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RESUMO 

 

Esta pesquisa se propõe a analisar alguns Exames de Proficiência (EPs) em Língua Inglesa 

(LI), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no que concerne às suas 

questões e respostas. Para tanto, nos ancoramos na perspectiva bakhtiniana, tendo como base 

as concepções sobre o enunciado concreto, as relações dialógicas e a compreensão responsiva 

ativa. Inserida no campo da Linguística Aplicada (LA), ela contempla as áreas de CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS (CA); CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (CET); CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

(CB); CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (CH); CIÊNCIAS DA SAÚDE (CS) E 

ENGENHARIAS (ENG), num total de 30 provas. Esses exames visam avaliar a capacidade 

de compreensão e tradução de fragmentos textuais. Para tanto, buscamos identificar o 

entendimento das questões desse exame, aplicadas a textos, quanto às respostas dos 

candidatos; problematizar a construção dos enunciados dos EPs em LI no que concerne a 

propiciar a responsividade; analisar se o direcionamento da pergunta orienta ou determina a 

responsividade; averiguar se há marcadores linguístico/discursivos que demonstrem  

responsividade por parte dos candidatos. Metodologicamente, a pesquisa em foco é de cunho 

qualitativo, interpretativista, de caráter sócio-histórico, haja vista a geração dos dados e a 

sistematização da análise. Adotamos como aporte teórico para as discussões e a análise os 

estudos de Bakhtin/Volochinov (2006); Faraco (2009); Bakhtin (2011; 2013) dentre outros. 

Destacamos, por seu caráter qualitativo, procedimentos  de  análise do  corpus  (por meio das 

provas), conforme Martins (2004), Denzin e Lincoln 2006), Flick (2009) Romão (2011); na 

abordagem histórico-cultural, Rojo (2006), Freitas (2010); na visão de Linguística Aplicada e 

interpretativista, Moita-Lopes (1994). Concluímos que houve respostas satisfatórias à análise, 

haja vista que, ao se posicionar perante um questionamento, o candidato, mesmo sem o 

conhecimento exato das teorias, está nelas incurso.  Esperamos que este trabalho possa 

oferecer subsídios para uma reformulação da proposta em vigor do referido exame, de forma a 

contribuir para sua possível reformulação, tendo em vista a construção da responsividade por 

parte do candidato. 

 

 

Palavras-chave: Exame de Proficiência. Língua Inglesa. Compreensão responsiva Ativa. 

Enunciado Concreto. Perspectiva Bakhtiniana. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to analyze some Proficiency Tests (PTs) in English Language (EL) at the 

Universidade Federal Rio Grande do Norte (UFRN), with respect to its questions and 

answers. To this end, we based on Bakhtin’s perspective, anchored on the concepts of the 

concrete utterance, the dialogical relations and active responsive understanding. It is inserted 

in the field of Applied Linguistics (AL) and  covers areas, such as  AGRICULTURAL 

SCIENCES; EXACT AND EARTH SCIENCES; BIOLOGICAL SCIENCES; 

HUMANITIES AND SOCIAL; HEALTH SCIENCES AND ENGINEERING, a total of 30 

tests. These tests aim to assess the ability of understanding and translation of textual 

fragments. Therefore it sought to identify the understanding of the issues that test applied to 

texts, for the answers of the candidates; problematize the utterance construction of PTs in EL 

with respect to providing responsiveness; analyze whether the instructions of the question has 

guided or determined responsiveness; verify whether there is linguistic/discourse markers that 

demonstrate responsiveness by candidates. Methodologically, the research focus is qualitative 

and interpretive approach, in socio-historical nature, due to the generation of data and 

systematic analysis. We adopted as theoretical framework for the discussion and analysis 

studies by Bakhtin/Voloshinov (2006); Faraco (2009); Bakhtin (2011, 2013) among others.  

We emphasize, by its qualitative nature, corpus analysis procedures (through the tests), as 

Martin (2004), Denzin and Lincoln (2006), Flick (2009) Romão (2011); the historical-cultural 

approach, Rojo (2006), Freitas (2010); in Applied Linguistics vision and interpretive, Moita-

Lopes (1994). We conclude that there were relevant answers to the analysis, given that, by 

positioning themselves before questioning the candidates, even without exact knowledge of 

the theories is convicted them. We hope that this work can provide insight to a proposal from 

the reformulation  into that test, in order to contribute to its possible overhaul, with a view to 

building responsiveness by the candidate. 

 

Key-words: Proficiency Test. English Language. Active Responsive Comprehension. 

Concrete utterance.  Bakhtinian Perspective 
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RESUMEN 

 

  

Esta encuesta se propone a analizar algunos Exámenes de Proficiencia (EPs) en Lengua 

Inglesa (LI), en la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), en lo cual se 

refiere a sus preguntas y respuestas. Para eso, nosotros nos  basamos en la perspectiva 

bakhtiniana, teniendo como eje los  planteamientos acerca del  enunciado concreto, las 

relaciones dialógicas y la  comprensión responsiva activa. Insertada en el campo de la 

Lingüística Aplicada (LA), la investigación contempla las áreas de CIENCIAS AGRÁRIAS 

(CA); CIENCIAS EXACTAS Y DE LA TIERRA (CET); CIENCIAS BIOLÓGICAS (CB); 

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES (CH); CIENCIAS DE LA SALUD (CS) E 

INGENIERÍAS (ENG), en un total de 30 evaluaciones. Estos exámenes proponen evaluar la 

capacidad de comprensión y traducción  de fragmentos textuales. Por lo tanto, buscamos 

identificar la comprensión  de las preguntas de ese  examen, aplicadas a los  textos, en cuanto 

a las  respuestas de los candidatos; problematizar la construcción de los enunciados de los EPs 

en LI en lo cual se refiere   propiciar la responsividad; analizar si el direccionamiento de la 

pregunta orienta o determina la responsividad; averiguar si hay marcadores 

lingüístico/discursivos que demuestren  responsividad por parte de los candidatos.  De 

acuerdo con la Metodología, la encuesta en relieve  tiene huella cualitativa, interpretativista, 

de carácter socio-histórico, teniendo en cuenta la generación  de los datos y la 

sistematización  del  análisis. Adoptamos como auxilio teórico para las discusiones y análisis, 

los estudios de Bakhtin/Volochinov (2006); Faraco (2009); Bakhtin (2011; 2013) entre otros 

autores. Destacamos, por su carácter cualitativo, procedimientos  de  análisis del  corpus  (por 

medio de las evaluaciones). Conforme Martins (2004), Denzin y Lincoln 2006), Flick (2009) 

Romão (2011); en el abordaje  histórico-cultural, Rojo (2006), Freitas (2010); en la visión  de 

Lingüística aplicada e interpretativista, Moita-Lopes (1994). Concluimos que 

ocurrieran  respuestas pertinentes al análisis, teniendo en cuenta que, al posicionarse frente   a 

un cuestionamiento, el candidato, mismo sin el conocimiento exacto de las teorías, 

está  insertado en las mismas.  Esperamos que ese estudio  pueda ofrecer contribuciones para 

una revaluación de la propuesta vigente  del  referido examen, con miras  a contribuir para su 

posible replanteamiento, teniendo en vista la construcción de la responsividad por parte del 

candidato. 

 

 Palabras-clave: Examen de Proficiencia. Lengua Inglesa. Comprensión responsiva Activa. 

Enunciado Concreto. Perspectiva Bakhtiniana. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa insere-se na área da Linguística Aplicada (LA) contemporânea, 

levando em conta o inglês como idioma global, veículo de comunicação, tanto no campo 

acadêmico e profissional, quanto nas áreas de Ciência e Tecnologia. Por isso existem razões 

para aprendê-lo, quais sejam: passar em concursos e processos seletivos; ler livros, artigos e 

periódicos; ingressar nos programas das universidades em geral e nos seus  programas de Pós-

graduação, tendo como senha de acesso o Exame de Proficiência (EP). Esses exames vêm 

contribuir para um entendimento mais amplo da cultura de outros povos, possibilitando, 

assim, o contato com o chamado mundo globalizado que, por isso, tornou-se um lugar menor 

(CRYSTAL, 2003).  

Ademais, o autor acima nos informa que um idioma não se torna global apenas 

por suas características intrínsecas estruturais, por causa do tamanho do seu vocabulário, ou 

por ser veículo de literaturas  do passado – como as línguas clássicas, ou por ter sido 

associado a uma rica cultura ou religião. Nenhum desses fatores, isoladamente, poderá 

conferir-lhe status global, garantindo-lhe a disseminação mundial; também não pode 

assegurar-lhe a sobrevivência enquanto língua viva.  Ela se torna internacional por um aspecto 

relevante: o poder político de seu povo. 

No contexto atual, observamos o advento de vetores que promovem a 

disseminação dos idiomas, como o crescimento competitivo da indústria e comércio numa 

explosão de marketing e propaganda. Nesse viés, destacamos que o poder de difusão da 

imprensa em níveis sem precedentes, dada a sua capacidade de ultrapassar fronteiras 

nacionais com os recursos da tecnologia eletromagnética, promove o ambiente de pesquisa em 

alto nível. 

Veja-se ainda  a importância do idioma no contexto universitário que propicia aos 

candidatos a amplitude de seus conhecimentos e favorece-os como partícipes de um contexto 

globalizante. Segundo Kumaravadivelu (2006), a paisagem do mundo globalizado diminuiu a 

distância espacial e temporal, além de fazer desaparecerem as fronteiras que, interligadas, 

tornam mais intensas as relações econômicas e culturais que, graças ao advento da internet, 

permitem que milhões de indivíduos se conectem com outros, tornando as interações a 

distância em tempo real possível. 

Uma característica no uso do inglês nos EPs é a sua condição de vetor entre áreas 

diversas do conhecimento. Isso já é o suficiente para inseri-lo na área de LA. De acordo com 
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Signorini (2006), a LA é um campo não unificado, sem fronteiras definidas e estáveis; situa-

se num campo produzido, constituído por percursos de investigação de natureza 

interdisciplinar que, mesmo assim, promove o diálogo de uma construção teórico-

metodológica com outra, produzida em outro campo. 

Assim, por sua natureza multifacetada, a LA dialoga com as mais diversas áreas 

de estudo, bem como nas inúmeras situações de interação social, onde se manifestam as 

relações de “poder”. É por isso que Fabrício (2006) destaca que os fenômenos sociais só 

existem inseridos em um campo de problematizações; daí a dificuldade de estudá-la como 

objeto autônomo. Por essa razão, ela se encontra em fase de revisão quanto à sua 

compreensão; atualmente, levam-se em conta três fenômenos: (1) a linguagem enquanto 

prática social, da qual é parte constituinte e constitutiva; (2) nossas práticas discursivas não 

são neutras, visto que envolvem escolhas que podem provocar diferentes efeitos no contexto 

em que se inserem; (3) múltiplos sistemas semióticos na construção de sentidos.  

Por isso, conforme a autora acima, esses três fenômenos são nomeados como 

“virada linguística e cultural”, “virada crítica” e “virada icônica
1
”. Fica assim entendido que, 

na sociedade contemporânea, por sua dinamicidade, nossas práticas discursivas não são 

neutras, envolvem diversas áreas, diferentes modos de produção e compreensão; pode-se 

dizer, portanto, que nossos pensamentos e conceitos transitam por um diálogo transfronteiras. 

Na sua compreensão estão imbricados o conhecimento produzido e as “verdades” a ele 

atribuídas.  

Ainda segundo Fabrício (2006), concebe-se a linguagem como inseparável das 

práticas sociais e discursivas. Ao estudar a linguagem, estamos estudando a sociedade e a 

cultura, como partes constituintes e constitutivas. Nesse contexto, ocorrem escolhas 

envolvendo uma multiplicidade de sistemas  semióticos em jogo, no processo de construção 

de sentidos. 

Daí sua natureza híbrida ou mestiça, segundo Moita Lopes (2006), que nos 

informa ser a LA responsiva à vida social e prender-se à necessidade do contexto, resultando 

numa INdisciplina ou seja, alargando-se conforme os limites das Humanidades e das Ciências 

Sociais. Dada essa complexidade, ocorrem cada vez mais empréstimos entre as disciplinas, 

além de uma constante permeabilidade entre suas fronteiras. Não se trata de investigar essas 

                                            
1
 Relativo a imagem ou imagens, conforme o modelo (adaptado do dicionário informal). Segundo Fabrício 

(2006), a virada icônica representa uma multiplicidade de sistemas contemporâneos no processo de construção 

de sentidos. 

 



15 

 

 
 

fronteiras, mas de utilizar a LA numa perspectiva de construção do conhecimento com a 

finalidade de integrá-las, de forma que os linguistas aplicados devem situar-se nessas 

fronteiras, onde ocorrem diferentes áreas de investigação. 

Nesse contexto, a língua inglesa (LI) tem-se mostrado imprescindível no mundo 

da ciência, dos negócios, da tecnologia, do turismo e das relações diplomáticas. Sua 

aprendizagem em contextos sociais e educacionais não pode ser considerada apenas como 

simples assimilação de conteúdo do currículo escolar, com objetivos pré-estabelecidos para 

práticas em sala de aula; deve, sim, ser considerada como uma ferramenta importante para a 

expansão de conhecimentos e das possibilidades de interação social dos alunos que a utilizam.  

Posto isso, compreendemos que as habilidades de leitura e escrita de textos em 

inglês são relevantes no processo de ensino-aprendizagem como um todo, uma vez que são 

estratégias que ampliam o horizonte de leitura do aluno, aumentando, dessa forma, seu 

conhecimento enciclopédico.  

A leitura em LI é uma exigência acadêmica na sociedade contemporânea. É muito 

comum, nesse caso, lidar com textos em diferentes áreas do conhecimento, escritos em inglês. 

Porém, muitos estudantes entram nos cursos de graduação e pós-graduação sem a habilidade 

necessária para ler esses textos de maneira satisfatória. Isso implica não apenas a má 

compreensão e apreensão das informações registradas nos textos por esse público, como 

também repercute em sua própria produção, seja no EP em Língua Estrangeira, seja na 

elaboração de resumos – ou outros gêneros textuais – para eventos acadêmicos.  

Foi nesse contexto que me inseri, atuando na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) como professora de Inglês para Fins Acadêmicos (IFA) e, ao mesmo 

tempo, participante no processo de elaboração, aplicação e correção do EP em Língua 

Estrangeira. Ao longo dessa experiência, coordenei-o durante 14 anos, com um trabalho 

efetivo nesse processo, nas diversas áreas dos cursos de pós-graduação, pois se trata de uma 

exigência do Ministério de Educação e Cultura (MEC) para o ingresso nos cursos de 

Mestrado e Doutorado, além da necessidade de os alunos lerem em outras línguas. 

Antes, esse exame acontecia da seguinte forma: apresentava-se ao candidato um 

texto original em língua inglesa, contemplando sua área de pesquisa; solicitava-se que ele 

fizesse uma tradução, contendo as ideias principais e secundárias do texto. Esperava-se do 

candidato a tradução de palavras ou expressões que pudessem dar validade ao entendimento 

de sua leitura e compreensão, o que seria evidenciado e avaliado na escrita coesa e coerente 

produzida por ele. 
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 Perante o nosso duplo papel de professor e examinador, e diante da insatisfação 

de alguns candidatos quanto à metodologia usada no processo seletivo, sentimos a 

necessidade de mudá-la para atender aos seus objetivos. 

Para isso, reelaboramos outra proposta avaliativa que constava de uma questão, 

cujo foco era a retextualização do texto original em inglês para o português. Observava-se que 

havia uma tradução linear expressa na língua materna, sem focar no sentido do texto original, 

dando ênfase ao reconhecimento apenas das unidades linguísticas presentes no texto, sem 

assegurar que os sentidos fossem plenamente transportados para a língua materna sem a 

devida tradução literal. De acordo com Arrojo (2007), citando a comparação feita por Nida 

(1975), de que a tradução das palavras de uma sentença é semelhante a uma série de vagões 

de carga, cujos sentidos são plenamente transportados, de uma língua para outra, verificava-se 

que não havia esse ‘transporte’ dos sentidos do inglês para o português. 

Percebemos  também  insatisfações dos alunos sobre a metodologia. Isso me 

levou a indagar se realmente estávamos atendendo aos anseios dos candidatos; se os nossos 

objetivos de avaliar se os candidatos estão aptos para a leitura e a compreensão de textos em 

inglês estavam sendo alcançados; se o processo de compreensão estava sendo atingido; se a 

seleção dos textos estava coerente, segundo os fins do exame. Diante desses questionamentos, 

surgiu uma nova proposta de abordagem da equipe responsável pelo exame, cujo foco viesse 

atender aos objetivos de os candidatos prepararem-se para o ingresso no Mestrado ou 

Doutorado da seguinte maneira: cada prova passou a ser composta de cinco questões 

discursivas, das quais uma seria a tradução de um fragmento do texto, escolhido de maneira 

que o candidato deveria observar estritamente seus limites, impostos no tratamento do 

assunto. As questões pertinentes ao EP da universidade em questão versam apenas sobre a 

compreensão do texto técnico e/ou científico, escrito em língua estrangeira, devendo o 

candidato responder em português, demonstrando capacidade de síntese, sem dar a sua 

interpretação pessoal. Além disso, a linguagem utilizada pelo candidato deverá ser clara e 

concisa, conforme a norma culta brasileira. 

Diante disso, sentimos a necessidade de avaliar os EPs como parte integrante 

desse contexto, no sentido de diagnosticar a compreensão responsiva ativa, na perspectiva de 

Bakhtin (2011), da elaboração das perguntas às respostas dos candidatos. 

Este projeto partiu da minha vivência como professora e ex-membro da comissão 

de elaboração e avaliação dos EPs em LI nesta universidade. Devido aos meus 

questionamentos acerca da metodologia empregada, se essa atende realmente ao objetivo dos 
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candidatos, qual seja, a aprovação no EP em LI, para inserção nos cursos de Mestrado e 

Doutorado, percebi, então, a necessidade de uma análise do processo de elaboração e 

avaliação das provas. Para isso, resolvemos desenvolver uma pesquisa, cujo foco seria voltado 

para esse exame. Emergiram duas questões que poderiam nortear este estudo e, ao mesmo 

tempo, oferecer respostas para os nossos questionamentos:  

 

 

1)  Como o direcionamento da pergunta orienta ou determina a 

responsividade dos candidatos? 

 

2) Quais marcadores linguístico/discursivos presentes nas respostas dos 

candidatos refletem a compreensão das perguntas nos EPs? 

 

A partir dessas questões norteadoras, nós nos propusemos analisar os EPs em LI, 

da elaboração à avaliação, através das respostas obtidas, conforme os postulados 

bakhtinianos, quanto à compreensão responsiva ativa. Por meio da análise das questões 

apresentadas pela equipe examinadora e das respostas oferecidas pelos candidatos, 

procuramos: 

 

 

 Analisar se o direcionamento da pergunta orienta ou determina a 

responsividade dos candidatos. 

 

 Averiguar se há marcadores linguístico/discursivos que demonstrem a 

responsividade por parte dos candidatos.  

 

Conforme essa análise, baseada na teoria de Bakhtin (2011), toda compreensão 

provém de um processo responsivo ativo, prenhe de respostas; ou seja, o leitor recebe uma 

informação e, ao mesmo tempo, habilita-se a respondê-la, naturalmente, se houver 

compreensão. Indagamos, portanto, em que perspectiva de compreensão estão direcionados 

esses instrumentos avaliativos. 

Nesse âmbito, observamos que há um intercâmbio na fronteira entre os 

interlocutores, corroborando a reflexão de Bakhtin, citação de abertura deste trabalho: “O 
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todo interior não se basta a si mesmo, está voltado para fora, dialogado; cada vivência interior 

está na fronteira, encontra-se com outra, e nesse encontro tenso está toda a sua essência” 

(2013, p. 322). Sempre que dois interlocutores atuam num processo comunicativo, cada um se 

reflete no outro, apropriando-se de suas palavras. Esse convívio profundo, dinâmico, constitui 

a própria natureza do diálogo sempre numa posição limítrofe. É esse processo quase mágico 

que ocorre no EP quando o candidato se debruça sobre a questão, apropria-se dela, tornando-a 

sua, e, em seguida, oportunizando ao outro uma réplica; assim, sucessivamente. 

Neste trabalho, procedemos a uma divisão em cinco capítulos, em que  

destacamos, em primeiro lugar,  Crystal (2003) por seus construtos, enfocando   a condição do 

mundo globalizado, onde  as novas formas de tecnologias de comunicação,  tanto ampliam, 

porque mais pessoas tornam-se usuárias da língua, como encurtam os horizontes, porque as 

comunicações acontecem em tempo real. Contemplamos, ainda, a importância da LA em seus 

fundamentos teóricos como vetor do entendimento dos usuários. Ademais, também 

recorremos aos estudos de Moita Lopes (2006) na sua acepção da LA quanto a sua natureza 

híbrida ou mestiça, alargando-se numa dimensão de INdisciplina sem fronteiras; Signorini 

(2006) visualiza a LA num campo onde se observam interfaces em zonas fronteiriças; 

Fabrício (2006) concentra-se nos fenômenos sociais, entre outros. Considerando a 

importância da LA, eu, pesquisadora, aquilatei minha experiência como participante da 

equipe de elaboração e correção do EP. 

Ainda neste capítulo, ressaltamos o estado da arte e procuramos nos respaldar nas 

experiências de autores que trabalharam com o tema proficiência x responsividade. 

Apresentamos sínteses de trabalhos sobre proficiência, contemplando objetivos, metodologia 

e resultados, de autores como: Wielewicki (1997); Scaramucci, Isola, Schlatter e Júdice 

(2003); Gomes (2009); Anchieta (2010); Divardin (2012) e Lanzoni (2014).  Quanto à 

concepção de responsividade, analisamos os trabalhos de Casado Alves (2009); Vieira (2011); 

Ângelo e Menegassi (2011) e Zozzoli (2012). A escolha desses autores ocorreu por tratarem 

de temas voltados para a área de leitura e compreensão nos EPs e  de responsividade, por 

nortear todo o cerne da nossa pesquisa. 

No segundo capítulo, a fundamentação teórica, enfocamos a linguagem segundo 

Bakhtin/Volochinov (2006); Bakhtin (2011), enfatizando a concepção do enunciado concreto, 

da compreensão responsiva ativa e do dialogismo. Destacamos também os estudos de 

Brandão (2004) sobre a importância do enunciado em qualquer ato de comunicação verbal; 
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Faraco (2009) sobre a natureza multissêmica do signo; Brait (2013) sobre a constante 

renovação do sentido das palavras num contexto.  

O terceiro capítulo trata da metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa. Partindo do acesso às provas dos EPs, via Comperve-UFRN, procedemos a uma   

análise  das questões direcionadas a textos escolhidos, conforme as áreas específicas, quais 

sejam: CA (Ciências Agrárias), CET (Ciências Exatas e da Terra), CB (Ciências Biológicas), 

CH (Ciências Humans e Sociais), CS (Ciências da Saúde)  e ENG (Engenharias). Além disso, 

procuramos contextualizar o EP desde o seu início e a forma como acontece atualmente. 

Como aporte teórico para esse procedimento, recorremos à pesquisa qualitativa (FLICK, 

2009; DENZIN; LINCOLN, 2010); à abordagem histórico-cultural (FREITAS, 2010; ROJO, 

2006) e à abordagem interpretativista (MOITA-LOPES, 1994). 

Ainda elencamos os descritores (D) que emergiram das questões apresentadas, 

quais sejam: D1 - Entender informações do texto; D2 - Discorrer sobre um ponto específico 

incurso no texto; D3 - Delimitar informações contidas no texto; D4 - Explicar um item 

específico mencionado no texto; D5 -  Traduzir um fragmento textual. 

O quarto capítulo será dedicado à apresentação e à análise dos dados que  

emergiram das relações dialógicas insertas nas respostas, com um olhar criterioso sobre a 

investigação proposta, baseado no referencial teórico apresentado.  

O quinto, cujas conclusões acenam para a incompletude do tema em questão, tece 

considerações sobre os resultados obtidos, visto ser um processo sempre renovável em suas 

possíveis implicações no que tange à avaliação do referido exame, haja vista a sua relevância 

como porta de entrada para os cursos de pós-graduação. 

Esperamos que este trabalho possa oferecer subsídios para uma reavaliação da 

proposta em vigor, de forma a contribuir para sua possível reformulação, conforme os 

postulados bakhtinianos. 

 

1.1 ESTADO DA ARTE 

 

“Proficiência pode ser vista como o resultado da aprendizagem, uma meta, definida 

em termos de objetivos e padrões e, portanto, de interesse de professores, 

administradores, elaboradores de currículos, construtores de testes, pesquisadores, 

pais e alunos. Uma vez definida, a proficiência é relacionada a outras variáveis como 

contexto, aprendizagem, características, condições de aprendizagem e ao próprio 

processo de aprendizagem” (SCARAMUCCI, 2000, p. 12) 
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Conforme a epígrafe, entendemos que o termo “proficiência” tem uma grande 

abrangência, dada a sua ampla carga sígnica; porém, neste trabalho, nós nos restrigimos ao 

âmbito da compreensão responsiva, em que buscamos avaliar a performance dos candidatos à 

pós-graduação quanto ao seu diálogo com os textos apresentados pelos examinadores, através 

de questões  pertinentes a cada área de estudo em que eles se inserem.  

Para explicitar  o termo “proficiência”, encontramos no dicionário (FERREIRA, 

1986) e a seguinte definição:  “qualidade de proficiente; competência, aptidão, capacidade, 

habilidade”.  Isso condiz com o que  defende Lanzoni (2014): “proficiência pode ser definida 

como competência, aptidão, capacidade e habilidade, além de poder ser usada em variados 

contextos. Quanto ao aspecto linguístico, indica o nível de domínio que uma pessoa possui em 

determinado idioma”. 

Esse termo, de acordo com Wielewicki (1997), inserido no contexto acadêmico 

brasileiro, “restringe-se às habilidades receptivas e produtivas orais e escritas em qualquer 

língua”; além de observar as habilidades de ler e interpretar textos acadêmicos, tanto em 

português (para estrangeiros) ou em língua estrangeira (para brasileiros). Para ele, é isso o que 

se espera dos candidatos que pretendem engajar-se nos cursos de Mestrado e Doutorado.  

Esse autor também ressalta que existem vários fatores relacionados ao conceito de 

proficiência; entre eles, três merecem especial atenção: competência, habilidade e 

desempenho. Para ele, a competência é entendida como habilidade de usar as regras 

gramaticais para bem comunicar-se; a habilidade é o nível de capacitação para produzir e 

interpretar textos orais ou escritos, seus ou alheios; e desempenho, a comprovação dessas 

habilidades numa determinada tarefa, por exemplo, um teste. 

