma crítica direta à modernidade e ao capitalismo. O pensamento decolonial se coloca 

como uma alternativa para dar voz e visibilidade aos povos subalternizados e oprimidos que 

durante muito tempo foram silenciados. É considerado um projeto de libertação social, político, 

cultural e econômico que visa dar respeito e autonomia não só aos indivíduos, mas também aos 

grupos e movimentos sociais, como o feminismo, o movimento negro, o movimento ecológico, 

o movimento LGBTqia+, etc.  

 

Interculturalidade 

A partir de autores como Kramsch, Fernandes e Eiró, dentre outros, Silva (2019) pontua 

que:  

“O ensino de uma língua estrangeira (LE) pelo viés intercultural transcende o ensino de estruturas 

linguísticas e adentra o universo das estruturas sociais nas quais se funda a própria língua. Além 

disso, por meio dos aspectos culturais, o aprendiz pode compreender as escolhas estruturais de 

outros sistemas linguísticos para dar conta do mesmo significado, sem que haja julgamento de 



valor, uma vez que a descoberta de inúmeras possibilidades de dizer enriquece os falantes e os 

torna mais aptos a participar do desafiador jogo social permeado pela linguagem. (FERNANDES; 

EIRÓ, 2013, p. 108)”. 

“O ensino de língua estrangeira sob uma perspectiva intercultural apresenta uma ótica que valoriza 

as diferentes experiências e vivências dos alunos, viabilizando, assim, por meio, da interação com 

outros saberes, a co-construção do aprendizado”. 

 

Multiletramentos 

Na perspectiva dos multiletramentos, o ato de ler envolve articular diferentes modalidades 

de linguagem além da escrita, como a imagem (estática e em movimento), a fala e a música. Nesse 

sentido, refletindo as mudanças sociais e tecnológicas atuais, ampliam-se e diversificam-se não só 

as maneiras de disponibilizar e compartilhar informações e conhecimentos, mas também de lê-los 

e produzi-los. O desenvolvimento de linguagens híbridas envolve, dessa forma, desafios para os 

leitores e para os agentes que trabalham com a língua escrita, entre eles, a escola e os professores 

(COPE & KALANTZIS, 2015). 

 

Letramento Crítico 

  “O letramento crítico busca engajar o aluno em uma atividade crítica através da linguagem, 

utilizando como estratégia o questionamento das relações de poder, das representações presentes 

nos discursos e das implicações que isto pode trazer para o indivíduo em sua vida e comunidade” 

(MOTTA, 2008). 

 

World Englishes 

O termo World Englishes faz referência às variações da língua inglesa que surgem à medida 

que o idioma é usado em diversos contextos pelo mundo. Estudiosos do World Englishes 

identificam as variedades da língua inglesa usadas em diferentes contextos sociolingüísticos e 

analisam suas trajetórias históricas e funções sociais desempenhadas. 

As línguas se desenvolvem para atender às necessidades das sociedades que as utilizam. 

Visto que as sociedades contêm uma gama de necessidades sociais que podem diferir entre culturas 

e regiões, múltiplas variedades da língua inglesa existem. Por exemplo: o inglês americano, o 

inglês britânico, o inglês australiano, o inglês canadense, o inglês indiano etc. Embora não haja 



como apontar um único meio para que uma variedade da língua inglesa surja, seu desenvolvimento 

geralmente pode ser descrito como um processo de adaptação. Isto é, um certo grupo de falantes 

adota uma variedade familiar do inglês e adapta as características desta às necessidades de seu 

contexto social 

 

Linguística Aplicada Indisciplinar e Transgressiva 

Moita Lopes (2004) compreende a transdisciplinaridade como um modo de investigação 

que envolve uma forma de produção de conhecimento que corta várias disciplinas, o que torna 

inviável localizá-la em uma disciplina ou área delimitada. Apesar de reconhecer a existência de 

percursos e abordagens de investigação transdisciplinares de determinados objetos de estudo, 

Moita Lopes afirma que a LA não constitui uma área transdisciplinar. Para o autor, assim como 

para Leffa (2001), a LA é essencialmente interdisciplinar no sentido de que o linguista aplicado, 

partindo de um problema situado de uso da linguagem, procura subsídios em várias disciplinas a 

fim de iluminar teoricamente sua questão.  