Pesquisadores têm enfrentado um desafio referente aos EPs em língua estrangeira 

no que toca à maneira de sua elaboração e correção, atendendo à demanda de alunos e 

professores que visam prosseguir seus estudos nos cursos de Mestrado e Doutorado, dada a 

diversidade de objetivos e propostas, bem como as exigências acadêmicas ou profissionais 

dentro de cada área de conhecimento, conforme o parecer 977/65 (anexo 1), do  Conselho de 

Ensino Superior, MEC, que normatiza os procedimentos para o ingresso nesses cursos.  Só 

serão capazes de ingressar neles os que estiverem aptos à leitura e à compreensão de textos 

em língua estrangeira, no sentido de utilizarem informações científicas e tecnológicas das 

mais diversas  áreas. Para o Mestrado, a exigência é de apenas um idioma e para o Doutorado, 

dois idiomas. Nesse âmbito, o EP vem atender as suas pretensões. 
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Lanzoni (2014) afirma que existem variações entre as universidades quanto aos 

métodos de avaliação aceitos, usados nos EPs, pois existem divergências entre programas 

numa mesma instituição. Ele informa também que o MEC (Ministério de Educação e 

Cultura), a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior),  o 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) ou outras agências 

de fomento à pesquisa não interferem no julgamento dos cursos de pós-graduação quanto aos 

critérios adotados para os EPs em língua estrangeira. Assim, também, não regulamentam nem 

indicam quaisquer instrumentos de avaliação. Cada programa determina suas normas. Dessa 

forma, os candidatos que almejam ingressar no Mestrado ou Doutorado devem enquadrar-se 

nas exigências determinadas pelo programa.  Para isso, faz-se necessário submeterem-se aos 

EPs, conforme se preceitua.  

Destacamos que existem muitos trabalhos com ênfase  na competência oralidade e 

poucos na  leitura e compreensão de textos. Porém nós nos propusemos priorizar a última, por 

ser pertinente ao que objetivamos nesta pesquisa: um estudo voltado para a análise das 

questões apresentadas nos EPs, numa perspectiva  responsiva, nesta universidade. 

Ressaltamos ainda o trabalho de Wielewicki (1997), que trata de “Uma testagem 

de Proficiência em leitura em inglês: examinandos e teste como fontes de entendimento sobre 

esse processo”.  Ele discute processos de testagem de leitura em English for Specific Purposes 

(ESP) numa universidade federal brasileira, considerando tanto o teste, quanto o ponto de 

vista dos candidatos, de forma a propiciar um melhor entendimento dos possíveis fatores de 

influência sobre o seu índice de aprovação. Foi utilizada uma prova do teste de proficiência da 

UFSM, tomando como base as micro-habilidades de leitura subjacentes nas questões. Foi 

também aplicado um questionário de auto-avaliação aos candidatos sobre a habilidade de 

leitura em ESP, com posterior cruzamento dos dados do questionário com as respostas das 

questões propostas no teste. Os resultados apontaram que a maioria dos candidatos auto-

conceituou sua habilidade de leitura como equivalente ou superior a “bom/razoável”; no 

entanto, houve um índice de reprovação em torno de 45,9%, talvez em decorrência de 

dificuldades em localizar informações específicas no texto e em responder  a questões  que 

exigem mais conhecimento da língua. Desse resultado, sugere-se que haja incremento a 

pesquisas que discutam a relação entre ensino e testagem. 

Ademais, mencionamos a pesquisa de Divardin (2012), cujo título: “Elaboração e 

validação de um modelo padrão de Avaliação para Exames de Proficiência de leitura em 
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inglês para ingressantes em programas de pós-graduação na UTFPR
2 

– Campus de Ponta 

Grossa”, quais sejam: Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) e 

Programa de Pós-graduação de Ensino de Ciência e Tecnologia (PPGECT), a fim de descobrir 

a habilidade mais necessária através da “análise de necessidades” na busca de um modelo 

padrão de alto coeficiente de confiabilidade, aplicável aos diversos cursos do campus da 

referida universidade. Foi aplicado um questionário junto aos alunos, professores e 

coordenadores dos dois programas.  

A referida análise revelou a importância da habilidade de leitura em língua inglesa 

para o entendimento de detalhes na pesquisa e publicação dos trabalhos dos referidos alunos. 

Foi aplicada uma prova, cujo conteúdo estava baseado nas dificuldades linguísticas reveladas 

na etapa anterior.  O teste, aplicado para 50 alunos dos dois programas, visava realizar uma 

validação paralela com o Exame Internacional de Proficiência (First Certificate in English- 

FCE). A correlação entre os dois testes confirmou a hipótese da existência de um limiar de 

conhecimento linguístico, sem o qual os leitores não conseguem acessar suas estratégias de 

bons leitores na língua materna (LM). Como contribuições dessa pesquisa, ficaram a 

importância do conhecimento linguístico, principalmente o de sintaxe, para a habilidade de 

leitura e a necessidade de se repensar a ênfase que é dada ao ensino de gramática da língua 

inglesa nos cursos de ESP para leitura, no Brasil, tendo em vista que  a compreensão não 

ocorre sem uma sólida base linguística, pois, do contrário,  ocorrerão hipóteses e inferências 

prematuras  e sentidos distorcidos. 

Além disso, ela observou que esses exames requerem dos candidatos muitos 

conhecimentos envolvendo vários aspectos, como discussões de teoria de proficiência, 

confiabilidade, praticidade, efeito retroativo e conhecimento prévio.  Essa gama de aspectos 

tão diferentes dificulta a elaboração de uma proposta específica e precisa para um 

determinado exame numa dada área, visto supor que se exigem clareza e precisão no que se 

pretende avaliar ou medir. 

Acrescentamos ainda o trabalho de Scaramucci, Isola, Schlatter, e Júdice (2003), 

“A Avaliação de Proficiência em Português Língua Estrangeira (PLE), o exame CELPE-

Bras”, uma proposta oficial brasileira que permite realizar exames de Português como língua 

estrangeira em qualquer parte do mundo. É um exame  de caráter comunicativo e de natureza 

prática, pois  visa credenciar estrangeiros a se comunicar socialmente.   Seu objetivo é avaliar, 

                                            
2
 Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
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por meio de tarefas comunicativas, a competência de uso oral e escrito da língua portuguesa, 

em sua variedade brasileira. Apesar da ênfase maior desse exame ser na oralidade, está 

também imbricado o aspecto da compreensão, através da seleção  de informações  nele 

contidas. 

 É baseado em pressupostos, tais como: a competência do candidato por meio da 

realização, em português, de tarefas do dia-a-dia, sem buscar aferir conhecimentos sobre a 

língua, mas sua capacidade de uso social; o material contextualizado leva em conta aspectos 

socioculturais; critérios de avaliação holística, culminando com o resultado da avaliação, 

expressa em descritores de competência e desempenho do candidato, como selecionar 

informações de um texto. Ademais, não se restringe ao ensino da língua pela língua, mas 

redireciona-o para mudanças no ensino de Português no Brasil e no exterior. Isso é 

denominado por Scaramucci (2004) de efeito retroativo (backwash ou washback
3
). 

Acrescentamos também a “Análise de testes de proficiência em Língua Inglesa: 

subsídios à elaboração de um exame para professores de inglês no Brasil”, Anchieta (2010), 

UNESP/SJRP.  Ela fez um levantamento analítico e suas principais características dos vários 

EPs existentes no mercado, como o Englisoft, o Santos Dumont English Assessment, o 

TOEFL iBT entre outros, contemplando as habilidades: reading, listening, writing, speaking, 

disponíveis em formato eletrônico. 

 Ela buscou informações sobre o público a que se destina o exame, as habilidades 

avaliadas,  a duração, a metodologia e as  instituições onde foi realizado; a forma como foi 

aplicado, quais os benefícios para os que a ele se submetem e como termo de efeitos 

retroativos documentados. Foi aplicado um questionário a professores, pesquisadores e 

diretores de escola.  Com base nas respostas, elaboraram-se sugestões para o aprimoramento 

do EPPLE
4
. Espera-se que essa implementação de um EP para professores de língua atue 

como um qualificador desses profissionais e os estimule a buscar níveis de proficiência mais 

elevados, de maneira que possam contribuir para a sua atuação pedagógica mais produtiva  e 

mais consciente. Conforme a autora, apesar de não ser possível formular um modelo de EP, 

contudo sugere traçar comparações entre eles e apontar características a serem incorporadas 

ao EPPLE
4
. 

                                            
3
 backwash ou washback – relativo a efeito retroativo. Segundo Scaramucci (2004), impacto ou influência que os 

testes e avaliação em geral exercem potencialmente nos processos educacionais, seus participantes e produtos do 

ensino e aprendizagem. 
4
 Exame de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira. 
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Outro trabalho em consonância com a nossa pesquisa é o de Gomes (2009), cujo 

título é “A Complexidade de Tarefas de Leitura e Produção Escrita no Exame Celpe-Bras”. 

Trata-se de verificar os aspectos determinantes da complexidade no desempenho das tarefas 

integradas de leitura e produção textual do EP em Língua Portuguesa. Nele, o uso da língua 

portuguesa é testado através de tarefas que pressupõem uma situação comunicativa a ser 

simulada e o desempenho avaliado de acordo com a adequação de cada tarefa sob a 

perspectiva bakhtiniana de gênero discursivo. O corpus, composto de quatro tarefas 

integradas de leitura e produção textual, além de 44 produções-resposta para cada tarefa, 

focaliza as características do seu enunciado, estabelece uma situação interlocutiva e orienta 

para os propósitos de leitura e de escrita, nos quais serão avaliados os participantes. 

Os resultados desse estudo apontam que a complexidade não é um atributo da 

tarefa em si, mas da relação entre tarefa-participante-avaliação. A partir das características da 

situação interlocutiva estabelecida, os participantes se inserem na atividade por meio da 

linguagem; os critérios para avaliação das interações são delimitados por vários fatores que 

influenciam no seu desempenho; pelo fato de esse desempenho resultar da interação tarefa-

participante-avaliação, não há como garantir previsibilidade da complexidade, porém, quanto 

mais claro for o enunciado da tarefa em relação à situação interlocutiva proposta, maior será  

a possibilidade de coerência dos critérios de avaliação para o uso da língua proposto e maior a 

possibilidade  de se  descreverem desempenhos esperados. É nesse viés que se delineiam 

algumas orientações para a construção de tarefas que venham conferir maior validade ao 

exame de desempenho proposto pelo Celpe-Bras.  

Julgamos pertinente ressaltar o trabalho de Casado Alves (2009), “O diário de 

Leitura: Responsividade e Autoria na Formação Inicial de Professores”, o qual apresenta uma 

experiência em sala de aula com o diário de leitura, como lugar de registro de leituras de 

textos teóricos lidos em uma disciplina do curso de Letras da UFRN.  Essa pesquisa visa 

refletir sobre a prática discente e docente de leitura e escrita, em Língua Portuguesa. Convém 

lembrar que essa prática, segundo a autora, desconsidera a linguagem como constitutiva do 

discente, tendo em vista que seus depoimentos e avaliações refletem a prática docente. 

Ademais, a autora ressalta que o “gênero diário de leituras” coloca-se como uma 

opção a mais nas atividades de retextualização, pois é praxe centrarem-se nos gêneros 

tradicionais, como a resenha, o resumo, o comentário, o fichamento ou o esquema. Essa 

prática adentra a visão responsiva ativa, pois estimula o aluno a sistematizar juízos e valores, 
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tendo o professor como interlocutor. Daí sua importância como ferramenta mais cabal no 

processo dialógico no qual se inserem os EPs. 

Outro trabalho sobre responsividade é o de Zozzoli (2012), “A noção de 

compreensão responsiva ativa no ensino e na aprendizagem”, o qual discorre sobre a 

importância da compreensão responsiva ativa para o ensino de línguas e para o ensino de 

forma geral, através de uma experiência vivenciada em pesquisas e trabalhos orientados desde 

1995, no quadro do GP/CNPq Ensino e aprendizagem de línguas, articulada a outros saberes 

relativos ao ensino e a aprendizagem. A autora defende o dialogismo, a atitude e a 

compreensão responsiva ativa, presentes nessas pesquisas e trabalhos, obras examinadas neste 

artigo, como uma realidade que se reflete no contexto, na intenção dos elementos 

participantes do diálogo, na sua interação. Diante disso, descarta-se a aprendizagem passiva 

de regras, como se morta fosse a língua. Não. Ela é um canal por onde fluem pensamentos 

individuais renovados ou renováveis, motivados por contextos reais e mutáveis. Trazendo 

essa dinâmica para o campo bakhtiniano, os enunciados jorram alternadamente cargas 

sígnicas transportadas por escolhas linguísticas, produzindo enunciações, visto que    

 

os enunciados do outro e as palavras isoladas do outro, conscientizadas e destacadas 

como do outro,  introduzidas no enunciado, inserem nele algo que é,  por assim 

dizer, irracional do ponto de vista da língua como sistema, particularmente do ponto 

de vista da sintaxe (BAKHTIN, 2011, p. 298) 

 

Ainda sobre responsividade, ressaltamos o trabalho de Ângelo e Menegassi 

(2011), cujo título é “Manifestações de compreensão responsiva em avaliação de leitura”, o 

qual discute aspectos constitutivos da compreensão responsiva leitora. Os autores pautaram-se 

na avaliação de respostas a perguntas sobre compreensão de leituras aplicadas a alunos de 5ª 

série do Ensino Fundamental. Eles puderam perceber quatro diferentes formas de expressar a 

compreensão: reprodutivas, em processo de construção autônoma, não-expansivas e criativas.  

Os autores obtiveram os seguintes resultados referentes às diferentes formas de 

expressão da compreensão: a) respostas reprodutivas, presas aos limites do texto; b) atitude 

responsiva em processo de construção autônoma: o aluno revela-se um leitor em processo de 

maturação, cujas respostas indicam uma meia distância entre a cópia e a compreensão 

criativa; c) atitudes responsivas não-expansivas: o aluno não expande o diálogo com o texto; 

d) atitudes responsivas ativas criativas: o leitor age sobre a palavra do “outro”, confronta essa 

palavra com as suas experiências e converte-a em palavra “própria”. 
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Destaquemos a última, algo que é proporcionado pela oportunidade da 

contrapalavra, ou seja, quando é concedida ao aluno a oportunidade de posicionar-se sobre 

determinado assunto. Essas manifestações responsivo-ativas do aluno-leitor possibilitam ao 

professor redimensionar seu trabalho na busca de formar cidadãos de que a sociedade 

necessita, críticos e autônomos, treinados para interagir com o texto, oferecendo-lhe uma 

contrapalavra. 

Enfatizamos também o trabalho de Vieira (2011), “Um olhar bakhtiniano sobre as 

trocas dialógicas observadas em diários produzidos por alunos de inglês como língua 

estrangeira”, cujo objetivo é avaliar a importância das trocas dialógicas em textos escritos 

produzidos por alunos do terceiro ano do ensino médio, através do uso de diários,  em uma 

instituição pública de ensino na cidade de Goiânia, GO.  Trata-se de um estudo de caso, com 

uma turma de dezesseis alunos (oito duplas), que trocariam “correspondências” através dos 

diários. Neles, contemplam-se aspectos como endereçamento (addressivity), responsividade 

(answerability), seletividade (selectivity), bem como as questões de autoria (authorship) e 

agência (agency). 

A autora procurou observar se há relação entre o eu e o outro através dos textos 

escritos, como o eu se dirige ao outro em uma língua estrangeira e até que ponto essa prática 

teve um resultado exitoso.  Para ela, o resultado dessa relação entre o eu e o outro ocorreu de 

forma equipolente ou intercambiada, onde as várias esferas se inter-relacionam através de 

trocas dialógicas nos textos, com a presença marcante dos aspectos acima citados, nos quais 

se fazem notar o processo dialógico bakhtiniano, a questão da parceria, da colaboração e do 

sócio-interacionismo vigotskianos para as áreas de língua estrangeira, vendo os interlocutores 

como pólos de onde  emergem enunciados, mas também os recebem e interagem, alimentando 

assim a cadeia comunicativa. Isso é o que se propõe na elaboração dos EPs, no sentido de  

suscitar o diálogo entre os interlocutores. 

Apesar da pesquisa bibliográfica, não encontramos um estudo que contemplasse 

simultaneamente Exames de Proficiência em LI e responsividade. No entanto conseguimos 

consultar algumas modalidades de exames e artigos sobre responsividade, o que nos deu 

aporte para transitarmos por suas bases teóricas e metodológicas, permitindo-nos, assim,   

formular os nossos próprios instrumentos metododológicos,  que apresentamos no capítulo 

seguinte. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Não existe a primeira nem a ultima palavra, e não há limites para o 

contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro 

sem limites). Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos do dialogo 

dos séculos passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez 

por todas); eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento 

subsequente, futuro do diálogo. Em qualquer momento do desenvolvimento do 

diálogo existem massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em 

determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu curso, 

tais sentidos serão relembrados e reviverão em forma renovada (em novo contexto). 

Não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de renovação. 

Questão do grande tempo (BAKHTIN, 2011, p.410) 

 

Na epígrafe acima, configura-se o pensamento de Bakhtin acerca da perenidade 

do diálogo, sempre renovado e renovável. É por isso que seus estudos abrem um portal para o 

enquadramento do diálogo nesse constante vai e vem da comunicação, levando, trazendo, 

reportando, relembrando, acrescentando dados, numa cascata de informações que se renova e 

fundamenta a vivência do ser humano nos seus vários aspectos, incluindo o social. Daí a 

importância de trazermos à tona esses subsídios teóricos que, como base sustentadora deste 

estudo, servirão para orientar diálogos através do uso da língua, circunscritos no tempo 

indefinido. É assim que as ideias se renovam incessantemente.  

Neste capítulo, descrevemos os aspectos teóricos sobre o estudo do enunciado, do 

dialogismo, da compreensão responsiva ativa, da noção de gênero do discurso, defendidos por  

por Bakthin (2011, 2013); Bakhtin/Volochinov (2006). São contemplados, ainda, outros 

estudiosos da linguagem, como Faraco (2009); Brait (2005, 2009), Amorim (2004) entre 

outros. Nesse prisma, as relações humanas se estabelecem por meio do uso da linguagem. 

Entenda-se que avaliar a proficiência em determinada língua implica estudá-la, bem como 

determinar o grau de envolvimento dos interlocutores no contexto, além dos propósitos que 

guiam esse uso.  

Na UFRN, como participante do processo de elaboração, aplicação e correção do 

EP, em vários momentos, tivemos acesso a diferentes propostas, no sentido de satisfazer às 

demandas das diferentes áreas com ênfase no entendimento do texto em inglês. Por isso nos 

motivamos a encontrar possíveis maneiras de atender a essas exigências e a buscar subsídios 

em Bakhtin (2011) para esse objetivo, tendo em vista que, no exame citado, estão imbricados 

todos os pressupostos bakthinianos, ou seja, os candidatos inserem-se num contexto onde 

interagem com os examinadores em atividades como compreender, questionar, responder, 

concordar, discordar, discorrer, dissertar, etc. É, portanto, um processo dialógico mutável. 
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Isso se coaduna com o  que defende o autor citado de que a única forma adequada 

para esse processo é o diálogo inconcluso, haja vista que a própria vida é dialógica por 

natureza na sua dinamicidade; nela, o homem participa de maneira integralizada, tanto com os 

sentidos físicos, quanto com as ideias e os pensamentos, que se completam e interagem; daí a 

natureza inconclusa do discurso (BAKHTIN, 2011). Portanto os candidatos desse exame estão 

sob a égide desses pressupostos, e a linguagem, por sua dinâmica em uso, é o condutor de 

todas essas interações. 

 

2.1 A LINGUAGEM SEGUNDO BAKHTIN 

 

Um conceito crucial da linguagem conforme Bakhtin é o enunciado, a nossa 

resposta concreta às condições do momento. Para ele, o enunciado é sempre um ato 

dúplice. No curso de sua utilização, concomitantemente, ele responde ao que o 

precede e antecipa o que há de vir. Então, quando falamos, fazemos duas coisas: (a) 

criamos os contextos a que tipicamente pertencem  nossas expressões e, ao mesmo 

tempo, (b) criamos um espaço para a nossa própria voz”
5
 (HALL, VITANOVA, 

MARCHENKOVA, 2005 p. 2) 
5 
(tradução  minha). 

 

Entendemos que a epígrafe nos remete a uma imagem visual de uma 

“constelação”, cujas “estrelas” tanto emitem como recebem luz. É assim que ocorre o circuito 

da comunicação; não nas meras formas estruturais da língua, mas no seu “resplendor”, ou 

seja, na completude dos sentidos intercambiados.  Essa duplicidade de enunciações recíprocas 

é a responsável pelas trocas na comunicação verbal concreta. Tomando como base esse  

fenômeno que é o intercâmbio proveitoso dos enunciados, ressalte-se o enfoque dado a esse 

assunto por Bakhtin.  

Mikahil Bakhtin (1895-1975) é um filósofo russo que introduziu novos conceitos 

nos estudos da linguagem no mundo Ocidental. Tornou-se referência para os estudos da 

linguagem. Conforme ele, linguagem e sociedade são indissociáveis. Ele é figura central de 

um grupo de estudiosos que leva seu nome – Círculo de Bakhtin (1919-1929) – segundo 

Oliveira (2009), há no Brasil muitos seguidores que nele buscam orientações para suas 

pesquisas no campo das práticas discursivas. Eles entendem que as reflexões do Círculo são 

uma proposta produtiva na constituição de uma massa crítica de interlocutores. 

                                            
5 

One concept that is crucial to Bakhtin's conceptualization of language is the utterance, our  concret response to 

the conditions of the moment. For Bakhtin, the utterance is always a two-sided act. In the moment of its use, at 

one and the same time, it responds to what precedes it and anticipates what it is to come. When we speak, then, 

we do two things: (a) we create the contexts of use to which our utterances typically belong and, at the same 

time, (b) we create a space for our own voice. 
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Tem havido mudanças no processo de elaboração e avaliação do EP em LI na 

universidade em questão. Por isso, tendo como fundamento a teoria de Bakhtin, propomos 

avaliar se há uma consonância com a compreensão responsiva ativa nos referidos exames. 

Para Bakhtin (2011), o uso dos textos como enunciados, a interlocução e o propósito 

comunicativo permeiam todas as ciências humanas onde se refletem valores e práticas sociais. 

Tudo isso só é possível, levando em conta a língua em uso.  O discurso só pode existir de fato 

na forma de enunciações concretas dos atores nele envolvidos; por isso o objeto de interesse 

do autor é o discurso, não a linguística. 

Este é formado por enunciados que nada mais são do que uma sequência de elos 

que devem sempre responder a outro enunciado e suscitar respostas aos novos que irão surgir 

em decorrência do primeiro, conforme a citação abaixo: 

 

                                     [os] enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmo; uns 

conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. Esses reflexos mútuos 

lhes determinam o caráter. Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros 

enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação 

discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos 

enunciados precedentes de um determinado campo: ela os rejeita, confirma, 

completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva 

em conta. (BAKHTIN, 2011, p. 297) 

 

Nesta pesquisa buscam-se aportes na Linguística aplicada (LA); esta, por sua vez, 

insere-se num mundo em constante mobilidade e reflete metamorfoses nos mais variados 

contextos. Fabrício (2006) ainda defende que a linguagem é um vetor dessas interações 

flutuantes por ser inseparável das práticas e discursos onde se imbricam seus atores sociais. 

Por isso ela é movente tanto quando a vida e o próprio discurso; daí resulta o conceito da LA 

como um espaço de ‘desaprendizagem’, com a possiblidade de aquisição de novos 

conhecimentos. 

Sob o olhar de Bakhtin, a linguagem rege de forma satisfatória essas práticas 

sociais; através dela nos relacionamos; assim ela regula a nossa vida. Nesse sentido, Amorim 

(2004), posicionada no olhar bakthiniano, comenta que a relação dialógica envolve sentido, 

estabelecendo enunciações num mesmo enunciado, ou seja, detalhes dentro de um campo 

mais amplo. 

Nesse âmbito, leva-se em conta o dialogismo como um processo de trocas; ou 

seja, falante e ouvinte, autor e leitor revezam-se dialógica e axiologicamente, estabelecendo 
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uma rede de valores por eles determinada. Nesse caso, pode-se dizer que os enunciados 

sempre são responsivos, porque proporcionam uma réplica ou resposta. Brait (2013) 

corrobora esse pensamento de que a luz esclarecedora do diálogo só é possível se emerge no 

ponto de interseção de textos, ou seja, no diálogo entre os textos e entre nós, seus 

interlocutores; num horizonte espacial comum, ligado por laços de “fraternidade”, podemos 

captar valores e sentidos.  

 Bakhtin/Volochinov (2006) informa que o processo dialógico supõe, além dos 

fatores físico-psíquico-fisiológicos, a presença de atores que falam a mesma língua (código), 

pertencem à mesma esfera sócio-cultural e têm os mesmos objetivos; ou seja, envolvem-se 

num complexo contexto de interação linguística, social e psicológica. Como num passe de 

mágica, esses fatores se consorciam visando a um objetivo comum aos atores. Para isso, 

necessitam de “uma redução a um denominador comum”, ou seja, todas as linhas devem 

reunir-se num contexto único que constitui um processo linguístico. 

Por isso os atores desses discursos são pessoas ímpares, cada qual com seus 

conceitos e objetivos. Daí a complexidade observada nesse processo, onde se imbricam 

fatores os mais diversos, subjetivos e mutantes. Ressaltamos ainda que, nesse processo, 

transitam elementos abstratos, não linguísticos, como as ideias e os objetivos. Nesse âmbito, 

insere-se a linguagem como objeto de estudo específico, o que leva Bakhtin/Volochinov 

(2006), como filósofos, a distinguir duas vertentes no estudo das questões colocadas na 

linguística: “subjetivismo idealista” e “objetivismo abstrato”. Quanto à primeira, destaca-se o 

interesse pelo ato da fala, da criação individual como fundamento da língua, oriundo do 

psiquismo de cada um, assim como são as outras áreas ideológicas como arte ou criação 

estética. Já a segunda, restringe-se à língua como um código, com suas regras e estruturas 

definidas. 

Ainda nessa perspectiva, vários filósofos e teóricos se manifestaram em posições 

complementares.  Bakhtin/Volochinov (2006) cita pensamento de Wilhelm Humboldt, apesar 

de não se encaixar nas quatro proposições acima, é mais amplo e complexo. Daí ser ele o 

iniciador de diferentes propostas divergentes entre si. Seus adeptos, influenciados pelo 

positivismo e empirismo, assumem posições diversas ou divergentes. Um deles, Wundt, 

defende que “todos os fatos de língua, sem exceção, prestam-se a uma explicação fundada na 

psicologia individual sobre uma base voluntarista”, considerando a língua como um produto 

da “psicologia dos povos” ou “psicologia étnica”, visto ser ela uma cadeia de psiquismos 

separados, únicos, ímpares dos indivíduos. 
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Outro discípulo de Humboldt, Vossler (1920), segundo Bakhtin/Volochinov 

(2006), baseado nas quatro proposições de Humboldt, acrescenta ao seu aspecto positivista, 

que não vê além das formas linguísticas, o aspecto psicofisiológico que as permeia, vendo-o 

“como um componente ideológico significante da língua” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2006, p. 75). Daí ressalta a primazia do estilístico sobre o gramatical, haja vista que ele 

implica uma enunciação individual, mutável, criativa, dinâmica. É nesse aspecto que ocorre a 

evolução da língua. Esse autor ainda cita Croce (1920), ratificando as ideias de Vossler no 

aspecto da “expressão”, ou seja, o individual como elemento propulsor das alterações 

linguísticas na sua evolução. 

Contrapondo-se, conforme Bakhtin/Volochinov (2006), o ‘subjetivismo idealista”, 

na sua condição de fluxo ininterrupto de atos de fala, sempre mutável, surge a outra vertente o 

“objetivismo abstrato”, normativo, estável, imóvel como um arco-íris apesar de suas variações 

cromáticas. São elas que garantem a unicidade da língua. Ressalte-se que o objetivismo 

abstrato não contradiz o primeiro, apenas apresenta a língua como um instrumento analisável 

em suas partes, mas, a partir do momento em que se transforma em ato de fala, ela é 

individual, não reiterável. 

Assim, o objetivismo abstrato abrange o estudo científico da língua pela língua, ao 

passo que o subjetivismo idealista  é flutuante, mutável, reflete o espaço, a cultura, as ideias, 

as intenções do falante num determinado contexto. Deduzimos, portanto, que a comunicação 

linguística situa-se em dois patamares imbricados; um de forma estável (normativo) e outro, 

peremptório, adaptável, flutuante, mutante. 

Confrontando as duas vertentes filosóficas da língua, Bakhtin/Volochinov (2006) 

ressalta que a primeira vê a língua como instrumento residual de uma evolução, mas a ela não 

interessa a análise, enquanto que a segunda busca essa análise da língua como sistema de 

formas normativas, tanto do ponto de vista sincrônico quanto diacrônico. Os sentidos são 

meras convenções. 

Nesse viés, Brandão (2004) ressalta a importância de Saussure como precursor 

dos estudos linguísticos modernos, na sua concepção dicotômica entre língua e fala. 

Posteriormente, outros estudiosos vislumbraram os limites dessa dicotomia, ao ampliar o 

ângulo de visão que contempla a fala como um fato social que se reflete nas necessidades de 

comunicação. Dentre eles, destaca-se Bakhtin, com a teoria que privilegia o enunciado como 

realidade linguística estabelecendo assim a divergência com os seus antecessores, como 

Saussure e a escola do Subjetivismo Individualista de Vossler e seus discípulos. 
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A autora acima ainda destaca a importância de Bakhtin, não só por colocar o 

enunciado como objeto de estudo da linguagem, mas também por dar à situação do enunciado 

um papel de elemento imprescindível para compreender e explicar a estrutura semântica de 

qualquer ato de comunicação verbal, onde se realiza a intersubjetividade humana, na interação 

social, vista como uma realidade fundamental da língua. 

Nessa perspectiva, vê-se a necessidade de articular o social com o linguístico, 

dadas as relações vinculadas tanto à linguagem quanto às ideias. É nesse foco que Bakhtin 

coloca o signo como algo ideológico por excelência, visto que é produto de uma interação 

social plurivalente, cujas formas de significar são, por natureza, vivenciadas numa arena de 

vozes em diferentes posições (BRANDÃO, 2004). 

A autora acima considera a linguagem como um lugar em que as ideias se 

manifestam de forma concreta, através do signo, e que o ideológico precisa de uma 

materialidade. É por isso que Bakhtin/Volochinov (2006,) considera que o signo não existe 

apenas como parte de uma realidade, mas que reflete e refrata
6
 outra de valor semiótico, sendo 

assim possível estudá-lo de forma unitária e objetiva, conforme sua afirmação:  

 

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas 

também um fragmento material dessa realidade. Todo fenômeno que funciona como 

signo ideológico tem uma encarnação material, seja como som, como massa física, 

como cor, como movimento do corpo ou como outra coisa qualquer. Nesse sentido, 

a realidade do signo é totalmente objetiva e, portanto, passível de um estudo 

metodologicamente unitário e objetivo. Um signo é um fenômeno do mundo 

exterior. O próprio signo e todos os seus efeitos (todas as ações, reações e novos 

signos que ele gera no meio social circundante) aparecem na experiência exterior. 

Este é um ponto de suma importância. No entanto, por mais elementar e evidente 

que ele possa parecer, o estudo das ideologias ainda não tirou todas as 

consequências que dele decorrem. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 31) 

 

 

 

Faraco (2009), referindo-se ao Círculo, mostra a dupla face do signo, ou seja, além do 

aspecto físico, material, sonoro ou visual, ele transmuta conforme o contexto, que o refrata de 

forma axiológica. Assim, na dinâmica do discurso, observam-se múltiplas facetas que se 

refletem e refratam através do signo. É isso que garante os aspectos como dialogicidade e 

responsividade da língua em uso.  

 

 

___________________________________ 

 
6.
 Entendemos por  reflexo e refração, segundo Bakhtin/Volochinov (2006) como  dois estágios do diálogo. No 

primeiro caso, é a imgem idêntica do outro  no objeto; no segundo, ocorre uma mudança no objeto, decorrente da 

interferência de outras ideias que não as sugeridas pelo diálogo. 
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As experiências concretas do intercâmbio entre grupos humanos levam a interpretações, ou 

seja, refrações do contexto resultando em diferentes valorações no decorrer do processo. 

Por isso Bakhtin/volochinov (2006) defende que não é possível significar sem 

refratar, ou seja, no uso da língua, num determinado contexto, o signo ganha tonalidades 

diversas. Daí a sua natureza plurívoca ou multissêmica, visto que expressa experiências 

múltiplas e heterogêneas. Essa é a condição para o funcionamento dos signos como vetores 

das atividades humanas. 

Por sua natureza multissêmica, o signo possui o cerne do dialogismo, ou seja, 

passa por um processo mutante; é ele que garante o diálogo e torna o signo ferramenta 

multiuso, visto que, no processo comunicativo, serve de vetor à comunicação e atende aos 

objetivos dos atores. 

Nesse âmbito, a língua na sua dinamicidade, exige dos seus usuários um 

conhecimento abstrato (sincrônico) de suas formas estáveis. No entanto, quando se contempla 

o aspecto subjetivo, vê-se que essas formas não são tão “estáveis”, mas transmutam-se no 

contexto, conforme a situação dos atores. É com essa visão (dupla) que nos propomos analisar 

alguns Exames de Proficiência, haja vista que eles induzem, através de questionamentos, ao 

raciocínio interpretativo subjetivo de textos escritos em inglês. 

Bakhtin/Volochinov (2006) destaca o aspecto múltiplo de imbricamento do 

sistema linguístico com o enunciado, deixando claro que ao utilizar a língua como código não 

interessa aos interlocutores uma análise objetiva do sistema, embora ele seja usado como 

suporte condutor da mensagem. É ela que atribui ou pode atribuir novos sentidos ao 

enunciado, por seu caráter subjetivista como centro de gravidade da língua, onde adquire 

novos sentidos, conforme o contexto, já que o signo linguístico é tomado não por sua forma 

física, mas enquanto elemento variável e flexível, de acordo com a necessidade da 

comunicação no momento. 

Essa variedade e flexibilidade da língua num contexto interativo implica um 

processo de descodificação (compreensão nova), pois os interlocutores atribuem ou podem 

atribuir novos sentidos ao signo linguístico convencional, o sinal, que é imutável, pode ser 

identificado, não pode substituir, nem refletir, nem refratar nada, por ser apenas uma forma. 

Ao passo que o signo, propriamente dito, é descodificado ou descodificável. Pode-se inferir 

que o sinal é uma forma linguística estável, dialeticamente deslocado, absorvido pela língua 

como tal; ao passo que o signo tem mobilidade específica, conforme o contexto e as intenções 

dos interlocutores (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006). 
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O autor ainda informa que, na língua materna, os membros de uma determinada 

comunidade privilegiam o signo em detrimento do sinal, visto que o seu reconhecimento é 

dialeticamente apagado; por outro lado, o signo pelo seu caráter mutante e dialógico ponteia a 

comunicação. Assim, na dinâmica do discurso o sinal é absorvido pelo signo e o 

reconhecimento pela compreensão. Ou seja, o que importa, na prática, é o conjunto dos 

contextos possíveis do uso de cada forma particular. 

Brandão (2004) coloca que existe uma dualidade constitutiva da língua; ou seja, o 

sinal linguístico é permeado de entradas subjetivas e sociais. Isso enseja o deslocamento de 

estudos linguísticos com base na oposição língua/fala. É por isso que a essência da linguagem 

é o discurso, a interação das ideias. Daí o seu caráter conflitante, de confronto ideológico, 

visto que está imbricada no social. 

Faraco (2009), com base na visão do Círculo, vê a ideologia como algo que 

engloba a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a ética, a política, ou seja, 

manifestações superestruturais; além de demarcar uma pluralidade (as ideologias) de esferas 

de produção imaterial. Ele ainda ressalta que os termos (ideologia, ideologias, ideológico) 

longe de terem sentido restrito ou negativo, são o sentido da completude; daí seu caráter 

axiológico, haja vista que sempre haverá enunciados com posicionamento social valorativo.  

Para o Círculo, segundo Bakhtin/Volochinov (2006), qualquer enunciado com possibilidade 

de réplicas e tréplicas é sempre ideológico. Pois ele se dá na esfera das ideologias, ou seja, nas 

áreas de atividade intelectual humana e exprime uma posição avaliativa; possui significado, 

caracterizando-o como signo. Ele ressalta, portanto, que “sem signos não há ideologia”.  

                   Conforme o Círculo, a forma linguística apresenta-se aos seus usuários num 

contexto de enunciações precisas, dada a natureza da língua em si, porém o processo 

ideológico é, na verdade, o cerne da enunciação, como elemento flutuante no decorrer do 

diálogo. Na verdade,  

não são palavras que o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, 

coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis. A palavra 

está sempre carregada  de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É 

assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àqeulas que despeetam 

em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 96). 

 

 

Como num passe de mágica, a palavra transporta um significado dialógico e nos 

direciona a um universo em cujos espaços ocorre a compreensão. Ou seja, não é só o signo em 

si, mas vários outros aspectos (contexto, intenção dos interlocutores, o tom da voz) que nos 
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conduzem ao entendimento. Produto e instrumento da interação social, ela se caracteriza por 

sua plurivalência. Conforme Bakhtin, ela é o espaço ideal para manifestar ideologia, haja vista 

que retrata as diferentes maneiras de significar a realidade, ao ensejo dos objetivos dos 

interlocutores.  

Através da linguagem, estabelecem-se comunicações interacionais entre as 

pessoas e essas, por sua vez, têm a capacidade de organizar o pensamento, além de expressar 

um discurso oral ou escrito carregado de intençõs e objetivos. Faraco (2009), com base nos 

escritos de Bakhtin, explica que a consciência individual se constrói na interação, embora o 

universo da cultura tenha primazia sobre ela, ou seja, a parte está contida no todo.  É assim 

que a pesquisadora se debruça sobre o objeto de estudo desta pesquisa, no sentido de analisar 

o processo de interação intersubjetiva nos EPs, via postulados bakhtinianos, apoiando-se na 

concepção de enunciados concretos. 

 

2.2 A CONCEPÇÃO DE ENUNCIADO CONCRETO 

 

A estrutura da enunciação é uma estrutura puramente social. A enunciação como tal 

só se torna efetiva entre falantes. O ato de fala individual (no sentido estrito do 

termo “individual”) é uma contradictio in adjecto (Bakhtin/Volochinov, 2006, p. 

130). 

 

 

Ao trazer essa epígrafe para enaltecer o tópico acerca do enunciado concreto, 

escolhemo-la por compreender que no diálogo não se trata apenas da individualidade, mas de 

todo o contexto social em que os interlocutores estão inseridos. Nas trocas verbais, por meio 

do compartilhamento do espaço comum, eles desempenham papeis ativos de forma interativa, 

constituídos de signos com cargas valorativas. Sem essa magia de palavras, os enunciados se 

tornariam inócuos, pois, assim, ocorreria a contradictio in adjecto, ou seja, o individual não 

compartilharia dessa interação, visto colocar-se à margem do diálogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De acordo com Bakhtin (2011), o enunciado, unidade da comunicação discursiva, 

nasce de uma inter-relação. Ele é único e irrepetível, porque se renova a cada lance 

comunicativo em todas as esferas da comunicação humana, ou seja, através da interação dos 

falantes, sujeitos do discurso. Por isso se diz que seu início e seu fim são delimitados; porém 

o seu meio, formado por conjuntos de enunciados, é mutável, irrepetível, único, porque cada 

réplica interligada possui o poder específico de instigar certa posição do falante, que suscita 

uma resposta; e, assim, sucessivamente. Existe uma diferença entre o significado linguístico 

de certo enunciado e seu entendimento no campo perceptivo, o que pode dificultar a 
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compreensão, dadas as intenções de cada interlocutor. Uma coisa é a palavra e outra é o 

sentido  que queremos lhe dar no contexto. Essa diferença está explicitada nas palavras 

abaixo: 

 

O significado linguístico de certo enunciado é interpretado no campo da língua, ao 

passo que o seu sentido atual é interpretado no campo de outros enunciados 

concretos sobre o mesmo tema, no campo de opiniões, pontos de vista e avaliações 

dispersas, isto é, exatamente no campo daquilo que, como vimos, torna complexo o 

caminho de qualquer discurso na direção do seu objeto (BAKHTIN, 2015, p.54). 

 

 

Diante da necessidade de comunicar-se, de transmitir e receber informações, o 

homem constrói enunciados concretos, ou seja, partes integradas do discurso.  Daí dizer-se 

que o homem tem a necessidade de autoexpressar-se, de objetivar-se (BAKHTIN, 2011), 

porque é nesse processo, nessa interação, que se realiza a essência da linguagem na 

comunicação humana, que nada mais é do que uma cadeia de enunciados. 

Esses, enquanto unidades de comunicação verbal interligam-se numa relação de 

sentido; ou seja, são blocos dotados de carga ideológica e, unidos, formam uma construção de 

ideias. Essas ideias são constantemente mutáveis por conta da interação entre os interlocutores 

socialmente organizados; por isso se diz que elas têm sempre uma significação para o outro. É 

isso que torna a comunicação uma corrente verbal ininterrupta e supõe a atitude responsiva 

ativa, coadunando-se com o postulado bakhtiniano de que  

 

as palavras não são de ninguém, em si mesmas nada valorizam, mas podem abstecer 

qualquer falante e os juízos de valor mais diversos e diametralmente opostos dos 

falantes (BAKHTIN, 2011, p. 290). 

 

Essa natureza responsiva ativa é o que diferencia, para esse autor, a oração do 

enunciado. A primeira como unidade da linguagem, tem os seus limites enquanto unidade da 

língua; nunca são determinados pela alternância de sujeitos do discurso. Além de ser um 

pensamento relativamente acabado, a oração não se correlaciona de imediato nem 

pessoalmente com o contexto extraverbal da realidade, tais como a situação, o ambiente, a 

pré-história, nem com os enunciados de outros falantes.  Ademais, ela é vista como uma peça 

acabada independente do ponto de vista gramatical, porém, integrada num contexto dialógico, 

ela adquire vida, com a capacidade de gerar uma atitude responsiva, visto que está inserida no 

conjunto do enunciado, unidade de comunicação discursiva (BAKHTIN, 2011). 
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Essa unidade é vivificada através da interação verbal dos sujeitos, exprimindo-se, 

um em relação ao outro, num determinado momento sócio-histórico, ou seja, representa o 

subjetivismo de cada falante frente ao seu interlocutor que, por sua vez reage, ou responde. 

Cria-se, assim, uma cadeia de enunciados concretos, construindo uma interação única e 

irrepetível. 

O enunciado concreto constitui-se um elo entre os enunciados anteriores e 

posteriores, num processo dinâmico de “ping-pong”. Bakhtin (2011) ressalta a importância da 

alternância dos sujeitos como responsáveis pela emolduração do enunciado que cria para ele a 

massa firme rigorosamente delimitada dos outros enunciados a ele vinculados, além de 

mencionar duas peculiaridades do enunciado. A primeira, como unidade de comunicação 

discursiva, que o distingue da unidade da língua. A segunda, a conclusiblidade específica do 

enunciado, constrói-se na alternância da fala dos interlocutores no seu aspecto interno.  

Essa alternância tem como principal critério a possibilidade de uma posição 

responsiva, com indício de inteireza do enunciado, na sua dinamicidade sempre possibilitando 

uma réplica, determinada por três fatores intrinsecamente ligados na total completude do 

enunciado: 1) exauribilidade do objeto e do assunto, é o sentido pleno do enunciado; 2) 

projeto de discurso ou vontade de discurso do falante, é o momento subjetivo do enunciado 

logicamente atrelado aos enunciados anteriores (reflete as intenções do interlocutor no seu 

objetivo de direcionar o discurso); 3) formas típicas composicionais e de gênero do 

acabamento, temáticas eleitas pelo falante que ensejarão os gêneros a serem usados – mais 

formais ou mais informais (BAKHTIN, 2011, p. 280-281). Nesse viés, esse autor ensina que  

 

assimilamos as formas da língua somente nas formas das enunciações e justamente 

com essas formas. As formas da língua e as formas típicas dos enunciados, isto é, os 

gêneros do discurso, chegam à nossa experiência e a nossa consciência em conjunto 

e estreitamente vinculadas. Aprender a falar significa aprender a construir 

enunciados (porque falamos por enunciados e não por orações isoladas, e, 

evidentemente, não por palavras isoladas) (BAKHTIN, 2011, p. 283). 

 

Nessa mesma direção, Souza (2002) apresenta o enunciado bakhtiniano definido 

através de cinco características: 1) é um fato real; 2) é uma unidade de comunicação verbal, 

isto é, uma unidade do gênero; 3) apresenta um acabamento real, ou seja, é irreproduzível; 4) 

suas pausas são pausas reais; 5) tem autor e destinatário. 

Esses elementos são pertinentes na análise do EP, pois trata-se de uma situação 

real e concreta, historicamente situada; apresenta um acabamento real entre os interlocutores 

envolvidos que se classificam como autor e destinatário, cujo cerne é a linguagem em uso, no 
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caso a língua inglesa. Isso vai ao encontro de Bakhtin/Voloshinov (2006), quando diz que a 

forma linguística adquire a dimensão de signo em razão da própria natureza da enunciação: 

Toda enunciado, é uma resposta a alguma coisa e é constituída como tal, visto que prolonga 

aquelas que a precederam, travando uma polêmica com ela; antecipa-as através das reações 

ativas da compreensão. 

 

2.3 COMPREENSÃO RESPONSIVA ATIVA 

 

O que se chama de “compreensão” e “avaliação” de um enunciado (concordância ou 

discordância) sempre engloba a situação pragmática extraverbal juntamente com o 

próprio discurso verbal (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1976, p.14). 

 

 As palavras-chave dessa epígrafe são os pontos norteadores deste estudo. A 

análise do que aborda os autor  acima sobre “compreensão” e “avaliação” leva-nos a refletir 

que a vida, presente e indissociável num contexto, configura a essência do enunciado, pois  a 

substância da língua é constituída pelo fenômeno social da interação verbal. Quando Bakhtin 

(2011) diz que a vida não afeta um enunciado de fora, entendemos que ela conduz o 

enunciado na sua essência, independente das estruturas linguísticas, por seu aspecto 

intrínseco, pois ela mesma penetra no cerne do diálogo, influenciando-o. Assim, pois, o 

nunciado ultrapassa a amplitude das fronteiras linguísticas verbais, dando-lhe o aspecto vivo, 

histórico, dinâmico e social. 

                   Essa ultrapassagem fica bem evidente no decorrer da nossa existência. Quando 

chegamos ao mundo, encontramo-lo pronto, porém inacabado do ponto de vista do indivíduo; 

aos poucos vamos adquirindo certo grau de consciência de acordo com o contexto, alterando-

o conforme as nossas atitudes com relação aos outros. Podemos ilustrar essa relação a partir 

de pequenos sinais, como os gritos de um recém-nascido, direcionados à mãe, que, por sua 

vez, interpreta-os como um sinal de dor, de fome ou de sono. No decorrer da vida não é 

diferente; reagimos, conforme somos estimulados. Isso caracteriza o diálogo, um 

endereçamento ao outro, provocando uma resposta. Esse encadeamento caracteriza a 

responsividade, ou seja,  

 

qualquer que seja a enunciação considerada, mesmo que não se trate de uma 

informação factual (a comunicação, no sentido estrito), mas da expressão verbal de 

uma necessidade qualquer, por exemplo a fome, é certo que ela, na sua totalidade, é 

socialmente dirigida (Bakhtin/Volochinov, 2006, p. 116). 
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Para Bakhtin (2011), o fluxo da fala  inclui o dinamismo entre o leitor e o parceiro 

interlocutor. Instigado à resposta, o primeiro exprime o seu grau de compreensão responsiva 

através de uma réplica que possui uma conclusão específica no enunciado, estabelecendo-se, 

assim, um elo que constitui a interação verbal. 

Essa interação só ocorre após um momento abstrato de compreensão passiva, 

leitura sequenciada pela réplica, ou seja, pela reação do leitor ao enunciado lido, cujos limites 

são definidos pela alternância dos sujeitos, quando ocorre a troca de interlocutores numa 

atividade responsiva. Nesse contexto, o enunciado não é uma unidade convencional estática, 

mas real, visto ser delimitada pela alternância dos sujeitos do discurso, o qual se projeta e 

evolui com a transmissão da palavra ao outro e do outro (BAKHTIN, 2011). Esse processo, 

caracterizado como ininterrupto, não tem começo nem fim, conforme afirma e compara o 

autor  de que 

 

a enunciação realizada é como uma ilha emergindo de um oceano sem limites, o 

discurso interior. As dimensões e as formas dessa ilha são determinadas pela 

situação da enunciação e por seu auditório. A situação e o auditório obrigam o 

discurso interior a realizar-se em uma expressão exterior definida, que se insere 

diretamente no contexto não verbalizado da vida corrente, e nele se amplia pela 

ação, pelo gosto ou pela resposta verbal dos outros participantes na situação de 

enunciação (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 127-128).  

  

 

Da citação acima, entendemos que a enunciação surge espontânea e inacabada, 

como uma ilha, cujos contornos estão em constante mudança; no percurso, à medida que 

novas ideias surgem, novas formas linguísticas também emergem, atendendo à necessidade de 

sua transmissão ao outro. É nesse ambiente que se desenvolve a interação verbal, cujos atos 

de fala evoluem no âmbito das relações sociais, resultando, por vezes, dessa interação, a 

mudança nas formas da língua. Pode-se dizer, portanto, que, nesse caso, são as ideias que 

clamam por palavras capazes de representá-las. Daí poder-se dizer que a palavra é escrava da 

ideia e que a evolução é de dentro para fora, pois as formas linguísticas estão a serviço da 

enunciação, e não ao contrário. 

Então, nesse viés, a pesquisa em questão volta-se para a compreensão responsiva 

ativa, porque se compreende que há uma relação forte entre o tema por nós escolhido e os 

postulados bakhtinianos, cujo trabalho parte de uma análise no nível da linguagem em uso. 

Isso se coaduna com o que Bakhtin (2011) defende, de que todas as relações humanas 
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acontecem por meio da linguagem, e todos os diversos campos da atividade humana estão 

ligados a esse uso. É nessa perspectiva que nós nos posicionamos. 

Para analisarmos os EPs, firmamo-nos no estudo e na avaliação do uso que o 

candidato faz da língua materna e da inglesa, envolvendo-se como um dos interlocutores no 

contexto da pesquisa, tendo como base os pressupostos bakhtinianos. Daí a importância de 

entender os textos como enunciados, unidades reais de comunicação discursiva para a 

compreensão responsiva ativa (BAKHTIN, 2011), objeto importante para se entender a 

linguagem, parte integrante da proficiência.  Conforme esse autor, o enunciado é um elo na 

formação de outros enunciados, cujos sujeitos se alternam, surgindo, assim, o diálogo, que vai 

além do face a face, através de uma dinâmica no processo de interação de muitas vozes, ou 

seja, num encontro de enunciados. 

É nesse encontro que acontece a compreensão responsiva ativa, ou seja, a 

aceitação ou refutação das ideias circulantes em um determinado contexto. Para Freitas 

(2005), trata-se de um processo dialógico, cujo fio básico é a linguagem, através da qual as 

ideias se interpenetram, resgatando um passado, quando foram concebidas; daí poder-se dizer 

que, no diálogo, elas se enriquecem mutuamente em outros contextos culturais. É nesse 

compartilhamento de informações que ocorre o processo dialógico (BAKHTIN, 2011). 

Ao trazer as postulações desse autor para compreender o EP em LI, busca-se uma 

postura ativa do candidato como alguém capaz de interagir, compreender e dialogar com o 

texto. Perante as questões apresentadas, torna-se um sujeito responsivo ativo capaz de emitir 

juízos de valor e não apenas repetir as ideias propostas no texto. Seus posicionamentos 

refletem uma concordância, uma participação, uma objeção, uma execução, etc. Assim 

demonstra-se uma postura assumida com base no diálogo entre autor- texto - leitor. 

É nesse prisma que se coloca a compreensão responsiva ativa, quando os atores 

envolvidos no processo ‘recriam’ a cada passo novos sentidos. Conforme Casado Alves 

(2009), cada ator nesse contexto, ao seu tempo, é sujeito atuante instigado pelo texto. Essa 

visão está conforme os postulados bakhtinianos, que contemplam as ações e reações dos 

interlocutores como infinitas e heterogêneas, surgindo daí sua natureza dialógica com matizes 

com as mais diversas entonações. É aí que ocorrem, em sua plenitude, as relações dialógicas. 

Nessa dinâmica, a compreensão advém de uma leitura de caráter interativo entre 

os atores e o cenário envolvidos; o leitor, como protagonista, instigado pelos enunciados 

através dos quais constrói uma atitude responsiva ativa, funde os conhecimentos prévios aos 

novos; isso possibilita um diálogo pela troca de informações. No âmago do diálogo, 
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imbricam-se os enunciados numa constante alternância de sujeitos.  Levando-se em conta ser 

a língua constituída  de relações humanas, ela se adapta ao uso de seus falantes; é por isso que 

“ela vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico 

abstrato das formas da língua, nem no psiquismo individual dos falantes” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 127). 