No entanto, Moita Lopes (2004, p. 122) sustenta ser possível, ao linguista aplicado, "atuar 

em grupos de pesquisa de natureza transdisciplinar que estão estudando um problema em um 

contexto de aplicação específico para cuja compreensão as intravisões do linguista aplicado 

possam ser úteis". Defende ainda que, para uma LA que queira falar à complexidade e à 

multiplicidade (de contextos, sujeitos, identidades, espaços) da vida contemporânea, faz muito 

mais sentido pensar a teorização, articulação conjunta entre teoria e prática, como um trabalho 

de bricolage. 

A noção de bricolage alude ao fazer científico como uma "construção emergente" que se 

modifica na medida em que o pesquisador mobiliza diferentes instrumentos, métodos e técnicas 

de representação e de interpretação (WEINSTEIN; WEINSTEIN, 1991, p. 161 apud DENZIN; 

LINCOLN, 2008, p. 18). Nessa perspectiva, o pesquisador assume o papel de bricoleur, 

trabalhando com percepções e paradigmas concorrentes e sobrepostos. É como se ele fosse, nas 

palavras de Denzin e Lincoln (2008, p. 19), um “confeccionador de colchas" ou um "improvisador 

de jazz" que "costura, edita e reúne pedaços da realidade, um processo que gera e traz uma unidade 

psicológica e emocional para uma experiência interpretativa” (SCHEIFER, 2013). 

 Pennycook (2016) advoga que a teoria transgressiva quer ir além das teorias chamadas de 

"pós" e que devemos passar a pensar em teorias "trans", que possibilitem um conjunto mais variado 



de teorias do que aqueles representados pelas teorias "pós". Para Pennycook a LA transgressiva 

envolve a necessidade de pensar diferente, de politizar e problematizar o próprio conhecimento 

que produz.  

A Linguística Aplicada INdisciplinar não se prende a/não se confina a limites disciplinares 

nem tampouco teóricos, metodológicos ou analíticos. Além disso, constrói como questão de 

investigação tópicos normalmente desprezados e considerados ilegítimos. Especialmente, 

interessam questões que focalizem a vida social por meio do estudo da linguagem e práticas de 

significação que sejam fonte de sofrimento hu mano. Isso não quer dizer que é o mundo do vale 

tudo. Ao contrário, é um campo muito bem teorizado e fundamentado metodológica e 

analiticamente. (MOITA LOPES, 2015, p. 334-335). 

 

Questão 6 

Resposta esperada: 

O/a candidato/a deve descrever uma ferramenta de coleta de dados que possa ser usada nos  

estágios supervisionados. Além de descrever a ferramenta, demonstrando conhecimento de suas 

características, o/a candidato/a deve argumentar porquê a ferramenta selecionada pode beneficiar 

o aluno-professor em seu processo de ensino-aprendizagem. Espera-se que a resposta evidencie a 

necessidade de diretrizes para observação e trabalho contínuo e sistemático por parte do aluno-

professor (e tutor), conforme destacado na citação apresentada no enunciado da questão. Exemplos 

de ferramentas de coleta de dados são: questionário, entrevista estruturada, lista de verificação, 

resumo da narrativa, diário, relatório, conversa de acompanhamento, mapa mental. Também 

podem ser mencionadas ferramentas digitais, como podcasts, materiais audiovisuais, produção de 

vídeos animados. 

 

Questão 7 

Resposta esperada: 

O/a candidato/a deve fazer o upload de um arquivo em um dos formatos indicados no 

enunciado, não excedendo a duração de 3 minutos e o tamanho de 20MB. A gravação do/a 



candidato/a necessita demonstrar sua capacidade de síntese de informação para se apresentar, 

incluindo informações relevantes e apropriadas sobre suas visões e percepções acerca de ensinar e 

aprender na modalidade a distância. É esperado que a resposta do candidato explicite elementos 

que considera indispensáveis para o sucesso de um programa de educação a distância, incluindo, 

mas não se limitando: a uma definição apropriada dos papeis daqueles envolvidos com a 

modalidade, ao planejamento de cursos, ao desenho de ambiente virtual, ao desenvolvimento de 

guia/material didático, à adaptação da linguagem e das instruções de cada atividade/tarefa, entre 

outros. 