Zozzoli (2012) afirma que não é fácil identificar uma atitude responsiva ativa, 

conforme Bakhtin, nos alunos, visto que a qualidade da compreensão e da produção muda 

quando há um trabalho que favoreça ambos os aspectos. Assim, no que concerne ao objeto do 

nosso estudo, a pesquisadora deverá ficar bastante atenta para identificar nos candidatos 

atitudes responsivas ativas, dado que entram em questão os alicerces de conhecimento desses 

indivíduos, bem como indagar dos examinadores pela elaboração e correção da prova, se eles 

têm em vista esses objetivos, ou seja, observar nas respostas produzidas do exame sinais de 

produção responsiva ativa, conceito formulado a partir dos princípios bakhtinianos. 

A compreensão responsiva ativa nada mais é do que o início de um encadeamento 

interativo entre os interlocutores; ou seja, há uma cadeia interativa de ideias. Portanto, toda 

compreensão plena e real é ativamente responsiva, fase inicial preparatória para uma resposta, 

que desencadeia uma sequência de outras respostas. 

Bakhtin/Volochinov (2006, p. 135) afirma que “da alternância de sujeitos nasce a 

compreensão ativa através do germe de respostas”. Tal qual acontece no processo de 

germinação, algo inesperado está para acontecer; assim é a compreensão ativa responsiva; daí 

o seu caráter aberto, ilimitado, espontâneo, inesperado. Nesse processo, compreende-se a 

enunciação de outrem através de uma réplica onde cada elemento significativo isolado de uma 

enunciação é transferido para outro contexto, ativo e responsivo. É nesse processo de 

compreensão que nós nos apoiamos para analisar os EPs. Isso vai ao encontro do que nos 

informa o autor  acima: 

 

Compreender é opor à palavra do locutor uma contrapalavra. Só na compreensão de 

uma língua estrangeira é que se procura encontrar para cada palavra uma palavra 

equivalente na própria língua. É por isso que não tem sentido dizer que a 

significação não pertence a uma palavra como tal. Na verdade, a significação 

pertence a uma palavra enquanto traço de união entre os interlocutores, isto é,  ela só 

se realiza no processo de compreensão ativa e responsiva (Bakhtin/Volochinov 

(2006, p. 135). 

  

Esses autores também enfocam que o sentido não está na palavra nem na alma do 

falante, nem na alma do interlocutor e sim, no efeito interativo dos interlocutores, 
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comparando-a a uma faísca elétrica, que só se produz quando há contato dos dois polos 

opostos. Trazendo esse enfoque para o EP, iremos analisar se a corrente de comunicação 

verbal entre os interlocutores (candidatos, o exame em si (texto) e examinadores) fornece 

elementos para uma compreensão responsiva ativa. Conforme bem ilustram os autores em 

estudo, essa “faísca” só se manifesta através da interação dos dois pontos magnéticos. Do 

contrário, seria impossível; é como se quiséssemos acender uma lâmpada cujos polos estão 

desativados, ou seja, cortados da corrente (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006). 

Tal qual a interação dos dois polos magnéticos, o enunciado, unidade da 

comunicação discursiva, nasce de uma interrelação. Ele é único e irrepetível, porque se 

renova a cada lance comunicativo em todas as esferas da comunicação humana, ou seja, 

através da dinâmica do discurso entre os sujeitos falantes. Por isso se diz que seu início e seu 

fim são delimitados, porque existe um objetivo a ser atingido; porém o seu meio, formado por 

enunciados, é mutável, irrepetível, único, porque cada réplica interligada possui o poder 

específico de instigar certa posição do falante e suscitar uma resposta; e assim sucessivamente 

(BAKHTIN, 2011). 

Ele ainda postula que “os limites de cada enunciado da comunicação discursiva 

são definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, pela alternância dos falantes”. 

Nesse prisma, todo enunciado tem um princípio absoluto e um fim absoluto; “antes de seu 

início, os enunciados de outros”, que foram tomados como ponto de partida para novos 

enunciados; depois do seu término, os enunciados responsivos de outros, os atores envolvidos 

no processo comunicativo (BAKHTIN, 2011, p. 275). Nós nos propomos analisar a 

pertinência da responsividade entre o candidato – texto – examinador.  

Esse caráter responsivo da linguagem, emergido das trocas verbais, contruídas por 

enunciados concretos e por seus interlocutores vai ao encontro do que defende o autor citado 

acima no que se refere aos limites que criam uma alternância dos sujeitos do discurso. Essse 

encadeamento de alternâncias entre sujeitos caracteriza a réplica, que possui uma 

conclusividade específica, desde que exprime a posição do falante, ao mesmo tempo em que 

suscita uma sucessão de respostas várias. Ele garante que  

 

essa alternância dos sujeitos do discurso, que cria limites precisos do enunciado nos 

diversos campos da atividade humana e da vida, dependendo das diversas funções 

da linguagem e das diferentes condições e situações de comunicação, é de natureza 

diferente e assume formas várias ( BAKHTIN, 2011, p. 275). 
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No EP, enfocamos a responsividade, ou seja, o dialogismo, a necessidade de 

comunicar-se, de transmitir e receber informações. Nesse âmbito, o homem constrói 

enunciados ou seja, partes integradas do discurso que, juntas, formam a enunciação. Pois é 

nesse processo, nessa interação, que se realiza a essência da linguagem na comunicação 

humana, que nada mais é do que uma cadeia de enunciados. Por isso o autor prioriza o 

enunciado em detrimento das estruturas linguísticas em si mesmas, dado que, como filósofo, 

coloca-o acima das estruturas, refletindo mais valores e práticas de uma sociedade. 

Assim, os enunciados enquanto unidades de comunicação verbal interligam-se 

numa relação de sentido; ou seja, são blocos dotados de carga ideológica e, unidos, formam 

uma construção de ideias. Essas ideias são constantemente mutáveis por conta da interação 

entre os interlocutores socialmente organizados; por isso se diz que elas têm sempre um nova 

sentido para o outro. É isso que torna a comunicação uma corrente verbal ininterrupta e supõe 

a atitude responsiva ativa. Trazendo para esse foco o EP, propõe-se que o candidato seja 

provocado a interagir tendo como suporte o texto apresentado. Busca-se analisar se as 

questões apresentadas o induzem a uma compreensão responsiva ativa; ou seja, a emitir 

enunciados. 

No momento em que o candidato se depara com o texto, enunciado ideológico, 

ele, como interlocutor, inicia o processo dialógico movido pelas questões propostas. Iniciam-

se, então, as trocas discursivas entre os interlocutores (examinadores e candidatos) a partir da 

compreensão das ideias. A compreensão e o diálogo na comunicação humana são tangidos 

por vetores como enunciado e enunciação, atores intrinsicamente relacionados (BAKHTIN, 

2011). 

Essa compreensão através de enunciações concretas defendidas nos postulados 

bakhtinianos será analisada no processo de elaboração e correção do referido exame através 

das provas, visto que os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si 

mesmo; uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros, dada a sua posição 

definida numa esfera de comunicação, conforme cada questão, cada assunto. Por isso é 

impossível definir sua posição sem correlacioná-la com outras. Assim, cada enunciado, é 

pleno de atitudes variadas e responsivas quanto a outros enunciados na esfera da comunicação 

discursiva. 

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais 

está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Cada enunciado 

deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um 

determinado campo (aqui concebemos a palavra resposta no sentido mais amplo); 
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ela os rejeita,  confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, 

de certo modo os leva em conta (BAKHTIN, 2011, p. 297). 

 

 

É por isso que, na responsividade, o uso da linguagem permeia todos os campos 

da atividade humana. Daí a incidência dos enunciados nos seus mais diferentes campos. Nesse 

âmbito, os enunciados, concretos e únicos, refletem as condições e as finalidades de cada 

área, tanto por seus elementos lexicais, fraseológicos e gramaticais, mas, principalmente, pela 

construção composicional, onde esses elementos se encontram integralmente unidos no todo 

do enunciado.  Nesse âmbito, as atividades humanas são inesgotáveis; dialogam entre si e 

produzem em cada esfera diversas formas de enunciados que se caracterizam pela 

dinamicidade e diversidade. 

Os textos utilizados no EP pertencem à comunicação acadêmica, formal e 

diversificada, conforme a área de solicitação dos candidatos; a pesquisadora quer saber se os 

instrumentos de elaboração e avaliação dirigem o candidato a um diálogo responsivo e se ele 

tem consciência do enunciado proposto pelos examinadores, através das formas linguísticas 

que o representam, evidenciando o dialogo conforme Bakhtin. Ele destaca que, ao falante são 

indispensáveis tanto o conhecimento das formas da língua,  no caso a língua estrangeira, bem 

como o contexto, para haver a  interlocução. 

 Nesse aspecto, induz-se o candidato a perceber, não só as estruturas 

linguístico/discursivas, mas as intenções do examinador ao questioná-lo. É nessa direção que 

caminha a nossa pesquisa através da fundamentação teórica apresentada acima, bem como 

num percurso metodológico  que norteia posteriormente a análise. 
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3  METODOLOGIA  

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia utilizada na pesquisa, contemplando 

e contextualizando o ambiente onde se envolveram seus participantes, os instrumentos e os 

procedimentos utilizados com base no aporte teórico apresentado no capítulo I, bem como as 

questões de pesquisa que norteiam este trabalho.  

 

3.1 PESQUISA QUALITATIVA, INTERPRETATIVISTA DE CUNHO SÓCIO-

HISTÓRICO E CULTURAL 

 

A atividade de pesquisa torna-se então uma espécie de exílio deliberado onde a 

tentativa é ser hóspede e anfitrião ao mesmo tempo (AMORIM, 2004, p. 26) 

 

Ao trazer a citação acima, fundamentamo-nos na metáfora empregada pela autora, 

que situa a atividade de pesquisa como algo deliberado; nesse caso, a pesquisa é como se 

fosse uma viagem à qual o pesquisador se propõe. O objeto da pesquisa possibilita ao 

pesquisador (viajante) duas condições supostamente complementares: hóspede e anfitrião. O 

segundo recebe o primeiro; os dois ocupam o mesmo espaço e o pesquisador procura ser 

aquele que, acolhido pelo estranho, passa a dialogar com ele, o objeto de estudo. Uma vez 

nele instalado, o hóspede passa a interagir com o seu anfitrião através das descobertas em 

todo o processo de pesquisa. 

Nessa viagem, muitos lances se sucedem. Tal semelhança ocorre nos EPs: o 

candidato (hóspede) é recebido pelo seu anfitrião (o próprio exame). Instala-se entre os dois o 

diálogo. É nele que o candidato vai demonstrar através de suas respostas sua proficiência em 

língua inglesa.  

É uma pesquisa que se insere na Linguística Aplicada (LA) porque se situa num 

contexto real com interlocutores reais que utilizam uma determinada língua. Isso vai ao 

encontro do que afirma Rojo (2006) de que  

 

a socioconstrução da ação e da linguagem  é fundamentalmente determinada pela 

sócio-história das interações e das atividades de linguagem em que sujeitos em 

constituição estão e estiveram imersos (p. 261-262). 

 

Nesse sentido, situa-se o pensamento de Rojo (2006) de que a área de LA no 

processo de constituição de sua identidade recente, só poderá esboçar resposta ‘própria’ no 
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campo transdisciplinar, que nos possibilita ressignificar o pensamento, tanto a partir das 

exigências do objeto, quanto sob a nossa própria ótica.  

Visando analisar as questões dos EPs em LI, propostas pelos examinadores, via 

Comperve-UFRN, vistas sob o foco da compreensão responsiva ativa, a pesquisa em pauta é 

de cunho qualitativo, interpretativista, de caráter sócio-histórico, haja vista a geração dos 

dados e a sistematização da análise, além de se configurar na interação entre sujeitos que 

utilizam a língua estrangeira. É nesse âmbito que se dá a sócioconstrução da ação e da 

linguagem, segundo Rojo (2006), fundamentada pela sócio-história das interações e das 

atividades de linguagem entre sujeitos imersos em sua constituição. 

Convém esclarecer que o entendimento entre os sujeitos, examinadores, com as 

perguntas formuladas, e candidatos, por suas respostas oferecidas, supõe pressupostos 

bakhtinianos, entendidos como algo inacabado, histórico e interativo no contexto em que se 

inserem. No olhar de Castro (2010), a abordagem histórico-cultural se constrói por meio do 

diálogo e, por sua vez, para compreendê-lo, faz-se necessário, antes de tudo, a palavra, o 

modo mais puro e sensível da relação social, e que o ser humano é um ser de linguagem. Por 

isso ela é sócio-histórica, visto desenvolver-se a partir da relação entre os sujeitos, 

pesquisador e pesquisado, através da interação pela palavra e pelo diálogo. 

Por se tratar de uma análise de questões apresentadas aos textos nos EPs, que 

abordam assuntos diferentes conforme o tema, a prioridade da pesquisa qualitativa repousa no 

texto como elemento empírico de construção social, conforme o interesse e a perspectiva dos 

participantes.  

A pesquisa qualitativa é uma atividade que situa o observador no mundo, a qual se 

torna assim visível  através de uma série de representações, como notas de campo, 

entrevistas, conversas, fotos, registros e anotações. Nesse nível, ela envolve uma 

abordagem naturalista perante o mundo; isso significa que os pesquisadores 

qualitativistas pesquisam coisas e seus contextos naturais; tentam assim 

compreender ou interpretar fenômenos em torno dos significados que as pessoas 

lhes conferem (DENZIN; LINCOLN, 2005, p. 3)
7
 (Tradução minha). 

 

 

_____________________________ 

7  Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the world. Qualitative research consists of 

a set of interpretative, material practices that make the world visible. These practices transform the world. They 

turn the world into a series of representations, conversations, bphotographs, recordings, and memos to the self. 

At this level, qualitative research involves an interpretative, naturalistic approach to the world. This means that 

qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense o for interpret phenomena 

in terms of the meanings people bring to them (DENZIN;LINCOLN, 2005, p.3). 
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Nesse aspecto, Flick (2009) defende que os métodos devem ser adequados a cada 

situação para que haja um entendimento do processo ou relação que venham ao encontro dos 

paradigmas desta pesquisa.  

 Segundo Assim, buscamos: problematizar a construção dos enunciados da prova 

de proficiência em LI no que concerne a propiciar a responsividade dos candidatos; analisar 

se o direcionamento da pergunta orienta ou determina a sua responsividade e averiguar se há 

marcadores linguístico/discursivos que demonstrem responsividade por parte desses 

candidatos. Como pesquisadora, procuro analisar a interlocução entre os sujeitos (candidatos e 

examinadores), observando sua interação, compreensão e diálogo com as questões e o texto. 

 

3.2 O EXAME DE PROFICIÊNCIA 

 

Provavelmente não é possível encontrar uma pessoa no mundo moderno que não 

tenha passado por uma experiência de teste pelo menos uma vez em sua vida. É 

difícil encontrar uma pessoa que não tenha uma história de testes relacionada à 

forma como afetou e mudou  sua vida  para o bem ou para o mal. As experiências de 

fazer testes são lembradas por candidatos por muitos anos após os eventos terem 

ocorrido. É através das vozes dos que se submetem aos testes que relatam suas 

experiências e  consequências,  cujas características podem ser identificadas
6
” 

(SHOHAMY, 2014, p.7)
8
 (tradução minha). 

 

Retomando a epígrafe acima, percebemos a pertinência dos testes nas nossas 

vidas, visto que já passamos pela experiência de uma avaliação. O momento em que nos 

submetemos a um teste é meio mágico, pois enfrentamos as ideias alheias, confrontamo-las 

com as nossas, de maneira que ouvimos as vozes do outro, dos examinadores, que ecoam em 

nós e suscitam uma contrapalavra; emerge,  assim, uma ideia única e nova que,  por sua vez,  

alimenta  o diálogo numa cadeia de  enunciações. Isso vem somar-se às experiências dos 

examinadores, propiciando-lhes uma contínua renovação do seu fazer pedagógico. 

Dentre outros testes, destacamos os EPs como condição para o ingresso nos 

cursos de Mestrado e Doutorado. De acordo com Scaramucci (2000) o termo proficiência está 

diretamente relacionado com a visão de linguagem de quem o define. 

______________________________ 

8
 It is probably not possible to find a person in the modern world who did not go through a testing experience at 

least once in his or her lifetime. It is difficult to find a person who does not have a testing story that relates to 

how a single test affected and changed his or her life, for good or for bad. The experiences of taking tests are 

remembered by test takers for many years after the events have taken place. It is through the voices of tests 

takers who report in the testing experiences and their consequences that the features of the use of tests can be 

identified (SHOHAMY, 2014, p.7).  
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Por isso há divergências em relação à definição do termo. Conforme nos ensina Lanzoni 

(2014), proficiência pode ser definida como: competência, aptidão, capacidade, habilidade e 

pode ser usado em diversos contextos. 

Na minha experiência profissional, tenho vivenciado a exigência dos EPs para a 

seleção de Mestrado e Doutorado, via programas de pós-graduação. Exigem que o candidato 

seja aprovado em um EP em uma língua estrangeira, geralmente o inglês.  Outros aplicam 

esse exame no decorrer do curso ou no seu final. Além disso, os critérios de aprovação variam 

conforme normas.  Na UFRN, existe uma diferenciação conforme a área e as normas de cada 

pós-graduação. Vejam-se: no curso de Letras a nota mínima de aprovação é 5,0; no de 

Ciências Sociais, 7,0; no de Engenharia Civil, 8,0. Nas demais áreas a nota é 7,0. 

Nessa universidade, os critérios de elaboração e avaliação dos EPs passaram por 

diversas fases, todas com ênfase em leitura e compreensão de textos em inglês, seguidas de 

uma produção em português, evidenciando coesão e coerência. Os textos apresentados 

contemplavam um tema específico de cada linha de pesquisa do Mestrado ou Doutorado. 

Posteriormente, o exame passou a contemplar as chamadas grandes áreas, quais sejam: 

Ciências Agrárias, Ciências Humanas e Sociais, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 

Biológicas, Ciências da Saúde e Engenharias. 

Ademais, criou-se um novo modelo: a prova, composta de cinco questões 

discursivas, busca verificar a compreensão do texto escolhido conforme a área. O candidato 

deve responder às questões em língua portuguesa sem dar sua interpretação pessoal. Ela 

consta de uma folha de rosto com instruções que vão desde a verificação dos dados, se os 

mesmos estão corretos até uma advertência para que ele não se identifique em nenhuma outra 

página do caderno sob a condição de ser excluído do processo. Caso haja alguma imperfeição 

gráfica, a prova será substituída. Haverá espaço reservado para cada resposta; os rascunhos 

não serão considerados; letra legível sem rasura; só será permitido consulta ao dicionário 

monolíngue inglês/inglês; uso obrigatório de caneta esferográfica. O tempo exigido é de três 

horas. Devolver ao fiscal o caderno antes de retirar-se da sala. 

Como já informamos, as provas são organizadas por áreas, aplicadas a textos de 

caráter científico, bem referenciados, com origem, autor, local e data de publicação. Além das 

questões discursivas, inclui-se a tradução de um fragmento do texto escolhido. Além disso, 

requer-se que o candidato restrinja-se ao assunto delimitado pelo texto. As questões versarão 

apenas sobre a compreensão do texto técnico e/ou científico, escrito em língua estrangeira, 

demonstrando sua capacidade de síntese, sem dar sua interpretação pessoal, respeitando as 
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normas padrão da língua portuguesa. Outrossim, o texto da prova, em língua inglesa, estará 

relacionado à área indicada no formulário de inscrição.  

Quando se trata do tema EP, observa-se uma complexidade de conceitos, 

permeada pela grande variedade dos tipos de exames analisados nas universidades brasileiras. 

Diga-se o mesmo das universidades em que a língua inglesa é o veículo primeiro de 

comunicação.  

Nessas instituições, os principais exames são: International English Language 

Testing System (IELTS) – Sistema Internacional de Teste de Língua Inglesa. Esse tipo de 

exame, segundo Tumolo (2005), é uma bateria de testes para avaliar a proficiência de língua 

dos candidatos, contemplando as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever.  Destaca-se 

por empregar questões de múltipla escolha, questões com respostas curtas e sentenças 

completas, tabelas, diagramas, bem como a identificação da visão ou atitude do escritor.  Ele é 

usado mundialmente para testar o nível de fluência dos estudantes.  

Tumolo (2005) também ressalta outro exame, o Test of English as a Foreign 

Language (TOEFL) – Teste de Inglês como Língua Estrangeira.  É um teste que analisa 

quatro habilidades em nível de falantes não-nativos de inglês. Caracteriza-se por utilizar 

questões de múltipla escolha, avaliar diferentes habilidades de compreensão com ênfase nas 

ideias principais, bem como inferências, informações factuais, referenciação, vocabulário 

(sinônimos e antônimos). 

 

3.3 AVALIAÇÃO DIALÓGICA 

 

Quando o professor constrói, por exemplo, uma prova, está ao mesmo tempo, 

construindo um instrumento de medida e um instrumento de avaliação (ROMÃO, 

2011, p. 116). 

 

Tomando como base a epígrafe acima, inferimos que professor e aluno são 

partícipes de um mesmo processo. Ao medir o desempenho do candidato em um exame,  ele 

também se auto-avalia quanto a sua prática pedagógica e a maneira de conduzir essa 

avaliação. Daí sua natureza dialógica, porque, após sua auto-avaliação, o professor poderá ou 

deverá assumir posturas diferentes na condução do processo. Nesse caso acima, é muito tênue 

a fronteira entre medida e avaliação. Na primeira, não se trata de medir apenas por medir, mas 

para estabelecer comparações e tomar decisões a seguir. Na segunda, implica a existência de 

uma escala de padrões desejáveis como referência para comparação com os desempenhos 

constatados.  Trazendo isso para os EPs, procuramos observar até que ponto o candidato 
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atingiu o padrão de nota estipulado para o ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado. 

Ficando prejudicado aquele que não atingiu o score.  

Partindo do objetivo desta pesquisa, analisar os EPs numa perspectiva responsiva 

ativa proposta por Bakhtin (2011), este estudo vai investigar se há indicadores linguísticos  

viáveis e suficientes, tanto nas questões, quanto nas respostas dos candidatos, de maneira   

que possam proporcionar aos sujeitos envolvidos um diálogo.  

Diante da necessidade de repensar a forma de avaliação desses exames, pretende-

se contemplar a avaliação dialógica (ROMÃO, 2011), sem esquecer o enfoque da avaliação 

tradicional. Essa última, na visão de Santos (2005), conduz ao conhecimento do nível de 

escolaridade do aluno. Levem-se em conta variáveis que intervêm no processo de ensino-

aprendizagem, a fim de se poder formar um juízo de valor acerca do seu desempenho. Essas 

variáveis (aluno, professor, conhecimentos, etc.), no entanto, tornam complexo o processo de 

avaliação. 

De acordo com Hoffmann (2005, p. 12), a avaliação é “um monstro de várias 

cabeças”, a partir dos vários sentidos atribuídos ao termo. Esses conceitos: análise de 

desempenho, julgamento de resultados, medidas de capacidade, apreciação do aluno como um 

todo sugerem um modelo de avaliação tradicional onde imperam arbitrariedade e 

autoritarismo. Não é dada ao candidato a oportunidade do diálogo, da defesa de suas ideias. 

Ainda na visão tradicional de avaliação, segundo Freire (1987), fazendo um 

paralelo com a educação “bancária”, busca-se tirar do educando um “saque”, conhecimento 

adquirido passivamente num contexto onde o educador é sujeito, e o educando, objeto. Esse 

conceito de educação e avaliação freiriana, na visão de Romão (2011), desemboca numa 

concepção de “conhecimentos depositados”. Desconhecem-se procedimentos, instrumentos e 

estratégias utilizados pelo aluno para a absorção ou rejeição desses conhecimentos. O 

professor é sempre ativo e o aluno sempre passivo.  Essa situação contrasta com o que Romão 

(2011) defende; ou seja, a escola cidadã promove educação libertadora mediante diálogo entre 

educador e educando. 

Segundo Romão (2011), a avaliação dialógica é um processo de mútua educação, 

pois tanto o educador quanto o educando refazem seus conceitos no decorrer da aula ou do 

curso. A dialogia se dá quando os sujeitos da pesquisa refletem sobre uma problemática, 

seguindo-se uma retomada do processo junto ao aluno. Nesse sentido, a sala de aula se 

transforma num “círculo de investigação” do conhecimento e dos seus processos de 

abordagem.  No EP não é diferente; busca-se sempre problematizar, reavaliar, inovar e 
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otimizar. Tomaremos como fundamento as respostas dos alunos, quando verificaremos se as 

escolhas linguísticas utilizadas pelos examinadores propiciam o diálogo entre os 

interlocutores.  Daí a importância da interação pesquisador – equipe -- candidatos (provas). E 

a partir dessa interação, dar-se-á um feedback aos examinadores, a fim de que eles possam 

reavaliar a sua prática. 

Essa avaliação dialógica, de acordo com Romão (2011, p. 107), prescreve os 

seguintes passos necessários: 

 

1) Identificação do que vai ser avaliado; 2) constituição, negociação e 

estabelecimento de padrões; 3) construção dos instrumentos de medida e de 

avaliação; 4) procedimento da medida e da avaliação; 5) análise dos resultados e 

tomada de decisão quanto aos passos seguintes no processo de aprendizagem.  

 

Com relação à identificação do que vai ser avaliado, na visão do autor acima, 

investiga-se a ‘cultura primeira’ do candidato, ou seja, os conteúdos voltados para sua área 

específica. Quanto à construção, negociação e estabelecimento de padrões, tem-se de saber 

qual a direção dessa pesquisa, visando a padrões desejáveis. Esses padrões, no EP, 

determinados pela equipe, visam avaliar a capacidade de compreensão e tradução de 

fragmentos textuais; contemplam-se as diversas áreas, permeando a negociação e a escolha 

dos referidos textos pelos examinadores, de forma interativa, ou seja, a equipe, de comum 

acordo, seleciona os textos e segue o quantitativo, isto é, a nota de aprovação de 5,0 a 8,0, 

segundo os padrões do programa de pós-graduação. 

As mudanças ocorridas no processo de elaboração e avaliação dos EPs revelam 

essa tentativa de negociação, ou seja, de retomada de decisões quanto ao que deverá ser feito 

a seguir. Isso vai ao encontro do que diz Romão (2011) citando Luckesi (2005, p. 33) “a 

avaliação é um juízo de qualidade sobre dados relevantes para uma tomada de decisão”.  

 O processo de avaliação é um instrumento através do qual o examinador busca 

medir os conhecimentos e o desempenho do candidato num determinado campo. No EP, 

busca-se precipuamente avaliar as competências linguísticas. No nosso caso, visa-se avaliar as 

questões tendo como parâmetros os postulados bakhtinianos com ênfase na responsividade. 
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3.4 INSTRUMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS 

 

Neste capítulo, serão expostos os instrumentos utilizados com base no aporte 

teórico de caráter qualitativo (FLICK, 2009; DENZIN; LINCOLN (2010); MARTINS, 

(2004);  na abordagem histórico-cultural (FREITAS, 2010; ROJO, 2006); na interpretativista 

(MOITA-LOPES, 1994). A pesquisa qualitativa, segundo Denzin e Lincoln (2006), não 

privilegia um método em detrimento dos outros, nem se associa a uma única disciplina, tendo 

em vista que há uma imbricação entre eles, além das limitações situacionais que influenciam a 

investigação (p. 23). 

 

Os pesquisadores qualitativos ressaltam a natureza socialmente construída da 

realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é estudado, e as limitações 

situacionais que influenciam a investigação (DENZIN & LINCOLN, 2006, p. 23). 

 

Dando foco à citação acima, percebemos que os instrumentos utilizados na 

geração de dados vêm carregados de valores investigativos. Embora haja limitações 

situacionais que impedem o aspecto qualitativo de ser mensurado, nem por isso ele perde sua 

importância na avaliação do pesquisador. Ele realça o modo como a busca de soluções é 

direcionada ante a experiência social, adquirindo, portanto, significado para a pesquisa como 

um todo.  Tendo em vista ser o homem um sujeito multifacetado, usuário de signos criados 

por ele ou pelo ambiente onde vive, torna-se difícil interpretá-los todos, mas é possível 

separar o objeto de observação dentro do contexto histórico-social, tendo como protagonista 

um sujeito singular. Isso vai ao encontro do que defende Bakhtin (2011, p. 319) que “quando 

estudamos o homem, procuramos e encontramos signos em toda parte e nos empenhamos em 

interpretar o seu significado”.   

Os procedimentos para a construção dos dados partem da análise do corpus (30 

provas), que contempla seis áreas representadas pelas siglas, conforme mencionamos 

anteriormente, seguidas da numeração de um a cinco, referente ao número de questões, 

representando os candidatos,  quais sejam: Ciências Agrárias  (CA1, CA2, CA3, CA4 e CA5); 

Ciências Exatas e da Terra (CET1, CET2, CET3, CET4 e CET5); Ciências Biológicas (CB1, 

CB2, CB3, CB4 e CB5); Ciências Humanas e Sociais (CH1, CH2, CH3, CH4, e CH5); Ciências 

da Saúde (CS1, CS2, CS3, CS4 e CS5) e  Engenharias (ENG1, ENG2, ENG3, ENG4 e ENG5,). 
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As áreas referidas acima são abrangentes. Não se trata apenas de uma 

especificidade. Por exemplo, quando mencionamos Engenharias, estão inseridas todas as 

engenharias. Da mesma forma acontece com as demais áreas. 

 

3. 5 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA  

 

Esse passo metodológico visa ilustrar como se desenvolveu esta pesquisa, a partir das 

questões levantadas pela pesquisadora, no sentido de analisar nas áreas em estudo o processo 

dialógico e a compreensão responsiva ativa entre os interlocutores. 
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3.6 CATEGORIAS DIVIDIDAS POR ÁREAS DE APLICAÇÃO DO EXAME 

 

A seleção das provas (30) referentes ao segundo semestre de 2014 foi feita 

aleatoriamente por membros da Comperve mediante solicitação da minha orientadora, através 

de documento, cujos títulos  dos textos elencamos em suas respectivas áreas, a seguir. 

No passo seguinte, observamos que nas questões usadas havia pertinência com 

relação às suas formas e escolhas linguísticas, oriundas do texto, utilizadas pelos 

examinadores, quais sejam: entender, discorrer/descrever, delimitar, explicar e traduzir. Em 

seguida, procuramos categorizá-las, de maneira que nelas predominassem os termos acima. 

Depois, buscamos no dicionário (FERREIRA, 1986) o significado de cada uma delas, quais 

sejam: “entender”, maneira de ver e compreender; “discorrer/descrever”, discursar, falar; 

“delimitar”, demarcar; “explicar”, explanar, esclarecer, interpretar; “traduzir”, passar de uma 

língua para outra, interpretar. 

A partir daí, emergiram os descritores, de acordo com as escolhas linguísticas 

pertinentes, evidenciadas no parágrafo anterior. 

Conforme as categorias emergidas das questões do Exame, foram nomeados os 

descritores D1, D2 D3, D4 e D5 e analisadas as questões a eles relativas, quais sejam: 

 

D1 - Entender informações do texto; 

D2 - Discorrer sobre um ponto específico incurso no texto; 

D3 - Delimitar informações contidas no texto; 

D4 - Explicar um item específico mencionado no texto; 

D5 - Traduzir um fragmento textual. 

 

A natureza do texto aplicado ao exame posibilita o direcionamento das questões, 

conforme o assunto em foco. As questões pertinentes a cada área serão analisadas, tendo 

como base seus descritores abaixo relacionados (representados pela letra D), conforme as 

figuras 2 e 3: 



55 

 

 
 

 

Figura 2 
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Figura 3 

As figuras apresentadas demonstram a ocorrência dos descritores através das escolhas 

linguístico/discursivas observadas em todas as áreas conforme os respectivos textos. Podemos 

observar que os examinadores conduziram o diálogo induzindo os candidatos à compreensão. 
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4 ANÁLISES DAS RELAÇÕES DIALÓGICAS QUE EMERGIRAM NAS 

RESPOSTAS 

 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os dados emergidos das respostas, 

de forma interpretativista, quanto à responsividade postulada por Bakhtin.  Ademais, levamos 

em conta que os aspectos linguístico/discursivos propiciadores da compreensão responsiva, 

num texto em língua estrangeira, devem ser contemplados, haja vista estarem eles  

imbricados. Dado o grau de complexidade da compreensão responsiva ativa num texto em 

língua estrangeira, procuramos levar em conta não só esses aspectos, mas também o contexto. 

Visto isso, procuramos analisar a sequência que parte do entendimento do texto e 

vai além, visando entender informações até a tradução, passando pela especificidade de 

determinados  trechos. 

 

4.1 ENTENDER INFORMAÇÕES NO TEXTO - D1 

 

Procura-se analisar se o candidato conseguiu captar a informação explícita no 

texto através da pergunta, pois é nele que o leitor vai buscar a compreensão do enunciado em 

questão. Se houve uma alternância de sujeitos, levando a uma atitude responsiva ativa 

(Bakhtin, 2011). Ou seja, o candidato, mediante a ‘leitura do texto em pauta, é estimulado a 

discorrer sobre um assunto específico – o desenvolvimento da Amazônia. Na questão: De que 

depende o desenvolvimento da Amazônia e qual o papel da globalização neste processo, 

observamos que, em uma das respostas abaixo (CA1), houve uma interação total do candidato  

com o texto, num diálogo presente, em que os termos acima em negrito funcionaram como 

norteadores para uma compreensão responsiva ativa. Isso vai ao encontro do que defende 

Bakhtin (2011) quando diz que o ouvinte ou leitor se torna falante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento da Amazônia depende de como suas 

potencialidades são administradas, conciliando o equilíbrio ambiental 

com o uso sustentável dos recursos naturais, objetivando a qualidade de 

vida da população, o crescimento econômico, o avanço tecnológico e a 

integração com a economia nacional e internacional. A globalização 

trouxe mudanças na ordem social, política e econômica, e estimulou 

avanços em vários setores da sociedade, tanto no meio urbano como no 

meio rural. A agricultura e a indústria foram pressionadas a elevar a 

competitividade de suas cadeias de produção (CA1). 
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Constatamos que os candidatos CA2 e CA3 não contemplaram os possíveis 

resultados esperados  de que a agricultura e os negócios industriais foram fortemente 

pressionados a atingir níveis altos de competitividade em suas cadeias produtivas, bem como 

fatores relacionados à tecnologia e aos processos de gestão. Percebemos que houve uma 

lacuna quanto à conclusividade do enunciado como réplica à pergunta formulada. Bakhtin 

(2011, p. 275) afirma que cada réplica deve possuir uma conclusividade específica ao 

exprimir certa posição do falante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda neste foco, percebemos que CA4 e CA5 não atingiram a compreensão 

responsiva. Constatamos isso pela incompletude das respostas ou falta de conhecimento 

linguístico, além da falta de diálogo entre o leitor e o texto. Verificamos, então, uma 

supressão dos pontos que deveriam ser abordados referentes à parte inicial da resposta. 

Quando isso ocorre, segundo Bakhtin (2011), a comunicação responsiva ativa torna-se 

extremamente enfraquecida. CA5 não demonstrou ter uma atitude responsiva mesmo diante 

das palavras cognatas e palavras-chave do texto, quais sejam: Amazon, depend, possibilities, 

administered, ecological, equilibrium, use, natural (Amazônia, depende, possibilidades, 

administrado, ecológica, equilíbrio, uso, natural). Isso resultou numa compreensão 

equivocada, talvez oriunda da falta de interação entre os interlocutores, ou seja, o não 

compartilhamento de conhecimentos e informações o que não permite a compreensão mútua e 

 O desenvolvimento da Amazônia depende de como as possibilidades são 

administradas, rendendo acordos de equilíbrio ecológico, uso sustentável de 

recursos naturais, assim como resultar em ganho substancial em qualidade de 

vida dessas populações, crescimento econômico, avanço tecnológico e a 

integração para as economias nacional e internacional. A globalização 

provocou mudanças na ordem social, econômica e política, e estimulou 

avanços significativos em vários setores da sociedade em ambas as zonas 

urbana e rural (CA2); 

 

 O desenvolvimento da região amazônica depende de como as possibilidade 

são administradas, no que se refere ao equilíbrio ecológico e uso sustentável 

de recursos naturais, pra resultar em meios substanciais de qualidade de vida 

de sua população, crescimento econômico, avanço tecnológico e a integração 

de sua economia nacional e internacional quanto ao papel da globalização 

neste processo, acerca de mudanças de ordem social, econômica  e política, 

estimulou avanços significativos nos diversos setores da sociedade, tanto no 

urbano como no meio rural (CA3). 
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o estabelecimento de níveis mínimos necessários para a interação. Observamos que em alguns 

pontos houve apenas uma decodificação, caracterizando um entendimento passivo.  

No entanto, segundo Faraco (2009, p. 71), “a compreensão é um processo ativo 

em que se opõe uma contrapalavra à palavra do locutor”.  Assim, ela é uma resposta a um 

signo por meio de outros signos. Por falta desses conhecimentos, a reflexão e atitude 

responsiva não foram efetivadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda com relação ao descritor D1 – entender as informações do texto – cuja 

questão é: quais os fatores responsáveis pela má postura? Observamos que, dentre as 

respostas abaixo, apenas CS1 atendeu parcialmente ao objetivo da pergunta, com algumas 

ressalvas, pois a compreensão de alguns termos em inglês não se coadunam com o contexto. 

Haja vista o termo como poor, traduzido como pobre; isso cria certa incoerência com o 

sentido global do texto. Neste âmbito, Brait (2013) ensina que nem sempre o diálogo é 

simétrico e harmonioso, pois os diferentes discursos que se configuram podem deixar de 

atender ao dialogismo, sendo que este instaura a constitutiva natureza interdiscursiva da 

linguagem. No exemplo abaixo (CS1), verificamos que houve um desvio nesse campo. 

Ademais foram suprimidos pontos importantes em que o candidato não contemplou acerca da 

boa postura, a qual previne problemas na coluna e no pescoço, uma vez que traz muitos 

pontos pontos positivos,  pois melhora a aparência e ajuda na projeção da autoconfiança. 

Favorece o bom estado mental e emocional, e, certamente, previne dores. Com a supressão  

dessas informações,  verificamos que não  dialogou integralmente  com o texto. 

 

 

 A globalização trouxe mudanças de ordem economia, social e política e 

estimulou avanços significativos em vários setores da sociedade, tanto 

meio urbano como no rural.  A agricultura e os negócios industriais 

foram fortemente pressionados a atingir níveis altos de competitividade 

em suas cadeias produtivas, bem como fatores relacionados à tecnologia 

e aos processos de gestão (CA4); 

 Uso de recursos naturais de forma sustentável, respeitando acordos 

ecológicos. A globalização trouxe mudanças na ordem social, 

econômica e política, e estimulou significativamente avanços em vários 

setores da sociedade, assim como nas áreas urbanas e rurais (CA5). 

 Com base no texto, são muitos os fatores responsáveis pela má 

postura, tais como: lesões anteriores, doenças, tônus muscular pobre, e 

estresse emocional. Um estilo de vida sedentário pode reduzir o tônus 

muscular e causar uma má postura. Inflamação, dores nos pés também 

possuem efeitos negativos na postura. A fadiga também pode resultar 

em má postura (CS1); 
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As demais respostas (CS2 CS3 e CS4) também não atenderam ao seu sentido 

pleno. Elas foram apresentadas de forma incompleta ou confusa, talvez em decorrência de os 

candidatos não terem ainda domínio do vocabulário em inglês, nessa área, pois não basta 

apenas reconhecer o sinal, mas percebê-lo e inseri-lo na mobilidade decorrente do contexto 

(BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 2006).  

O texto trata de dor lombar, uma área bem específica da medicina, com um viés 

para a fisioterapia e ortopedia.  Talvez  por desconhecerem os termos específicos dessas áreas, 

os candidatos não foram capazes de  dialogar responsivamente. Observamos também que CS3 

acrescentou informações (em negrito) não pertinentes ao texto em inglês. Além disso, 

observamos desvios linguísticos em CS4 (negrito) que podem prejudicar a compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos por exemplo o trecho em negrito, CS5 – tônus muscular, pobre e 

estresse emocional (... poor muscle tone, and emotional stress).  Nesse trecho, novamente a 

palavra poor foi traduzida como “pobre”. Além disso, esse termo faz parte do grupo nominal 

poor muscle tone. Porém, no contexto, a natureza do significado é fraco. Vejamos também a 

 Dentre os fatores responsáveis pela má postura estão o estilo de vida 

sedentária, que contribui para a diminuição do tônus muscular, o uso 

de salto e calçados inadequados, pois podem afetar os pés e contribuir 

para a má postura, e a fadiga (CS2); 

 Quando as pessoas não estão sentindo dores elas não mantêm sua 

delicada coluna em alinhamento ou balanceados. Além disso, 

outros fatores também podem incluir injúrias, doenças, tenção 

muscular fraca e estresse emocional. A vida sedentária também pode 

reduzir a tenção muscular (força muscular) tende a má postura. Em 

alguns também a posição dos pés pode ter um efeito negativo na 

postura. Dores nos pés pode significar simplesmente sapatos ruins 

(incorretos) ou você pode precisar de concelhos ortopédicos para 

seus sapatos pela avaliação de um médico com especialidade nos 

pés. Um fator também muito importante e o hábito que deve ser 

aprimorado e a fadiga que resulta em má postura (CS3); 

 De acordo com o texto “Back pain”: má postura pode ser causada por 

muitos fatores incluindo injúrias prévias, má tônus muscular e stress 

emocional. Um estilo de vida sedentário pode reduzir o tônus 

muscular e provocar má postura. Além disso, dores nos pés podem 

significar que os sapatos estão inadequados. Outro importante fator 

é o hábito. Ainda, fadiga pode ser resultado de uma má postura (CS4); 
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má colocação da vírgula, que provocou uma compreensão equivocada do grupo nominal. Isso 

se configura no que Bakhtin/Volochinov (2006, p. 95) defende que,  

 

no processo de assimilação de uma língua estrangeira, sente-se a “sinalidade” e o 

reconhecimento, que não foram ainda dominados: a língua ainda não se tornou 

língua. A assimilação ideal de uma língua dá-se quando o sinal é completamente 

absorvido pelo signo e o reconhecimento, pela compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

Outra questão analisada e inserida no descritor – entender informações do texto – 

voltada para a área de Ciências Exatas e da Terra (CET), cuja questão versa: De que forma, 

segundo os autores, a missão GOCE representa um  avanço  no desenvolvimento tecnológico 

de satélites? Observamos que as respostas (CET1, CET2, CET4 e CET5) abaixo não refletem 

plenamente o entendimento da questão proposta no EP. Não houve uma total interação através 

da LI; consequentemente não aconteceu um processo de trocas e compartilhamento de 

sentidos pleno entre os interlocutores, em virtude da falta de elo nos componentes semânticos, 

bem como do conhecimento específico em questão. Nesse caso é fundamental o processo de 

responsividade, haja vista a importância do domínio de vocabulário imbricado no contexto. 

Isso inviabiliza o processo dialógico. CET2, além de ser sucinto, confundiu o encadeamento 

linguístico (em negrito), consequentemente distorceu a compreensão. Observamos também 

uma redundância  em CET5, em que os termos (negrito), usados de forma desnecessária, 

alteraram também a compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir do avanço nos acelerômetros, com duas ordens de magnitude 

mais precisa, o satélite é mais rápido e apresenta um melhor design 

(CET1); 

 Através do avanço dos acelerômetros e por possuir satélites de 

magnitudes mais precisas do que na GRACE, os satélites possuem alta 

estabilidade na atmosfera da terra e um ótimo controle do sistema, 

eliminando os efeitos da atmosfera (CET2); 

Ela pode ser decorrente de diversos fatores, tais como: lesões anteriores, 

doenças, tônus muscular, pobre e estresse emocional. Um estilo de vida 

sedentário pode reduzir o tônus e força muscular e levar a uma má 

postura. Problemas de dores nos pés podem ter um efeito negativo sobre a 

postura. Um dos fatores mais importantes é o hábito incorreto em posturas 

em pé ou sentado e a fadiga também pode resultar numa má postura 

(CS5). 

 



62 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CET3 (sublinhado) dialogou parcialmente com o texto. Constatamos que essa 

atitude responsiva parcial liga-se à compreensão parcial do enunciado. É isso o que ensina 

Bakhtin (2011) que perceber e compreender um significado pode levar os interlocutores a 

posições dialógicas. Acreditamos, porém, que a não compreensão global deve-se ao fato de 

que, nem sempre, o interlocutor adentra o sentido por ficar restrito à sinalidade, 

despercebendo o contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num olhar investigativo sobre esse descritor – entender informações do texto – na 

área de Ciências Biológicas (CB), cuja questão é: Os autores apresentam um exemplo de 

sistema que pode ser modelado como rede complexa. Qual é e como pode se dar a construção 

desse modelo?. Podemos observar uma incompletude nos enunciados, agravada pela falta de 

clareza nas respostas. Os candidatos (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5), não contribuíram para o 

diálogo, conforme a perspectiva responsiva ativa. Apesar da presença pertinente de cognatos 

como, importante, example, biochemical, reactions, constitutes, complex, system, responsible, 

homeostasis, entre outros, que ajudariam na compreeensão, os enunciados tornaram-se 

confusos por falta de clareza no texto em português. No processo de compreensão, segundo 

Bakhtin/Volochinov (2006, p. 96), “a palavra está sempre carregada de um sentido ideológico 

e vivencial”. Não basta ser similar ao português, pois a tradução automática não levaria à 

plena compreensão, ou seja, os signos devem despertar em nós ressonâncias ideológicas ou 

Segundo os autores a missão GOCE  representa um avanço no 

desenvolvimento tecnológico de satélites, devido em partes, ao alto avanço 

dos acelerômetros com suas duas ordens de magnitude, mais precisa que a 

escolha  da missão GRACE. A missão GOCE, possui o primeiro satélite no 

quadro de projeto de satélite, a assegurar alta estabilidade de estado, através 

do controle da atmosfera, visando a eliminação de efeitos atmosféricos. 

Prover a posição exata da órbita (CET3). 

 

 Com o avanço dos acelerômetros que possuem duas ordens de 

magnitude mais precisas (CET4); 

 A missão GOCE representa um avanço no sentido do avanço do 

acelerômetro, que é duas ordens de magnitude a mais de precisão que 

o utilizado no GRACE (CET5); 
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concernentes à vida. Sem isso, torna-se difícil a plena compreensão. Daí, entendemos que os 

elementos linguísticos (o vocabulário em questão) não estão profundamente cimentados nas 

experiências dos candidatos, haja vista que aquilo que foi expresso pelo examinador deve 

encontrar ressonâncias nas vivências anteriores do leitor, envolvendo-o, assim, na relevância 

do conteúdo em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda na área de Ciências Biológicas, neste descritor – entender informações do 

texto – cuja questão é: Segundo os autores, no que se configura a principal contribuição dos 

atuais sistemas de visualização comparados aos utilizados no passado? CB1 e CB2, de forma 

parcial, atenderam responsivamente ao locutor (sublinhado). O interlocutor nem sempre dá 

uma resposta exata, visto que, segundo Bakhtin (2011, p. 271), toda compreensão da fala 

viva, do enunciado vivo, é de natureza ativamente responsiva, embora o grau desse ativismo 

seja bastante diverso, pois na resposta estão imbricados elementos outros não contemplados 

na pergunta. Mesmo assim não deixa de ser uma resposta. 

Constatamos que CB1 truncou o sentido do texto quando usou termos pluralizados 

(negrito). E mais adiante, fêz uma referência a “esses sistemas”, usando o termo no singular 

 É uma rede de reações bioquímicas na qual constitui-se como um 

sistema completo responsável pela homeostase da vida celular. Modelo 

de redes resumidos de processos bioquímicos ...(CB1); 

 Os autores referem que um modelo abstrato da rede de processos 

bioquímicos que ocorrem dentro da célula pode ser construído, 

representando as reações como vértices e as enzimas e metabolitos 

como arestas (CB2); 

 Os autores apresentam como um exemplo de rede complexa a rede de 

reações bioquímicas responsáveis por manter a homeostase de uma 

célula viva... (CB3); 

 O exemplo é a rede de reações bioquímicas a qual constitui um sistema 

complexo responsável pela homeostase no interior da célula. ...Assim 

as reações químicas são representadas pela associação dos metabólitos 

(e enzimas) aos extremos das redes (CB4); 

 No modelo de sistema abstrato o processo biológico que a célula pode 

ser construída cada reação são representadas como partes de um 

sistema e metabólitos e enzimas como um todo (CB5); 
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“ele”, provocando, assim, uma referenciação distorcida que vai implicar uma compreensão 

também distorcida,  além de não contemplar o texto como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando as respostas dos candidatos CB3, CB4 e CB5, constatamos  uma não 

alternância de sujeitos, levando a uma não responsividade (sublinhado). Isso porque não 

houve trocas verbais nos enunciados concretos. Não ocorreu a compreensão dos signos 

representados em inglês, nem uma interação entre os participantes da enunciação; 

consequentemente, não existiu uma resposta compatível que viesse atender aos objetivos da 

questão, embora tenham os examinadores buscado no texto elementos linguísticos cognatos 

que contribuiriam para a elaboração clara da resposta, facilitando ao leitor compreensão do 

assunto; esses cognatos são facilitadores da interação social entre os examinadores e 

candidatos. Nesse viés, recorremos a Bakhtin/Volochinov (2006, p.34) que afirma “ser a 

palavra o fenômeno ideológico por excelência”. Ou seja, ela contém uma função de signo, 

pois não comporta nada que não esteja ligado a essa função. Daí ser a palavra o modo mais 

puro e sensível de relação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 No passado, esses sistemas eram estudados principalmente em nível 

de subsistemas através de mecanismos metabólicos. Recentemente ele 

tornou-se um fator de considerável importância, por considerar o 

sistema metabólico como uma complexa rede para entender a 

profundidade de fenômenos envolvendo interações através de 

múltiplos mecanismos (CB1); 

 Enquanto no passado o estudo dos organismos era abordado ao nível 

dos seus subsistemas através do estudo das vias metabólicas. 

Recentemente tornou-se importante considerar o organismo como 

uma única rede complexa de forma a compreender fenômenos mais 

profundos quem envolvem interações entre várias vias metabólicas 

(CB2); 

 

 A capacidade de observação integrada de diversos processos ou 

sistemas, antes analisados separadamente, com os caminhos 

metabólicos, de forma que é possível analisar a interação entre estes 

processos assim como a estrutura total do sistema integrado (CB3); 
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Na sequência, a análise das respostas dos candidatos na área de Ciência Humanas 

e Sociais (CH) quanto à pergunta: De acordo com os autores, qual é a relação entre televisão 

e vídeo games? que CH4 ofereceu uma resposta a qual reflete  a compreeensão parcial da 

questão (sublinhada). Isso configura que, mesmo de forma parcial, o examinador 

proporcionou ao candidato a oportunidade de manifestar a compreensão responsiva ativa, 

utilizando termos conhecidos como “televisão e vídeo-games”. A forma como a pergunta foi 

apresentada motiva-o a dar continuidade, dialogar com o examinador e apresentar suas ideias 

de forma intelectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais podemos observar que as respostas CH1, CH2 e CH5 atenderam também 

parcialmente à pergunta (sublinhadas). CH4
 
e CH5 se incluíram no contexto, usando a 1ª 

pessoa do plural, em desacordo com o texto apresentado, pois a questão pedia uma resposta 

objetiva conforme os autores. O fato de eles serem citados (autores), levaria os candidatos a 

uma compreensão objetiva, ou seja, não haveria espaço para o uso da 1ª pessoa do plural,  

evidenciando a sua inclusão no texto. Percebemos então que a questão contribuiria para o 

 Assim como o modo com o qual assistimos televisão pode nos levar a 

pensar e provocar um impacto no modelo cognitivo de formação da 

identidade social, o vídeo game também pode influenciar as impressões 

que os jogadores têm dos grupos sociais, incluindo o seu próprio 

(CH4); 

 

 Com os atuais sistemas de visualização foi possível associar o 

sistema biológico a uma complexa rede e com isso entender 

fenômenos envolvendo interações de múltiplas maneiras. Já no 

passado esse sistema era estudado em um nível subsistêmico e não 

era possível considerar as milhares de reações metabólicas e 

visualizar essas reações, metabólitas e enzimas. Dificultando o 

estudo dessas estruturas pelos biólogos e com essa visualização foi 

possível compreender o sistema global dessas estruturas (CB4) 

 A contribuição dos atuais sistemas  de visualização comparados aos 

utilizados no passado é que o passo para estudar a rede completa 

consistindo de determinar reações metabólitas e enzimas requer a 

visualização do sistema permitindo o estudo biológico incluindo 

todas as estruturas do sistema. Cada visualização permitirá a 

navegação e compreensão do sistema global da estrutura (CB5); 
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diálogo se os candidatos tivessem atentado para a responsividade, tendo como ponto de apoio 

os cognatos, o que não aconteceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, CH3 não atingiu o objetivo da questão, dado que não demontrou 

responsividade; usou apenas partes reprodutivas do texto em inglês, através da tradução do 

grupo nominal de cognatos; veja-se (...formação de identidade social...) desvinculada dos 

elementos  contextualizados. Apesar de a pergunta propiciar uma dialogia, CH3 não a 

percebeu e, portanto, não deu continuidade à corrente dialógica ao elo da cadeia enunciativa. 

 

 

 

 

 

 

4.2 DISCORRER SOBRE UM PONTO ESPECÍFICO INCURSO NO TEXTO - D2 

 

Neste descritor, apresentamos uma situação real – cenário global da Amazônia – e 

se instiga o candidato a emitir alternativas para contrabalançar os efeitos negativos da 

dinâmica da globalização. Existe uma situação real, expressa, e a questão pede que  ele se 

 Como a televisão, os vídeo games têm influência sobre a cultura, 

sobre a civilização e também impacto sobre a formação do modelo 

cognitivo e formação da identidade social. Porém, superam a televisão 

em termos de tempo gasto para algumas populações. Existe, portanto, 

necessidade de se entender esse importante sistema de símbolos que 

tem esse impacto social (CH2); 

O vídeo game supera a televisão em termos de tempo gasto por 

algumas pessoas. A televisão está sendo pensada para criar efeitos 

culturais e ter um impacto no modelo cognitivo de formação de 

identidade social, os games também podem ser influenciadores de 

jogadores na impressão de grupos sociais, incluindo eles mesmos 

(CH1); 

 Assim como a televisão tem impactos nos modelos cognitivos, na 

formação da identidade social e cria efeitos culturais os vídeo games 

também possuem essa influência nos jogadores. Afinal, os vídeo 

games estão cada vez mais, presentes em nosso cotidiano, tal como a 

televisão (CH5 ); 

A relação entre televisão e vídeo game segundo os autores, se dá no 

fator tempo, pois, o tempo gasto ao videogame supera o tempo em que 

as pessoas gastam com a televisão. No entanto os dois são instrumentos 

de formação da identidade social, e são portas para causar impacto e 

aceitação nos grupos sociais (CH3). 
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manifeste, apresentando possíveis soluções para esses efeitos em questão. Vejamos: quatro 

respostas seguintes (CA1, CA2, CA3, CA4) contemplaram o objetivo da questão em duas 

partes: a delimitação da problemática amazônica num contexto global e as possíveis soluções 

diante dos efeitos negativos desse processo, sugerindo alternativas, estratégias como 

produção e preservação de espécies amazônicas, desde o agronegócio até o consumidor final 

de produtos industrializados. 

CA1 dialogou plenamente com o texto, coadunando-se com o que Bakhtin (2011) 

defende de que as palavras estão a serviço de qualquer locutor; ele empregou as palavras para 

emitir o seu posicionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatamos também, pelas respostas de CA2, que a pergunta, contemplando o 

cenário global da Amazônia propiciou ou suscitou um diálogo, possibilitando uma resposta 

perante o enunciado do outro, também parcial. O termo em negrito sugere que o candidato, 

não tendo  conhecimento do mesmo, usou-o em inglês, deixando uma lacuna com relação à 

responsividade, embora esse diálogo esteja direcionado por um vocabulário técnico, 

específico e norteador para a compreensão. Nessa dinâmica entre o leitor x texto x questão 

deveria ter ocorrido o diálogo.  Brait (1997) coaduna-se com Bakhtin, quando considera o 

dialogismo como o princípio constitutivo da linguagem e da condução do sentido do discurso. 

 

 

 

 

 

 

 As recentes mudanças na economia e na sociedade a nível global, 

principalmente aquelas envolvendo questões ambientais, causaram perda 

de competitividade do extrativismo madeireiro e da agricultura regional 

tradicional, principalmente em locais distantes dos grandes centros 

urbanos. Para contrabalançar os efeitos negativos da globalização, as 

estratégias de desenvolvimento, local e regional, incluem o uso 

sustentável da biodiversidade Amazônica, a partir do fortalecimento das 

cadeias produtivas de espécies nativas, incluindo desde o agronegócio até 

o consumidor final dos produtos industrializados (CA1) 

 

 O extrativismo e a agricultura tradicional tem perdido poder de 

competição, especialmente nessas áreas distantes dos grandes centros 

urbanos. Para contrabalancear esses efeitos negativos a estratégia é a de 

fazer uso dos recursos materiais da biodiversa região da Amazônia como 

uma alternativa de desenvolvimento regional e local pelo fortalecimento 

da produtividade de espécies da Amazônia, iniciando pelo 

“agribusiness” para o consumo final de produtos industrializados (CA2). 
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Ademais CA4 dialogou parcialmente com o texto (itálico) na segunda parte da 

resposta. No entanto, na primeira, deu resposta longa e usou algumas palavras soltas, sem a 

carga sígnica do texto, sem encadeamento lógico que pudesse ir ao encontro da questão. 

Houve uma reprodução de partes das estruturas linguísticas do texto, sem responsividade,  

deixando de lado o sentido, apesar de ter sido estimulado pelos examinadores a dialogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adentrando ainda na questão em pauta, CA3 construiu um texto que não 

contempla o objetivo da questão por ser confuso e truncado. Vejamos alguns pontos 

abordados (negrito) que o candidato utilizou equivocadamente.  

Acrescentamos ainda que  candidato CA5 não respondeu  à questão, deixando-a 

em branco. Deduzimos que ele, talvez por não ter suficiente conhecimento 

linguístico/discursivo, não se habilitou a dialogar com o texto. Não houve uma interação entre 

a questão, o candidato e o texto. Bakhtin/Volochinov (2006) defende que, para haver o 

diálogo, é imprescindível a palavra como uma espécie de ponte lançada entre os dois atores. 

Ela precisa apoiar-se em uma das extremidades com resposta na outra. É assim que ela se 

constitui num território comum entre locutor e interlocutor. Sem isso, não haverá 

responsividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Amazônia chama atenção no desenvolvimento econômico e social, 

dando sempre muita importância para questão ambiental, onde a 

preservação dos ecossistemas e agricultura tradicional regional se 

competem com áreas de grandes centros urbanos, como é o caso da 

zona Franca de Manaus. Mas para contrabalancear os efeitos negativos 

dessa dinâmica de globalização, é necessário estratégias de uso dos 

recursos da biodiversidade da região como alternativa para o 

desenvolvimento do agronegócio e produtos industrializados (CA4). 

 

 As mudanças na economia da sociedade tem comprometido o meio 

ambiente para garantir os recursos naturais sustentáveis e a preservação 

de ecossistemas amazônicos, por métodos de extração insustentável e a 

agricultura tradicional da região, para acentuar sua competitividade, 

utilizando especialmente áreas a partir de grandes centros urbanos como 

a zona livre de Manaus. Diante desse cenário, faz-se necessário o uso 

de alternativas para contrabalancear os efeitos negativos desse 

processo, e a busca de estratégias que façam uso de recursos não 

prejudiciais à biodiversidade da região amazônica é preciso, uma 

alternativa para região e desenvolvimento local é a produção de espécies 

da Amazônia que não venham comprometer o consumo final e a 

industrialização do produto (CA3). 
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Também neste descritor (D2), cuja questão é: Descreva as vantagens atribuídas a 

“prestressed beams” em relação a “non-prestressed beams”, apontadas pelos autores, 

observamos que apenas ENG1 aproximou-se da resposta satisfatória, com ressalva na 

compreensão de algumas palavras, tais como ultimate, loads, under, behaviour, cuja tradução 

não se encaixa no contexto (final, cargas, sob, comportamento). Essas palavras em sí, soltas, 

de sentido vago, assumem, porém, no contexto, papel importante na relação dialógica. Sem a 

devida compreensão contextualizada, resultará num enunciado errôneo; foi o que aconteceu. 

Vejamos: ultimate no contexto seria final e não último; este termo seria apropriado numa 

sequência numérica; no contexto, seria final.  Mesmo assim, o candidato, na maior parte, 

dialogou com o texto. Ademais podemos inferir que faltou conhecimento específico dessa 

área, pois o termo técnico fracture  (fratura) foi interpretado como fissura (fissura). Isso leva a 

um desvio  no sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, os candidatos (ENG3 e ENG5) restringiram-se ao campo sistêmico da 

linguagem; não houve, portanto, relações dialógicas, haja vista que a tradução resultou em 

fragmentos sintáticos que não correspondem ao sentido do texto em inglês. Queremos fazer 

uma ressalva acerca da questão proposta, onde aparecem termos técnicos, quais sejam: 

prestressed beams e non-prestressed beams. Seria muito difícil para um candidato de uma 

outra área da engenharia alcançar o sentido desses termos. Confesso que, como professora de 

língua inglesa, senti dificuldade de compreendê-los. Para isso, recorri a um engenheiro civil, 

que me ajudou a compreender o texto onde eles se inserem. 

 

 

 

 

 

 Vantagens tais como: comportamento elástico em resposta a altos 

carregamentos, aumento da resistência última, menor deflexão sob 

carregamento de serviço, altas resistências e fissuras do concreto sob 

momento negativo e melhora no comportamento à fadiga e fratura 

(Eng3); 

 As vantagens mais relevantes atribuídas a “Prestressed Beams” em 

relação a “Non-prestressed” citadas pelos autores a elasticidade, 

resistência e pouca deflexão apresentada pela viga (ENG5); 

 

 

Vigas de aço-concreto protendida tem demonstrado várias grandes 

vantagens comparado à vigas mistas não protendida, tendo como vantagens 

suportar grandes cargas, aumento da resistência-última, menores defleções 

sobre serviços de carregamentos, grande resistência a ruptura do concreto 

sobre temperatura negativas e fadiga e redução de fissuras (ENG1); 
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 Os demais candidatos (ENG2, e ENG4) resvalaram no domínio do vocabulário em 

inglês, bem como na construção dos enunciados em português (termos sublinhados). 

Observamos também que não houve uma demonstração de entendimento do vocabulário 

técnico, especifico da Engenharia Civil, o que sugere tratar-se de candidatos de outra área das 

engenharias. Isso se coaduna com o que Bakhtin (2013, p. 209) defende que “a linguagem só 

vive na comunicação dialógica daqueles que a usam”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste descritor (D2) da área de Ciências da saúde (CS), cuja questão: discorra 

sobre a opinião dos pesquisadores a respeito das dores lombares e enumere as vantagens de 

se ter uma boa postura, CS5 dialogou parcialmente com o texto, pois não atendeu 

(sublinhado) totalmente aos objetivos da pergunta.  Houve um equívoco no entendimento do 

“em pé” que seria “postura ereta”. Além da supressão de pontos importantes como: em pé, 

aumentamos cinco vezes mais a pressão do que se estivéssemos deitados, e sentados, a 

pressão é ainda maior. Conforme Faraco (2009, p. 66), “deve haver uma fervorosa acolhida à 

palavra do outro, confirmá-la ou rejeitá-la; buscar nela um sentido”; ou seja, estabelecer 

relações dialógicas a partir da palavra do outro. Nessa perspectiva, essas relações ocorreram 

precariamente e Cs5 não dialogou plenamente com o texto. 

 

 

 

 

 

 

 As vantagens da prestressed beams em relação a nonprestessed beams 

são: o comportamento elástico em resposta a fortes testes, crescente 

resistência a impacto, pouca deflecção em testes de serviço, altamente 

resistente a fissura e apresentam bom comportamento diante da fadiga e 

fratura (ENG2); 

 As vantagens tradicionalmente atribuídas às vigas pretendidas são: 

comportamento elástico em resposta ao aumento de cargas, aumento da 

resistência, menos defeito ao suportar cargas, maior resistência na quebra 

de concreto em negativas curvas e improvável comportamento de 

desgaste e fraturas (ENG4); 

 

 

 

 

 

 

 As principais vantagens, segundo os autores, relativo às 
vigas do tipo prestressed, em relação as do tipo non-prese 

Os pesquisadores acreditam que uma má postura sentada é o principal 

contribuinte para a dor lombar. Na postura bípede também não é bom 

para a coluna. Além disso, para ajudar a prevenir problemas nas costas e 

cervicais e boa postura é um meio positivo e importante, além de 

melhorar sua aparência e ajudar você q ter autoconfiança e autoestima. 

Pode ajudar mentalmente e emocionalmente (CS5); 
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CS1 reflete uma compreensão parcial da pergunta (sublinhado); o candidato ateve-

se a reconhecer os cognatos, quais sejam: considerable pressure, posture, contributor.  

Faltou-lhe, porém, talvez, o entendimento adequado e um vocabulário mais rico, como exert, 

believe, prevent, worth entre outros, para traduzir a opinião dos pesquisadores, bem como as 

vantagens de se ter uma boa postura. Além da supressão dos elementos coesivos como in fact 

e in addition to, sequenciadores do assunto em questão; haja vista que sua função no texto é 

orientar o leitor para a completude do conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificamos também que CS2, CS3 e CS4 dialogaram parcialmente com o texto 

(sublinhado).  Em todas as três respostas, os candidatos desperceberam que a forma da língua 

adquire no contexto uma nova significação.  Pois o que importa não é o aspecto da forma 

linguística, mas aquilo que permite que essa forma figure num dado contexto, que a torna um 

signo, adequado às condições de uma dada situação concreta (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2006). Talvez por desconhecerem a potencialidade da palavra no contexto, expressaram-se de 

forma não satisfatória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os pesquisadores acreditam que uma postura inadequada, tanto sentado 

quanto em pé, pode contribuir para o aparecimento de dores lombares. 

Dessa forma, uma boa postura é importante para ajudar a prevenir as 

dores lombares e outros problemas. Dentre as vantagens de se ter uma 

boa postura estão: prevenção de dores; pode melhorar o tônus muscular; 

melhora o estresse; pode ajudar a mente e o emocional; melhora a 

aparência (CS2); 

 

 Os pesquisadores relatam que as dores lombares estão relacionadas 

com a má postura, seja sentada ou em pé, estas posturas ruins podem 

aumentar a pressão nas vértebras lombares principalmente quando está 

sentado e provocando dores. O fato de se ter uma boa postura, 

minimiza os problemas posturais, melhora a auto confiança e 

autoestima como também melhoras resposta mental e emocional, 

minimiza dores de cabeça, mantém os segmentos da coluna alinhados 

(cervical e lombar) como também melhoras da força, flexibilidade e 

estabilidade ligamental (CS1); 
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Ainda neste descritor (D2), na área de Ciências Exatas e da Terra (CET), cuja 

questão é: Discorra sobre as principais diferenças entre a missão GRACE e a missão GOCE 

apresentadas no texto. Constatamos que CET2 dialogou com o texto de forma plena. O 

candidato demonstrou domínio no conhecimento de termos técnicos (negrito). Isso vai ao 

encontro do que diz Bakhtin (2011, p. 301) de que o traço constitutivo do enunciado é o seu 

direcionamento a alguém; nesse caso, o candidato transitou por essa área de conhecimento em 

questão. Já CET5  dialogou parcialmente com o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebemos que os demais tangenciaram as respostas sem, no entanto, atingir o 

cerne do enunciado. CET1 suprimiu enunciados importantes que seriam vitais para a 

 A missão GOCE utiliza os princípios da  gradiometria de gravidade 

de satélite para medir longos e médios comprimentos de ondas na 

região da gravidade estática. A missão GRACE é baseada nas forças  

gravitacionais, atuando em dois pontos de massa, orbitando num 

espaço de 220 km. Com a GOCE a distância entre os pontos de massa, 

chamados acelerômetros, é reduzida para 0,5m, com aceleradores 

diferenciais, através de componentes de gradientes do satélite, 

atingindo em 2009 a altitude de 270 km (CET2); 

 A missão GRACE  é baseada no sentido de medir a diferença da ação 

da força gravitacional em dois pontos de massa orbitando a 220km. 

Enquanto a missão GOCE utiliza o princípio do satélite de 

gradiometria gravitacional para medir o campo gravitacional (CET5); 

 

 

 

 Os pesquisadores acreditam que a postura ‘pobre’ ou errada de se 

sentar é o maior contribuidor para as dores na região mas baixa das 

costas (lombar). Já a boa postura promove a prevenção de problemas 

nas costas e no pescoço, melhora a aparência estética e ajuda a projetar 

a auto-confiança e auto afirmação. Além disso, pode ajudar 

mentalmente e emocionalmente, e com certeza tem um bom resultado 

somente por aliviar as dores e talvez preveni-las (CS3); 

 De fato, pesquisadores acreditam que uma má postura está relacionada 

a dores lombares. Assim, que sentar de forma inadequada e 

alinhamento indevido da postura não são bons para coluna. Desse 

modo, para prevenir dores e problemas associados, uma boa postura é 

importante. Ainda pode ajudar mentalmente e emocionalmente. Postura 

também é algo dinâmico incluindo o movimentar-se (CS4); 
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compreensão responsiva ativa. Vejamos: apart e principle (distância e princípio), lidos pelo 

candidato como ‘aparte’ e “principal”, além do uso da palavra “estratégias” que o texto não 

contempla o que seria campo de gravidade estático (static gravity field). 

 

 

 

 

 

 

 

CET3 e CET4 incorreram em desvios: uso de enunciados indevidos (em negrito) 

que alteram o sentido, além da transcrição literal de um termo em inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos também no descritor (D2), cuja questão: Discorra sobre o papel dos 

videogames na sociedade atual, segundo os autores, na área de Ciências Humanas e Sociais 

(CH). CH4 assumiu uma postura totalmente dialógica ao contemplar os pontos principais da 

resposta de forma responsiva. Acreditamos que, por se tratar de um tema que adentra no 

cotidiano real das pessoas, propiciou um diálogo entre candidatos e examinadores. Isso se 

coaduna com o que Brait (2005, p. 106) defende de que a forma linguística adquire a 

dimensão de signo em razão da própria natureza da enunciação. E essa natureza se dá pelo 

dinamismo que vai do sinal ao signo. 

 

A missão GRACE é baseada na sensação e diferença gravitacional, 

atuando em dois pontos com um satélite em órbita a 220 km  aparte.  A 

missão GOCE utiliza um satélite principal para mensura a médio e longo 

prazo fenômenos que possam ocorre por meios de estratégias 

gravitacional. (CET1); 

 

 Grace: a missão GRACE é sensível a diferentes forças gravitacionais, 

de modo a atuar a dois pontos de massas, a partir de 220 km. Faz uso 

de satélite de gradição métrica carregado em arranjos de aceleração 

métricas em um único spacecraft, para mensurar diferente aceleração. 

GOCE: Utiliza o princípio de um satélite de gradição métrica, para 

mensurar longas medições de ondas de comprimentos em gravidade 

estética. Com o GOCE a distância entre os pontos em massa, nomeada 

de aceleração métricas, é reduzida para 0,5m (CET3); 

 Enquanto a missão GRACE ativa forças gravitacionais em dois pontos 

de massas órbitas à 220km. Com a missão GOCE a distância entre os 

pontos de massas é reduzido para 0,5 com diferentes acelerações 

obtidas através dos componentes do satélite (CET4); 
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De acordo com as respostas, CH1 e CH2 dialogaram parcialmente com o texto. 

Talvez em decorrência da falta de compreensão dos candidatos frente aos elementos 

linguísticos em outra língua, o inglês, faltou-lhes uma reação plena para contrapalavrear a 

questão. Não houve elementos que demonstrem domínio com relação ao “não-dito”. É preciso 

que ocorra uma “magia” entre as palavras articuladas, cujo sentido está explícito e o que não 

está escrito, porém que possibilite ir mais longe na compreensão, dada essa interação entre “o 

dito e o não-dito”. Assim, só é possível um enunciado inteligível quando ocorre essa 

interação. Isso confirma o que Bakhtin/Volochinov (1976, p.13) diz que “o significado e a 

importância do enunciado na vida não coincidem com a composição puramente verbal do 

enunciado”. O que se chama de compreensão de um enunciado sempre engloba a situação 

pragmática extraverbal (conhecimento de mundo) juntamente com o próprio discurso verbal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Video game tem ficado largamente popular e altamente lucrativo, com 

mais 40 por cento dos Americanos jogando regularmente. A maioria 

dos adultos com mais de 18 anos (53%) jogam vídeo game 

aproximadamente um em cada cinco adultos jogam todos os dias ou 

quase todos os dias (CH1); 

 O texto aponta a expansão dos vídeo games mostrando a estatística de 

que mais de 40% de americanos jogam-no regularmente. A maioria de 

adultos, mais velhos, com idade acima de 18 anos também jogam, ou 

todo dia, ou quase todo dia. E isso acontece com 21% dessa população, 

o que corresponde a 1 entre cada 5 adultos, dentro dessa faixa etária 

(CH2); 

 

Atualmente, o vídeo game supera a televisão em termos do tempo 

dispendido pelas pessoas para utilizá-lo. Além disso, segundo os autores, o 

vídeo game se tornou um meio popular: 40% dos americanos jogam com 

regularidade, podendo ser considerado, inclusive, uma porção significativa 

de nossa dieta midiática. Só para se ter uma ideia, de acordo com os 

autores, a maioria dos jovens/adultos com até 18 anos (53%) joga vídeo 

game. Diante disso, os vídeo-games podem ser encarados como 

importantes sistemas simbólicos capazes de gerar grande impacto social 

(CH4); 
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Nas respostas CH3 e CH5, constatamos que houve uma compreensão mínima, pois 

faltaram-lhes elementos fundamentais para o sentido do enunciado proposto para estabelecer 

uma verdadeira interação entre os interlocutores. Não houve assim um compartilhamento de 

informações de ambos, CH3 suprimiu pontos importantes e acrescentou outros (em negrito) 

não inseridos no texto. Assim, a completude do enunciado ocorre quando há coparticipação 

dos interlocutores num determinado contexto; o verbal e o extraverbal se integram para 

formar um todo significativo. Bakhtin/Volochinov (2006, p. 126) afirma que “qualquer 

enunciado, por mais significativo e completo que seja, constitui apenas uma fração da 

comunicação verbal e ininterrupta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 DELIMITAR INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TEXTO - D3 

 

Este descritor (D3) visa delimitar informações contidas no texto. A questão em 

foco, na área de Ciências Agrárias (CA): Descreva o que ocorre na região de Itacoatiara, 

bem como a solução encontrada para superar essa situação, prioriza a localização espacial 

da informação sobre uma determinada região (Itacoatiara), e a solução para a mesma.  Essa 

pergunta, no seu poder de responsividade, leva-nos a um endereço – região de Itacoatiara. 

 Na sociedade atual, o vídeo game tem tido maior popularidade e maior 

utilização. Entre a população americana, mais de 40% joga vídeo game 

regularmente. A maioria dos jogadores são adultos acima de 18 anos. 

De acordo com os autores, os jogos de vídeo game causam impacto no 

modelo cognitivo de formação de identidade social, bem como, são 

instrumentos que causam influência e inclusão de pessoas em grupos 

sociais (CH3); 

 Os vídeo games têm se tornado, cada vez mais populares. Segundo os 

autores, 40% dos americanos jogam regularmente e um a cada 5 

adultos jogam todo dia, ou quase todo dia. Os dados comprovam o que 

já podemos ver nas ruas, ou em casa: os vídeo games estão presentes 

em nossas vidas. E tanta participação assim, gera um impacto social. 

Já podemos observar que os jogos criam todo um sistema de símbolos 

e grupos sociais. Entretanto, não podemos entender o “mundo virtual” 

descolado da realidade. Falta um aprofundamento nas pesquisas sobre 

os jogadores, que possuem especificidades: As vezes, em proporções 

diferente da população norte americana e esses fatores devem ser 

aprofundado para entender o papel desses todos na sociedade (CH5); 
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Instiga uma resposta de forma delimitada, bem como as possíveis soluções cobradas na 

segunda parte da pergunta. Neste prisma, o enunciado Itacoatiara remete o candidato a buscar 

uma informação específica, estabelecendo assim um intercâmbio de palavras e grupos de 

palavras, bem como uma alternância de sujeitos do discurso, o que vai suscitar uma atitude 

responsiva Bakhtin (2011). 

CA2 demonstrou que houve um diálogo com o texto, uma vez que focalizou os 

dois pontos importantes (sublinhados) solicitados na pergunta. Além disso, a palavra cupuaçu 

nos remete uma delimitação do assunto a uma determinada área, tendo em vista ser ele um 

produto da região. Bakhtin/Volochinov (2006, p. 114) ressalta que “a enunciação é o produto 

da interação de dois indivíduos socialmente organizados e que a palavra dirige-se ao 

interlocutor, suscitando nele uma resposta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA1 e CA4 suprimiram pontos importantes referentes à primeira parte da questão. 

As informações não correspondem à realidade do texto, pois desviaram-se do foco. Por não 

terem a compreensão do signo em algum momento, eles incorreram num desvio da 

compreensão responsiva ativa. Vejamos que CA1, CA3 e CA4, por falta de compreensão do 

signo, em sua língua mãe, omitiram informações ou acrescentaram algo que o texto não 

contempla (negrito); mesmo de forma fracionada, a enunciação não pode ser quebrada; houve 

um desvio. Acrescentamos ainda que CA5 se omitiu de responder à questão. 

 

 

 

 

 

Em Itacoatiara, um das mais importantes produtores de cupuaçu, a 

produtividade tem diminuído durante os últimos anos. No entanto, o 

cultivo de frutos locais, na Amazônia, é apontado como uma 

importante alternativa para o crescimento econômico da região e o 

cultivo do cupuaçu, uma fruta nativa da região amazônica, pode visto 

como uma das  mais significativas atividades da agricultura da região, 

uma vez que, em uma nova perspectiva, a comercialização da fruta se 

dá de forma “innatura” ou industrializada(Ca2). 

 Na região de Itacoatiara a produtividade do cupuaçu nativo vem 

caindo anualmente.  A alternativa encontrada para superar esta 

situação é o cultivo de frutas nativas da Amazônia principalmente 

aquelas espécies cujas cadeias produtivas são mais diversificadas e 

oferecem vários produtos com mais valor agregado (CA1); 
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Neste descritor (D3), através da questão: Resuma o estudo de Kim e Engelhardt 

apresentado no texto, voltada para a área de Engenharia (ENG), constatamos que todas as 

respostas dialogaram parcialmente com o texto. Vejamos: Kim e Engelhardt modelaram o 

comportamento inelástico de vigas mistas sob o efeito de terremoto. Nenhuma das respostas 

enfatizou as ideias que vão dar sustentação à principal. Observamos que se trata de um texto 

bastante técnico, voltado para a área de Engenharia Civil, o qual dificulta o entendimento dos 

referidos termos nas demais engenharias.  

Ademais percebemos o não entendimento de termos como stiffness, steel, frames, 

subassemblage, oriundos da área de engenharia civil, quais sejam, em português, rigidez, aço, 

estruturas, subassemblagem. O termo hysteretic, que quer dizer, histerético (oriundo da área 

de física, significa a capacidade de preservar uma deformação por um estímulo). ENG2 e 

ENG5 não compreenderam esse termo e utilizaram histérico e hesterético, desvirtuando o 

sentido. Isso vai de encontro ao que Bakhtin/Volochinov (2006, p.32) defende de que 

“compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido de outros signos já 

conhecidos”. Devido à não compreensão do candidato frente aos signos, não houve uma 

resposta. Verificamos então a ausência de uma cadeia ideológica precisa, em virtude da falta 

de interação entre uma consciência individual e a outra, ligando-as. 

 

 Itacoatiara é um importante produtor de cultivo do cupuaçu, que tem 

forte potencial, mas a política regional não estimula o crescimento 

econômico do Estado amazonas com a utilização sustentável de 

recursos para a prevenção da biodiversidade, o que limita pouco valor 

agregado ao produto explorado – comercialmente e pequenos 

benefícios em suas composição. Como solução para esse quadro, 

estão os incentivos políticos para práticas sustentáveis de produção e 

frente aos problemas com pragas e doenças, o uso de boas técnicas 

para o controle das plantas (CA3); 

 Ocorre que na região de Itacoatiara, a exploração de espécies 

regionais era limitado, com pouco valor agregado e pequeno aporte 

de produção. A solução encontrada foi a diversificação da 

produção, como frutas, que apresentam uma importante alternativa 

para melhoria da economia regional, especialmente aquelas que 

podem oferecer vários meios de produção ou produto, a exemplo o 

cupuaçu (CA4). 
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Com relação à área de Ciências Biológicas (CB), os examinadores solicitaram o 

seguinte ponto: Descreva os três passos do modelo de visualização proposto no texto e as 

duas vantagens que os autores atribuem a esse modelo. Verificamos que CB1, CB2 e CB3 

aproximaram-se bem da resposta, mantiveram um diálogo com algumas ressalvas, talvez, em 

virtude da falta de compreensão de alguns termos, bem como de uma forma adequada de 

compreender os grupos nominais (GNs) ou sintagmas nominais (SNs) em inglês e apresentá-

los em português. Vejamos: a multilevel gamma-clustering layout visualization algorithm 

(um algoritmo de visualização com multiníveis de apresentação por aglomeração de gama); a 

multilevel y-clustering (uma aglomeração y de multiníveis), a force-directed algorithm (um 

algoritmo de forma dirigida). Neste aspecto, o candidato precisa visualizar bem o núcleo do 

grupo nominal e posicioná-lo (em negrito) à frente do contexto, para a partir daí, dar sentido 

ao texto, evitando dessa forma, fazer uma leitura literal dos elementos que compõem o grupo; 

pois isso inviabilizaria o processo de compreensão. Milanez (2009) defende que não se pode 

isolar o SN de seu contexto; o candidato deve familiarizar-se com as estruturas semânticas e 

sintáticas existentes entre os componentes dessas estruturas. 

 Kim e Engelhardt modelaram o material inelástico de vigas mistas em 

aço momento fletor sobre carregamento dinâmico (ENG1); 

 O estudo de Kim e Engelhardt consiste em modelar o comportamento 

inelástico das vigas compostas. Para isso, eles propõem um modelo 

histérico do momento de rotação das vigas compostas, onde o modelo 

de variável independente e o estado de degradação consistem para 

momento negativo, e para um estado de degradação crítico o momento 

é positivo. Depois é comparado os dados das vigas compostas com os 

dados experimentais e são estabelecidas relações (ENG2); 

 Kim e Engelhardt modelaram o comportamento inelástico de vigas 

compostas em pórticos sob ação de carregamentos de terremotos 

(ENG3); 

 Kim e Engelhardt modelaram o comportamento inelástico de vigas 

compostas em quadros de momento de aço em carregamento de 

cimento (ENG4); 

 Kim e Engelhardt modelou a elasticidade das vigas compostas por aço.  

Um modelo hesterético no momento de rotação pelas vigas compostas 

foi proposta (ENG5); 
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Observamos que em algumas partes das respostas abaixo, CB1, CB2 e CB3 se 

restringiram ao reconhecimento/identificação de algumas formas linguísticas, coadunando 

com o que afirma Bakhtin/Volochinov (2006) de que a palavra, o sinal, não seja assimilada no 

sistema abstrato da língua, mas na estrutura concreta da enunciação, como um signo flexível e 

variável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda neste descritor (D3) nesta área em questão, verificamos que a falta de 

conhecimento também de alguns termos, usados indevidamente, bem como a não 

compreensão dos GN, foram causadores da não responsividade como um todo. Os 

examinadores destacaram em sua solicitação a palavra “autores”, a qual seria um marcador de 

ênfase para que os candidatos se posicionassem com mais facilidade. Além disso, existem as 

numerações que também poderiam facilitar por onde eles transitariam. Mas para isso, 

precisariam compreender palavras como: multilevel, layout, steps, clustering, drawn, 

 1º passo: um marcador-y multinível é usado para identificar a estrutura 

abaixo da rede; 2º passo:  a rede é transformada em uma árvore; 3º passo: 

finalmente, o resultado da árvore cujo mostra a estrutura da rede é 

desenhada usando a variação da força de algoritmos direcionados; 

Vantagens: 1º os algoritmos tem o potencial de visualizar grandes redes; 

2º muitos dos períodos que são extraídos, da representação visual permite 

manter toda a complexidade dos gráficos, com esses subgráficos (CB1); 

 1.Utilização do y-agregação multinível para identificar a estrutura da 

rede subjacente; 2- transformação da rede em uma árvore; 3- fazer o 

desenho da árvore resultante, que mostra a estrutura da rede, utilizando 

uma variação de um algoritmo direcionado para a força. Este modelo 

tem o potencial de visualizar redes muito complexas e grandes porque fez 

uso de heurística de agregação optimizada para grandes gráficos. E 

também permite uma visualização mais geral e compacta através da 

remoção de arestas (CB2); 

 Os três passos da técnica proposta no texto são: (1) a realização de uma 

análise de “y- agrupamento de multinível” de modo a identificar a 

estrutura subjacente à rede. (2) a rede é transformada em uma árvore; 3) a 

árvore resultante é derivada usando uma variação de um algoritmo de 

forca-direcionada. A utilização desta técnica permitiria a visualização de 

redes extensas e, como a maior parte das bordas não estaria na 

representação, também a visualização de gráficos complexos com densos 

subgráficos (CB3); 
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moreover, allows (multinível, apresentação, passos, agrupamento, desenhada, além disso, 

permite). Sem esse conhecimento linguístico/discursivo, não há condições de dialogar com o 

texto. Houve uma orientação dos examinadores para com os candidatos no sentido de 

interagirem. Porém a relação dialógica entre esses sujeitos não se deu em sua plenitude pela 

falta de compreensão da enunciação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No descritor em questão (D3), cuja solicitação dos examinadores: Descreva o 

objetivo do estudo apresentado no artigo e justifique sua importância segundo os autores, na 

área de Ciências Humanas e Sociais (CH), verificamos que nenhum dos candidatos dialogou 

com os examinadores; haja vista os desencontros das respostas. Eles não assumiram uma 

postura ativa responsiva, pois precisariam levar em conta o horizonte espacial, bem como ter 

conhecimentos dos termos técnicos pertinentes no texto, para poderem interagir. Limitaram-se 

apenas a reproduzir partes do texto com ênfase na leitura das palavras cognatas, deixando de 

lado palavras-chave que seriam norteadoras para compreensão como um todo. Um tipo de 

tradução de algumas linhas sem uma atitude crítica que demonstre uma continuidade de 

ligação da cadeia enunciativa. 

Ademais esse tipo de repetição de linhas do texto, limitando-se mais ao 

reconhecimento dos sinais, não leva a uma compreensão nos padrões dos signos em suas 

formas concretas. As manifestações das respostas parecem estar na superficialidade do texto.  

 O primeiro passo é o multinível y-clustering é usado para identificar a 

estrutura da rede morta em baixo; o segundo passo a rede é 

transformada em uma árvore; e finalmente o terceiro passo o resultado 

da árvore, a qual mostra estrutura da rede, é desenhada usando uma 

variação da força direcionada do algoritmo; a vantagem do 

algoritmo é que ele tem o potencial para visualizar muitas redes porque 

ele usa extremas heurísticas modernas os quais são otimizados por 

muitos gráficos, bem como muitos extremos são removidos da 

representação visual a qual pertence movendo as visualizações ruins 

dos gráficos complexos com subgráficos densos (CB4); 

 Inicialmente o modelo de visualização MLGA, uma multinível y-

clustering é usada para identificar a estrutura em relação a rede, 

depois o sistema é transformado para uma árvore, e finalmente, 

resultando numa árvore que exibe cada estrutura da rede é feita usando 

a variação de um algoritmo jeito-direcionado (CB5); 
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Os examinadores propiciaram condições de diálogo, pois utilizaram uma marca inicial de um 

parágrafo; vejamos: In the work presented here... usando a tradução do cognato 

“apresentado”, acompanhado de uma palavra comum como work (trabalho) para facilitar e 

motivar a compreensão e o diálogo entre os interlocutores no contexto. Não houve, portanto, 

uma alternância de sujeitos, voltada para um diálogo real, em virtude de a pertinência das 

respostas estar nos limites da oração enquanto unidade da língua. Segundo Bakhtin (2011), a 

oração é um pensamento relativamente acabado, embora essa não se correlaciona de imediato 

nem pessoalmente com o contexto extraverbal da realidade, mas como uma parte do todo que 

é o enunciado em seu conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A pesquisa tem focado em dois tópicos de especial interesse para a 

comunidade de pesquisadores: a evidência e o gênero e a sexualidade. 

Esses estudos são importantes passos para examinar a satisfação com o 

vídeo game, existe ainda mais coisas para descobrir, incluindo estudos 

mais baseados na representação (CH1); 

 Existem trabalhos, que não é esse aqui, onde os fatos a seguir: A 

importância está em ter focalizado sobre 2 pontos: a violência e a 

sensualidade. Como são comunicadas Mas muito terá que se avançar. 

No presente trabalho aqui, a medida se deu pela linguagem, raça e 

idade na relação com as características do vídeo games. O impacto do 

vídeo game foi pesquisado, levando em consideração os aspectos da 

idade, raça e língua. Existe muito ainda a ser descoberto, inclusive e 

incluindo mais estudos básicos sobre sua representação (CH2); 

 O presente trabalho tem o objetivo de obter uma linha de base que 

mensure tempo, idade, e gênero correlacionados com o universo de 

caraterísticas do vídeo game. Essa pesquisa se faz necessária, para que 

se saiba, qual a influência os games tem sobre os jogadores, quanto ao 

aprendizado sobre uma identidade social e a percepção desta realidade 

com identidade real da sociedade (CH3); 

 Este estudo se propõe a realizar comparações entre o universo corrente 

das representações presentes nos vídeo games e a distribuição da 

população em termos de raça, sexo e idade. Segundo os autores, 

estabelecer essas bases de comparação das representações 

demográficas no vídeo game é um passo necessário para aplicar teorias 

da influência, da construção de identidade e da percepção da realidade 

social (CH4); 

 O próprio título do texto deixa claro o objetivo dos autores: realizar 

um “censo virtual”. Ou seja, da mesma forma que diversos 

pesquisadores buscam compreender as proporções de gênero, raça, 

idade para aprofundar suas análises. Esse “censo” também deve ser 

realizado no “mundo virtual”. Os jogadores não devem ser entendidos 

como uma massa homogênea e para destrinchar suas diferenças e 

especificidades a pesquisa dos quatro autores é fundamental e se 

justifica. Pois, esses elementos influenciam na construção de 

identidade e na percepção social da realidade desses jogadores (CH5); 
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4.4 EXPLICAR UM ITEM ESPECÍFICO MENCIONADO NO TEXTO – D4 

 

Quanto ao descritor (D4), explicar um item específico mencionado no texto, na 

área de CA, os examinadores solicitaram: Explique o uso da polpa e da semente de cupuaçu e 

a que se deve o interesse nacional e internacional por este fruto. A questão se apresenta como 

parte de uma sequência – o uso da polpa e da semente do cupuaçu – que possibilita ao 

candidato posicionar-se responsivamente quanto a um enunciado. Esse posicionar-se teve 

como referência a palavra cupuaçu, uma vez que está imbricada em outros enunciados 

presentes no texto, ou seja, coerente com a realidade efetiva.  Para Bakhtin/Volochinov 

(2006), o locutor utiliza-se de enunciado concreto, propicia ao destinatário replicar com suas 

próprias palavras, para, a partir daí, elaborar sua resposta, que é uma forma de diálogo e de 

compreensão, respondida sobre o já-dito.  

Nesse prisma, CA2 atendeu responsivamente ao objetivo da pergunta 

(sublinhados). Os examinadores ensejaram um diálogo a partir do uso de signos como “polpa” 

e “cupuaçu”, bem como “mercado nacional e internacional”.  Houve um intercâmbio dos 

enunciados por parte dos interlocutores que, segundo Bakhtin (2011), são construídos com o 

auxílio das unidades da língua. 

 

 

 

 

 

 

Enquanto que CA1, CA3 e CA4 só o fizeram parcialmente (itálico). Além disso, 

CA5  não respondeu a questão. Vejamos, por exemplo, que CA3 extrapolou o sentido dirigido 

da pergunta para um determinado trecho, indo além do contexto; ou seja, buscando uma 

resposta em outro fragmento (negrito), o que não corresponde ao objetivo da pergunta. Isso 

configura uma não compreensão responsiva, ou seja, uma resposta inadequada provocada por 

uma compreensão equivocada. Bakhtin/Volochinov (2006) ressalta que há um circuito 

ligando a palavra em inglês ao referente em português, respeitando-se, porém, a situação de 

contexto. Assim a “significação pertence a uma palavra enquanto traço de união entre os 

interlocutores; ela só se realiza no processo de compreensão responsiva ativa” (p.135). 

 

A polpa do cupuaçu é usada para a produção de suco, bombom, balas 

(doces), compotas, biscoitos, bolo, pudim, torta, geléia, etc. enquanto que a 

semente e a casca são pouco exploradas comercialmente. O amplo interesse 

por este produto em ambos os mercados (nacional e internacional) ...(CA2) 
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Nesse descritor (D4), na área de Engenharias (ENG), cuja questão: Explique o 

amplo uso de vigas compostas na construção civil, segundo o texto, verificamos que apenas 

ENG1 e ENG3 responderam parcialmente à pergunta. Talvez por desconhecerem o 

vocabulário pertinente da área de engenharia, qual seja: shear, welded, flange, slips, slabs 

(cisalhamento, soldados, flange, deslizamentos, lages). Observamos pelos enunciados abaixo 

que não atenderam aos objetivos dos examinadores. 

 

 

 

 

 

 

 

ENG2, ENG4 e ENG5 não dialogaram com a pergunta, embora os examinadores 

tenham usado palavras e orações construídas a partir das palavras cognatas do texto (vigas 

compostas e construção civil); não houve a interlocução, talvez em decorrência da não 

compreensão desses elementos norteadores. Bakhtin (2011, p. 280) diz que “não basta que o 

enunciado seja compreendido no sentido de língua”. Mesmo que haja uma oração, ela não 

pode suscitar por si mesma uma atitude responsiva, visto depender do contexto. Desse modo, 

 A polpa é o principal subproduto do cupuaçu em escala comercial. É 

amplamente aceita pelo mercado e pode originar uma grande 

variedade de produtos industriais que interessam ao mercado nacional 

e internacional, como suco, doces, bombons, compotas, geleias, 

biscoitos, pudins, tortas, etc. (CA1); 

 A polpa é utilizada para um grande número de produtos como sulcos 

entre outros, e suas sementes são pouco exploradas comercialmente 

devido a problemas fitossanitários. Então é devido a um amplo 

leque de produtos industriais oriundos do cupuaçu, que o fruto é aceito 

pelo mercado nacional e internacional. (CA3) 

 O cupuaçu, fruta nativa da região amazônica, pode ser comercializado, 

tanto “in natura” como industrializado ou polpa. O cupuaçu é uma 

fruta de grande interesse nacional, devido o mesmo ser utilizado como 

matéria-prima na produção de vários produtos, como sucos, bombom, 

bolos, pudins, sorvetes etc (CA4). 

 

 

 Vigas mistas de aço-concreto tem sido extremamente usadas nas 

pontes e construções de grande porte (ENG1); 

 Vigas compostas de aço-concreto tem sido amplamente usadas em 

construções de edifícios e ponte (ENG3); 
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compreendemos que o enunciado está circunscrito ao contexto; embora os dois não estejam 

separados, um depende do outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mesmo ocorreu, ainda com o descritor (D4), na área de Engenharias (ENG), 

cuja questão é: Explicite o principal objetivo do presente estudo. Constatamos que ENG1, 

ENG3 e ENG4 (sublinhadas) atenderam parcialmente à pergunta.  ENG2, e ENG5 não 

satisfizeram a expectativa da questão. Isso se deu, talvez, em virtude de esses candidatos não 

terem um domínio do vocabulário técnico usado no texto, pois existe uma fronteira entre o 

dito e o não-dito.  É neste último que o candidato transita quando tem o domínio do ambiente 

concreto em que está imerso. Nesse viés, Bakthin (2013, p. 322) nos informa que “a vivência 

interior reside numa fronteira e encontra-se com a outra, daí resultando sua essência”. Só 

assim acontece a interação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As vigas compostas são principalmente usadas para conectores 

mecânicos de penetração, porque elas são resistentes a impactos/abalos 

longitudinais e verticais (ENG2); 

 Ações compostas em vigas compostas são permitidas por meio de 

mecanismos em formato de conectores, que são usualmente colocados 

para o topo das vigas de aço para resistir longitudinalmente e 

verticalmente, sendo separados entre concreto e vigas de aço (ENG4); 

 As vigas compostas são normalmente usadas na blindagem e 

construções civis (ENG5); 

 O papel da investigação na performance do material na protensão de vigas 

mistas de aço-concreto sobre vários ciclos reversos de carregamentos 

serviram para testes na pratica de construção (ENG1); 

 O objetivo do artigo visa investigar a performance sísmica de vigas 

compostas de aço-concreto protendidos através de testes de carregamentos 

baixos e cíclicos reversíveis para suportar as práticas de construção (ENG3); 

 Este trabalho objetiva investigar o desempenho de vigas compostas de 

concreto de aço protendidos através de baixas cargas de ciclo reverso testadas 

para suportar em construções na prática (ENG4); 
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Na área de Ciências da Saúde (CS), cuja questão é: Explique como a cabeça e o 

pescoço promovem o alinhamento correto da coluna. Verificamos que CS5 respondeu 

integralmente à resposta (sublinhado), demonstrando compreensão e compartilhamento dos 

sujeitos envolvidos, pois observamos que há um elo na corrente complexamente organizada 

dos enunciados, pelos sujeitos, defendida por Bakhtin (2011). O candidato não apenas 

posicionou-se discursivamente, mas apropriou-se do discurso do outro e constituiu sua 

enunciação; isto é, contra-argumentou o discurso do outro com as suas próprias palavras. Não 

se restringiu à sequência linear apresentada pelo texto em inglês. Isso vai ao encontro do que 

Bakhtin (2011) defende de que compreender é opor ao discurso do outro uma contrapalavra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As demais respostas CS1, CS2, CS3 e CS4 não dialogaram com o texto (negrito). 

Apresentaram resultados que denotam não ter havido uma interação entre os sujeitos 

 

  Desde 1950, é possível aos pesquisadores, investigar/pesquisar o 

comportamento estático, o comportamento ao passar do tempo (longo), o 

comportamento de fadiga e análise de métodos não lineares de estresse 

resultante de testes aplicados nas vigas compostas. Voltando aos poucos, a 

pesquisa para o comportamento dessas vigas diante de abalos sísmicos. 

Principalmente, sua performance para análises sísmicas não lineares. Em 

poucas palavras, o estudo tem como principal objetivo pesquisar o 

desempenho das vigas em abalos sísmicos não-lineares, modelando o 

comportamento inelástico delas (ENG2); 

 O objetivo principal do estudo realizado foi testar 5 vigas de concreto 

compostas de aço e analisar suas possíveis falhas, características hesteréticas, 

modelo hesterético, capacidade de deformação, ductibilidade, capacidade de 

dissipação de energia e degradação (ENG5); 

 Existem três curvas na coluna vertebral (cervical, superior e inferior) 

que precisam ser mantidas alinhadas e equilibradas, e para que isso 

ocorra é importante que os músculos estejam com a força e 

flexibilidade adequados nessa região. A má postura pode afetar 

músculos e ligamentos, tornando o corpo mais vulnerável a lesões. Um 

alinhamento incorreto da coluna pode prejudicar o espaço entre as 

vértebras, podendo levar a uma compressão nervosa e, 

consequentemente, a dor (CS5); 
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(candidatos e examinadores), além de terem inserido outras ideias que não as expressas no 

texto, formando um outro texto,  adverso ao original, compremetendo a estrutura da 

enunciação. Bakhtin/Volochinov (2006, p. 115) postula que “a situação social mais imediata e 

o meio social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu 

próprio interior, a estrutura da enunciação”. É a situação que dá forma a enunciação. 

Percebemos pelas respostas que isso não ocorreu, talvez por desconhecerem o vocabulário 

pertinente à área de saúde, restrito à fisioterapia e ortopedia. Ou seja, o contexto específico 

impossibilitou aos candidatos   uma compreensão responsiva satisfatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, no descritor (D4), também na área de Ciências da Saúde (CS), 

apresentamos uma outra questão: Conforme o texto, a má postura é um problema de saúde? 

Justifique sua resposta explicando os impactos causados pela postura inadequada. 

 A cabeça e o pescoço promovem o alinhamento correto da coluna 

mantendo o tônus dos músculos posturais com alinhamento da cabeça 

em relação ao corpo com orientação espacial. Mantendo uma 

consciência corporal e favorecendo uma melhora do tônus muscular. 

Flexibilidade e alinhamento. As vezes é necessário o uso de palmilhas 

ortopédicas para promover o alinhamento da cabeça e pescoço (CS1); 

 A cabeça e o pescoço servem de eixo para a coluna, promovendo o 

alinhamento das curvas espinhais (cervical, toráxica e lombar), 

conferindo força e importante flexibilidade aos músculos e 

contribuindo para melhorar a postura (CS2); 

 Uma boa postura da coluna pode ser formada a partir da cabeça e 

pescoço que precisam estar em um alinhamento balanceado, e para 

fazer isso, músculos fortes e flexíveis são importantes. A cabeça puxa 

para uma posição exagerada, assim, seu local correto impede o 

alinhamento inapropriado da delicada engenharia da coluna. A coluna 

deve ter três curvas e com a cabeça e pescoço alinhados esta posição é 

propiciada em um simples teste de boa postura, ao colocar a mão entre 

as costas e uma parede, não havendo espaço o alinhamento foi correto 

(CS3); 

 O alinhamento correto da coluna está relacionado a três curvaturas 

denominadas cervical (pescoço); toráxica e lombar. Para ocorrer este 

alinhamento a flexibilidade muscular é importante, além de 

ligamentos. Também está relacionado a ligação de vértebras, as quais 

permitem a passagem de nervos. Além disso, a sustentação da cabeça 

se dá pelo pescoço que promove o alinhamento da coluna (CS4); 
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Constatamos que CS1, CS3, e CS5, dialogaram plenamente com o texto, dada a presença 

pertinente de termos técnicos, conhecidos, bem como muitos cognatos, facilitadores da 

compreensão. Deduzimos que os candidatos, nesse trecho em questão, posicionaram-se com 

responsivamente, por terem adentrado no texto; manifesta-se aí um processo de 

descodificação, pois eles demonstraram pertencer ao mesmo grupo linguístico e ambiente 

concreto, visto que se debruçarem sobre uma forma linguística e foram capazes de 

compreendê-la e contextualizá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As demais respostas CS2, e CS4 suprimiram pontos importantes. Ambas 

substituíram a expressão em inglês “back pain”, por “dores lombares”. Na verdade, trata-se de 

dores nas costas. CS4 evidenciou uma supressão relevante no texto, pois a palavra “lung” não 

foi compreendida. Isso traz uma mudança para o sentido do texto, pois quando estão em foco  

palavras técnicas, mesmo que sejam uma unidade pequena na construção textual, é importante 

o seu conhecimento para que haja um diálogo entre os sujeitos. Isso coaduna com o que  

Bakhtin/Volochinov (2006, p. 135) postula de que, “após cada palavra da enunciação que 

estamos em processo de compreender, entra em cena uma série de palavras nossas, formando 

 O texto fala que a má postura não é um problema de saúde, porém, as 

posturas inadequadas podem promover impactos adversos no sistema 

musculoesquelético, podendo causar limites na expansão pulmonar, 

baixa energia corporal, cerebral, desenvolver dores musculares 

crônicas, com dores de cabeça e dores posturais (CS1); 

 Por si própria a má postura não é um problema de saúde, mas não irá 

melhorar sem algum esforço de sua parte e com o passar do tempo 

poderá ter os impactos adversos no seu sistema muscular e esquelético. 

Se você não seguir passos importantes na sua postura você pode 

eventualmente limitar a sua expansão do tórax, que significa menos 

energia para o seu corpo e mente e o desenvolvimento de dores 

crônicas no músculo incluindo dores de cabeça e dores nas costas 

(CS3); 

 Não, mas pode se tornar se nenhum esforço ou estratégias forem 

tomadas e nesse meio-tempo pode ter impactos diversos sobre o 

sistema musculoesquelético. Se não forem tomadas medidas ou etapas 

pra melhorar a postura, podem ocorrer eventualmente limitações na 

expansibilidade pulmonar, o que significa menor energia útil para o 

corpo e cérebro e desenvolve incômodos musculares crônicos, tais 

como dores de cabeça e dores nas costas (CS5). 
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uma réplica”. Assim quanto mais vocabulário dominarmos, mais profunda e real será a nossa 

compreensão. Foi o que não aconteceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra questão: Explique como o Gravity Recovery and Climate Experiment 

(GRACE) tem contribuído com a comunidade científica na ultima década (CET), ainda neste 

descritor (D4), as respostas têm apontado que somente CET3 e CET5 dialogaram parcialmente 

com a pergunta. Eles apresentaram uma síntese, deixando de lado pontos relevantes, quais 

sejam: Grace tem proporcionado o campo gravitacional estático para grau e ordem de 100-

150 e fotos mensais do campo de gravidade temporal para estudos de redistribuição de 

massa; a investigação dessas assinaturas tem fornecido uma riqueza de conhecimento em 

particular às áreas de hidrologia e da ciência criosférica, incluindo ideias sobre a mudança 

de massa de gelo sobre a Groelândia e a Antártica.  

Percebemos que se trata de um texto pertinente à área de Geodinâmica, específica 

da CET, bastante técnica. Apesar de ter muitos cognatos, quais sejam: decade, scientific, 

community, access, cimate, experimente, mission,  using, os  candidatos não dialogaram de 

forma satisfatória, pois não basta a compreensão de palavras parecidas com o português, o 

conhecimento do assunto em questão é preponderante para o entendimento como um todo. 

Para haver o diálogo, é preciso que os elementos linguísticos estejam presentes no contexto 

dos interlocutores. Bakhtin/Volochinov postula (2006, 135) que, “na compreensão de uma 

língua estrangeira procura-se encontrar para cada palavra uma palavra equivalente na própria 

língua”. Na verdade, a significação pertence a uma palavra enquanto traço de união entre os 

interlocutores, ou seja, ela só se realiza no processo de compreensão responsiva ativa. 

 

 

 A má postura não é um problema de saúde. Mas se não for corrigida, 

ao longo do tempo, pode causar impactos adversos no sistema 

musculoesquelético, podendo provocar limitações no corpo, dores 

crônicas musculares e dores lombares (CS2); 

 Segundo o texto referenciado, má postura não é considerado um 

problema de saúde. Mas, pode causar impactos no sistema 

musculoesquelético, limitando uma longa expansão, diminuindo a 

energia do corpo e da mente o que desenvolve dores musculares 

crônicas, incluindo dores de cabeça e dores lombares (CS4); 
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Constatamos a não responsividade nas respostas seguintes, CET1, CET2, e CET4, 

pois esses, além de construírem um texto suscinto, usaram palavras e sequências de frases, 

principalmente cognatas (redistribuição, satélites, gravidade) sem um vínculo concreto com a 

situação tratada no texto; As formas linguísticas precisam estar ligadas às condições 

concretas. Os candidatos não compreenderam o sentido exposto no texto, talvez  porque o seu 

conhecimento de mundo não transita por esse contexto; por isso não tiveram uma posição 

responsiva ativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação à questão, também dessa área (CET): Explicite qual a previsão de 

duração da missão GOCE, segundo o texto, CET1, CET2, CET4 e CET5 dialogaram de 

forma sucinta. Pois ideias secundárias ajudam a compreender e completar a ideia principal. Os 

candidatos omitiram informações valiosas e complementares com relação à previsão de 

duração da missão GOCE, que seria  em duas fases de seis meses de cada lado de um período 

de hibernação de seis meses durante o qual a passagem pela  umbra terresrte restringe o 

poder das células solares. A pura e simples informação, grosso modo, “tem uma previsão de 

 Disponibilizando informações que são capturadas por satélites de auta 

precisão, com o intuito de identificar possíveis regiões que poderam ser 

atingidos por fenômenos polares (CET1); 

 O GRACE tem contribuído através do fornecimento de dados da 

gravidade, como também dados da gravidade temporal, que são 

utilizados em estudos de redistribuição de massa (CET2); 

 Provendo gravidade estática para auxiliar nos estudos de redistribuição 

de massa (CET4); 

 

 Na última década a comunidade cientifica, tem tido acesso, aos dados 

da missão Gravity Recovery e climate Experiment (GRACE) usando 

mensuramente um intersatélite entre pares de satélite polares, a fim 

de ter acesso a informações, ocasionadas de situações naturais 

(CET3); 

 GRACE tem contribuído com a comunidade científica dando acesso 

aos dados (informações) que a missão encontra através de satélites, 

precisão, nas regiões polares (CET5); 
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seis meses”, não contempla as informações necessárias para demonstrar se houve um diálogo 

responsivo e uma informação completa. Trata-se de um trecho cuja informação ficou truncada 

em virtude de os candidatos não adentrarem nos meandros do enunciado concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CET3 não atendeu à pergunta; utilizou frases que não se coadunam com o que está 

escrito em inglês. Observamos um amontado de termos soltos, sem lógica, o que anula 

qualquer pretensão de significado. Não houve, portanto, compreensão responsiva ativa. 

 

 

 

 

 

Com relação à área de Ciências Biológicas (CB), ainda no descritor (D4) que trata 

de explicar um item específico mencionado no texto, a questão solicitada é: Explicite os 

desafios apresentados pelos atuais algoritmos de visualização de redes complexas e no que se 

constitui alternativa proposta pelos autores. CB5 dialogou parcialmente e suprimiu algumas 

informações que seriam importantes para a compreensão como um todo. Configuramos, 

então, uma incompletude dialógica. As expressões negritadas (CB5) no fragmento, quais 

sejam: especialmente a leitura de visualização; com quantidade densa; denotam falta de 

domínio do vocabulário no contexto, divergem do sentido original do texto. Vejamos: “poorly 

readable visualizations” (visualizações de leitura equivocada); “dense clusters” 

(aglomerados densos).  

 

 

 

 A Missão GOCE tem uma previsão de seis meses, no entanto esse 

período por ser estendido a 18 meses (CET1); 

 A previsão é realizar duas medidas de 6 meses. Entretanto, estas 

medidas podem se estender para um período de 18 meses (CET2); 

 Um período de 18 meses (CET4); 

 Segundo o texto a previsão de duração da missão GOCE é de 18 meses 

(CET5); 

 

 

Segundo os autores, a atual órbita e sua operação para o GOCE, será 

finalizada a onze órbita (CET3); 

 

 Em muitos casos, o uso de atuais algoritmos de visualização pode levar 

a um longo período de tempo e especialmente a leitura da 

visualização. A proposta sugerida pelos autores é que seja feita uma 

abordagem que analise a estrutura regular do primeiro gráfico e dele 

originar um novo gráfico que contenha um símbolo semântico 

específico para subestruturas regulares com quantidade densa (CB5); 
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De um modo geral, os demais candidatos (CB1 CB2 CB3 CB4) não se apropriaram 

das palavras do outro para formar as suas próprias, num processo de assimilação, para 

posterior compreensão.  Bakhtin (2011) defende que esse apropriar-se das palavras do outro 

deve levar obrigatoriamente a um processo de assimilação valorativo, ou seja, ao 

assimilarmos uma ideia presente nas palavras do texto, isso vai refletir o nosso grau de 

perceptibilidade e de relevância. Foi o que não ocorreu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nesse descritor (D4), na área de Ciências Humanas e Sociais (CH), cuja questão 

é: Explicite a lacuna existente, segundo os autores, nas pesquisas sobre vídeo games, o 

candidato CH1 dialogou com o texto, mas com algumas ressalvas, oriundas, talvez, da falta de 

 A visualização está tornando-se indispensável em sistemas biológicos. A 

visualização de complexas redes está transformando o tamanho e a densidade 

dos períodos. Eles propõem que analises na estrutura de gráficos iniciais e 

gerais, e em novos gráficos encontrem símbolos semânticos específicos para 

estruturas regulares, possam ser marcadores (CB1); 

 Os atuais algoritmos de visualização de redes complexas dificultam a 

visualização destas redes devido ao tamanho e densidade das arestas, que 

levam em muitos casos a tempos de processamento muito longos e a uma 

visualização difícil devido à existência de muitos cruzamentos entre arestas. 

Os autores sugerem uma abordagem onde primeiro é feita a análise da 

estrutura do gráfico e posteriormente é gerado um novo gráfico que contém 

símbolos semânticos específicos para determinadas subestruturas com o 

objetivo de apresentar a informação de forma mais clara e estruturada (CB2); 

 O uso de algoritmos de visualização de redes complexas, quando utilizados 

sistemas biológicos complexos, têm apresentado problemas relacionados ao 

alto tempo posto para realizar a análise assim como à dificuldade no 

entendimento, na interpretação, dos gráficos gerados. Os autores propõem o 

uso de uma técnica que analisa o gráfico obtido através do uso de uma 

análise de y-agrupamento de multinível” e dá origem a um novo gráfico o 

qual possui símbolos específicos para expressa estruturas que comumente 

parecem neste tipo de análise (CB3); 

 Os desafios apresentados pelos atuais algoritmos de visualização de redes 

complexas é devido o tamanho e a densidade dos extremos. Em muitos 

casos, o tipo de visualização de algoritmnos pode aumentar o tempo e 

empobrecer a leitura das visualizações devido o cruzamento de muitos 

extremos. Eles sugerem um método que analisa a estrutura do primeiro 

gráfico e então gera um novo gráfico o qual contém símbolos semânticos 

específicos para subestruturas regulares como extremos densos (CB4); 
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entendimento das palavras e expressões em itálico, quais sejam: atualmente; exemplificando e 

pesando os games, atual prática social. Essas, não se coadunam com que é proposto, vejam-

se: realmente; amostragem e ponderação dos jogos... a prática social real. 

Observamos que o candidato se equivocou perante falsos cognatos, como 

“actually”, significa “realmente” e não “atualmente”; “actual”, quer dizer “real” e não “atual”. 

“Da mesma forma, a palavra “weighting”, etimologicamente, significa “pesar”, mas no 

contexto em questão, quer dizer “examinar com atenção/ avaliar”. Daí a importância de 

compreender que as relações dialógicas ultrapassam o sentido literal da palavra. Bakhtin 

(2011) ensina que nas relações dialógicas se requer um tratamento semântico especial 

conforme o contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, os demais candidatos (CH2, CH3, CH4 e CH5) não satisfizeram ao 

objetivo da questão porque lhes faltou a essência da relação dialógica no contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compreender o consumo, pois a proporção com o que é jogado, utilizado 

traz uma lacuna entre a aprendizagem sozinha e a prática social atual. Na 

proporção com que é utilizado, a população está mais conectada à 

maquina e a pratica social convoca à relação com as pessoas, conectar-se 

ao outro (CH2); 

 Segundo os autores a lacuna existente sobre pesquisas com vídeo games, 

dá-se na falta de conhecimento sobre a relação entre idade, tempo e 

gênero e o impacto do vídeo game e suas características (CH3); 

 De acordo com os autores, há uma lacuna na nossa forma de 

compreender e analisar a ligação entre as representações descrita nos 

ditos games e o ponto de vista dos consumidores. Análises consistentes a 

respeito do vídeo game tem demonstrado uma divergência entre as 

representações presentes nos games, em termos de sexo, raça e idade, e 

sua real correspondência com a população dos Estados Unidos, 

considerando a atual proporção dos grupos (CH4); 

  

A lacuna das pesquisas sobre vídeo games está no entendimento entre o 

tipo de representação sobre grande variedade de título dos games e o 

entendimento sobre o ponto de vista dos consumidores. Pesquisa passada 

tem focado nos convenientes exemplos de títulos, mas nunca na proporção 

para o que é atualmente jogado. Exemplificando e pesando os games de 

acordo com a popularidade permitirá a conexão entre pesquisa e a atual 

prática social (CH1); 
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4.5 TRADUZIR UM FRAGMENTO TEXTUAL - D5 

 

Esse descritor demanda a tradução de um fragmento textual em que o candidato 

apresente clareza e esteja bem articulado tanto em termos estruturais quanto de sentido. Para 

Bakhtin/Volochinov (2006, p. 94), o que importa é que “a forma linguística figure num dado 

contexto, que a torne um signo adequado às condições de uma determinada situação 

concreta”. Nesse sentido, a forma linguística não tem importância enquanto sinal estável e 

sempre igual a si mesmo, mas somente enquanto signo sempre variável e flexível. Deve-se 

levar em consideração o destinatário. O processo de descodificação (compreensão) não 

consiste em reconhecer a forma, mas compreendê-la num contexto concreto preciso, pois não 

deve ser confundido com o processo de identificação (decodificação). 

Na área de Ciências Agrárias (CA), o fragmento solicitado para tradução é o 

seguinte: 

 

Cupuassu productivity in the Itacoatiara county, a unit of the state of 

Amazonas, is very low due to lack of soil fertilization and the phytosanitary 

control of pests and diseases. Witches b room was found in 100% of the 

visited rural properties. Fruit borer in 65% and mistletoe in 20% of them. 

The majority of the farmers do not know the economical use of the cupuassu 

seeds. None of the farmers commercialized the seed as a profit generator 

componente. 

 

 

Observamos, pelas respostas dadas abaixo, que CA1 e CA5, com ressalvas, 

atingiram a compreensão do texto parcialmente (sublinhadas), conforme a solicitação. Talvez 

por falta de conhecimento específico do vocabulário, um deles (CA5), deixou de compreender 

o sentido exato de palavras (em negrito) como: fruit borer e mistletoe, e o outro CA5 não as 

contemplou, pois não se trata de palavras comuns. Seus significados são respectivamente: 

lagarta e visco. Aém disso, observamos que, no fechamento do parágrafo, houve uma  

 Atualmente existem dois focos de pesquisa em vídeo games: violência e 

sexualidade. Esses estudos são importantes passos para aprofundar o 

entendimento sobre esses jogos. Mas, deixam algumas lacunas. Segundo os 

autores, ainda existe diversos fatores para pesquisar.  Um dos mais 

elementares, inclusive, nunca foi examinado. O estudo de representações. 

Gênero, raça, e faixa etária são básicos em qualquer pesquisa, entretanto ainda 

não foram foco de nenhum trabalho na área dos vídeo-games (CH5); 
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interpretação equivocada acerca de  nenhum dos fazendeiros comercializou a semente como 

um componente gerador de lucr.   O candidato (CA5) entendeu: A maioria das fazendas não 

conhecem o uso econômico do cupuaçu. Isso demonstra que a fata de compreensão dos elementos 

inguístico/discursivos desvirtuou o sentido exato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas demais respostas, há um desconhecimento da estrutura linguística do inglês, 

resultando numa compreensão equivocada do enunciado. CA2 incorreu num desvio quanto ao 

domínio linguístico do uso da locução prepositiva em sua língua-mãe (devido à). Para 

Bakhtin/Volochinov (2006), compreender uma língua implica considerar todas as suas formas 

sintáticas, visto que são muito importantes para sua compreensão, dado que elas direcionam a 

enunciação dos atos de fala. Foi assim que o candidato resvalou, omitindo a preposição, 

advindo daí uma compreensão adversa do sentido. Na chave de resposta também ocorre um 

desvio quanto ao uso da combinação prepositiva “ao”, o que distorce o sentido do enunciado 

em questão, que seria: a falta de fertilização do solo e do controle fitossanitário de pestes e 

doenças. 

Ademais CA2 usou na íntegra palavras em inglês demonstrando falta de 

conhecimento desses termos (em negrito e sublinhado). Em outras situações, inseriu novos 

termos que não refletem o sentido do texto (negrito). Isso denota desconhecimento de 

vocábuos, tais como low, broom, seeds, profit, palavras norteadoras da resposta.  

 

 

 

 A produtividade do cupuaçu em Itacoatiara, município do estado do 

Amazonas, é muito baixa devido à falta de fertilização do solo e de 

controle fitossanitário de pragas e doenças.  A vassoura de bruxa foi 

encontrada em 100% das propriedades rurais visitadas. A mosca das 

frutas em 65% e a ferrugem em 20% dela. A maioria dos 

agricultores desconhece o potencial econômico das sementes de 

cupuaçu e nenhum deles realizava sua comercialização para obtenção 

de renda (CA1) 

 A produtividade de cupuaçu na região de Itacoatiara, um dos 

municípios da Amazônia é muito baixa devido a falta de fertilização 

do solo e falta de um controle fitossanitário das pragas e doenças. Foi 

encontrado vassoura de bruxa em cem por cento das propriedades 

rurais visitadas. A maioria das fazendas não conhecem o uso 

econômico do cupuaçu (CA5); 
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 Ademais, CA3 e CA4 empregaram palavras discrepantes quanto ao sentido em 

sua língua-mãe (negrito). Observamos também que CA4 incorreu no mesmo desvio de CA2; 

omitiu a preposição. Observamos também certa confusão no fechamento desse parágrafo 

decorrente da falta de conhecimento dos termos técnicos, bem como da estrutura linguística, 

incorrendo numa incoerência de sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda neste descritor (D5), na área de Engenharias (ENG), o fragmento a ser 

traduzido é o seguinte:  

 

Five steel-concrete composite beams are tested under low reversed cyclic 

loading. The failure patterns, hysteretic characteristics, hysteretic model, 

deformation restoring capacity, ductility, energy dissipation capacity, 

stiffness degradation and slips of the prestressed composite beams are 

discussed. Attention is paid to the effect s of partial prestress ratio and 

degree of shear connection on the seismic performance of these beams. 

 

 A produtividade do cultivo de cupuaçu em Itacoatiara, no estado 

Amazonas, é muito pouco, devido a solos pouco férteis e ao controle 

fotossanitário de pragas e doenças. A presença do barbeiro tem sido 

encontrada em 100% das propriedades rurais visitadas. Frutos 

comercializáveis chega a 65% e 20% deles é perdido. A maioria 

dos produtores não conhecem alternativas econômicas para o uso de 

sementes de cupuaçu. Poucos produtores comercializam as sementes 

como um componente sem problemas (CA3); 

 Cupuaçu produzido em Itacoatiara, território do estado do Amazonas, 

tem produtividade alta devido a fertilização do solo e ao controle 

fotossanitário de pragas e doenças. Com produção em 100% das 

propriedades rurais visitadas. A fruta inteira 65% e misturada cerca de 

20% dela. A maioria dos fazendeiros não conheciam de economia do 

uso da semente de cupuaçu. Portanto os fazendeiros comercializavam 

as sementes sem componente agregador (CA4); 

 

 

 

 A produtividade de cupuaçu em Itacoatiara, uma unidade do estado do 

Amazonas, é muito pequena devido a ausência de fertilização do solo 

e ao controle fitosanitário de pestes e doenças. “Broom” foi 

encontrado em 100% das propriedades rurais visitadas. Insetos em 

frutas (frutívoras) em 65% e manchas brancas em 20% delas. A 

maioria dos produtores não sabem o uso econômico da “seeds” de 

cupuaçu. Nenhum dos produtos especializados a “seed” como uma 

“profit” componente gerador (CA2). 
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Todas as respostas abaixo, relacionadas à tradução do fragmento acima, não 

atenderam de forma plena ao que se propõe no fragmento. Houve uma repetição das palavras 

cognatas, de maneira que não demonstrou um sentido. ENG3 inseriu em sua resposta palavras 

em inglês, quais sejam: pattern, hysteretic, ships; quebra-se, assim, o sentido. Dessa inserção 

de palavras resultou uma não responsividade. Talvez por desconhecer seu significado no 

contexto; pois, para haver uma compreensão, é preciso que o candidato entenda os signos, de 

forma dinâmica, adaptando-os de forma adequada, às condições do contexto. Não basta 

decodificar e fazer uma leitura linear no texto, e sim uma interpretação. Bakhtin (2011) 

postula  que só ocorre a interação verbal quando a língua concreta passa a fazer parte de um 

enunciado, ou seja, de uma interação verbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os demais ENG1, ENG2, ENG4 e ENG5 se equivocaram de tal forma, que não 

expressaram o sentido do enunciado, pois produziram fragmentos e não um texto. Isso supõe 

não terem acionado uma espécie da ‘faísca’ que levaria ao enunciado concreto. Bakhtin 

(2011, p. 292) defende que, “para haver compreensão dialógica, é preciso que haja o contato 

do significado linguístico com a realidade concreta”; ou seja, que se gere uma centelha de 

expressão que não existe no sistema da língua nem na realidade objetiva fora do contexto. 

Verificamos que as respostas (negrito) não correspondem à compreensão dos termos no 

contexto.  Termos como shear, (cisalhamento), hysteretic (histerético), slips (deslizamentos), 

beams (vigas), são chave para a compreensão como um todo. É preciso que o candidato tenha 

vivência nessa área e conhecimento desses termos para atender aos requisitos da  questão 

solicitada. 

 

 

 

 

Cinco vigas compostas de aço-concreto postas são testadas sob baixo 

carregamento cíclico reversível. A falha patterns, característica hysteretic, 

modelo hysteretic, capacidade de restaurar a deformação, ductilidade, 

capacidade de dissipação de energia, degradação da relaxação e ships de 

vigas compostas protendidas  são discutidas. É dada atenção aos efeitos de 

taxa de protensão parcial e grande conexão de cortante na performance 

sísmica dessas vigas (ENG3); 
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No que diz respeito à área de Ciências da Saúde (CS), o fragmento a ser traduzido 

é o seguinte: 

Contact your physician or an orthopedist if you have chronic neck or back 

pain caused by poor posture, or when your own efforts to correct bad posture 

don’t succeed. After taking a careful history, your doctor may prescribe a 

course of physical therapy or recommend an exercise program. Many kinds 

of sports, exercise, and movement therapies can help improve posture.  

 

Os candidatos dialogaram responsivamente com a proposta dos examinadores 

com algumas restrições: algumas palavras e expressões (em negrito) foram compreendidas de 

forma equivocada, como exemplo, “physician”, que quer dizer médico, em português. 

Apenas CS4 demonstrou conhecimento de tal palavra. CS3 também disse que se trata de 

“médico corporal”; um termo não usual na profissão de médico. Em alguns pontos, houve 

 Cinco vigas mistas de aço-concreto são testadas com baixo ciclo de 

carregamento alternado. Os estados de ruptura, características 

estáticas, modelo estático, capacidade de restauração reformadora, 

ductibilidade, capacidade de energia e dissipação, degradação térmicas 

e fadiga das vigas mistas protendida são discutidas. Adesão é um tipo 

de efeito da pré-tração parcial e grau de conectividade no concreto 

de alta performance de algumas vigas (ENG1); 

 Cinco vigas compostas são testadas em baixos ciclos reversíveis. As 

características padrões como, características da histenese, modelo 

de histenese, capacidade de retornar ao estado inicial e deformação, 

ductilidade, capacidade de dissipação de energia, estado de degradação   

qualidade de reverter o estresse sofrido nas vigas compostas são 

discutidas. Com cuidado é observado/ testado os efeitos parcial da taxa 

de estresse sofrido e o grau de fissura na performance sísmica das 

vigas (ENG2); 

 Cinco vigas compostas de concreto de aço são testadas em baixa 

carga de ciclo de reserva. A falha em partes, características 

histeréticas, modelo histerético, retorno de deformação, 

durabilidade, capacidade de dissipação de energia, degradação e 

capacidade das vigas compostas pretendidas são discutidas. 

Atenção para o efeito de partes de taxas e grau de forma de 
conexão de cortante nos desempenhos destas vigas (ENG4); 

 Cinco vigas compostas de aço-concreto são testadas.  As falhas, 

características histeréticas, modelo histerético, capacidade de 

deformação, capacidade de dissipação de energia, degradação pré-

estresse das vigas compostas são discutidas. Atenção é feita nos 

efeitos parciais da razão do pré-estresse e grau de conecção as 

performace destas vigas (ENG5); 
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também uma tradução equivocada quando CS3 relata: Depois de falar uma história de 

cuidados... Na verdade, o que o texto diz é: Após a realização de um histórico cuidadoso. 

Observa-se que houve uma tradução linear do trecho, ou seja, o candidato não dialogou 

conforme o fragmento; não se restringiu ao enunciado. Quanto à expressão “a course of 

physical therapy”, a tradução errônea de CS3 é, “um curso de terapia física”. Na área médica, 

a palavra “course” em inglês, quer dizer “tratamento médico”. Daí a importância de conhecer 

os termos técnicos para estabelecer uma relação de sentido que gere responsivamente uma 

significação, a partir do encontro de posições avaliativas, não como unidade da língua, mas 

como unidade da interação social (FARACO, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entre em contato com um educador físico ou um ortopedista para 

saber se você tem dor cervical ou postural crônica causada por má 

postura, ou quando você apresenta fatores que contribuem para a 

má postura. Após o histórico ser relatado, o médico pode prescrever a 

terapia física ou recomendar um programa de exercício. Muitos 

esportes exercícios e movimentos terapêuticos podem evitar 

problemas posturais (CS1); 

 Entre em contato com seu treinador ou um ortopedista caso você 

tenha dor crônica ou dor lombar causada pela má postura, ou se suas 

tentativas para corrigir a má postura não tiverem sucesso. Depois conte 

a história do plano de cuidado, seu médico pode prescrever um curso 

de terapia física ou recomendar um exercício programado. Praticar 

mais esportes, exercícios, e terapias de movimento podem a ajudar a 

corrigir a postura (CS2); 

 Entre em contato com seu médico corporal ou ortopedista se você 

tiver dores crônicas de pescoço ou nas costas causadas por postura e 

não é bem sucedido. Depois de falar uma história de cuidados, seu 

médico pode prescrever em um curso de terapia física ou 

recomendar um programa de exercícios. Muitos tipos de esportes, 

exercícios, e terapias do movimento podem ajudar a melhorar a 

postura (CS3); 

 Contactue seu médico ou um ortopedista se você tem cervicalgia ou 

dores de coluna causadas por má postura, ou quando os efeitos de uma 

má postura não são cedidos. Depois fale a sua história 

cuidadosamente, seu médico pode usar uma terapêutica 

medicamentosa ou recomendar um programa de exercícios. Muitos 

tipos de esportes, exercícios e terapias de movimentos podem ajudar 

melhorar postura (CS4); 

 Entre em contato com o seu fisioterapeuta ou ortopedista se você tem 

dor cervical ou nas costas causadas por má postura, ou quando seus 

esforços extras para corrigir a má postura não são bem sucedidos. 

Após colher uma história cuidadosamente, seu doutor pode 

prescrever uma certa fisioterapia ou recomendar um programa de 

exercícios. Muitos tipos de esportes, exercícios e terapias com 

movimento podem ajudar a melhorar a postura (CS5); 
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Na área de Ciências Biológicas (CB), o fragmento a ser traduzido é:  

 

In the present paper, we propose a visualization algorithm for very large 

networks arising in systems biology and we illustrate its usage on two 

complex biological networks. The first case study is a metabolic network of 

‘Arabidopsis thaliana’ and the second case study is a gene correlation 

network of ‘Mus musculus’ based on mRNA expression measurements. 

 

 

Constatamos que CB2 dialogou responsivamente com o que foi proposto pelos 

examinadores. Percebemos que esse domínio reflete conhecimento do vocabulário técnico na 

área de Biologia, dos elementos linguísticos e do assunto em questão pelo candidato, indo ao 

encontro do que defende Bakhtin (2011, p. 295), ao dizer que “a expressividade da palavra 

representa em si mesma a plenitude do enunciado como palavra do outro”. Ou seja, nela não 

cabe o eco da expressão individual do leitor, visto ser ela o eco de uma expressão alheia.  

 

 

 

 

 

 

 

Vimos  ainda que os demais candidatos CB1, CB3, CB4 e CB5 usaram um termo 

técnico inadequado preponderante para a compreensão como um todo; vejamos “systems 

biology
6
”

 
(Outeiro, 2015), o qual foi traduzido como “sistemas biológicos”, termo que vai de 

encontro ao seu sentido. Além disso, grupos nominais em inglês como “a visualization 

algorithm” (algoritmo de vizualização), “a gene correlation network” (uma rede de 

correlação genética), very large networks (redes muito grandes), traduzidos literalmente, 

como “a visualização de algoritmos (CB1)”, um gene de correlação de rede (CB1)), uma rede 

de gene correlação (CB3), está estudando um gene (CB4), muitas redes (CB5). 

Os candidatos não se deram conta de que se trata de grupos nominais em inglês e 

que é preciso compreendê-los, priorizando as palavras (algoritmo, rede, redes) em primeira 

                                            
6
 A biologia de sistemas é a disciplina que pretende integrar toda a informação biológica, estudando os 

mecanismos celulares como um todo, e assim tentando perceber o funcionamento dos diferentes sistemas em 

simultâneo. 

 

 No presente artigo, propusemos um algoritmo de visualização para 

redes muito grandes que surgem em biologia de sistemas e ilustramos 

a sua utilização em duas redes biológicas complexas. O primeiro 

estudo de caso é uma rede metabólica de “Arabiddopsis thaliana” e o 

segundo estudo de caso é um rede de correlação genica de “Mus 

musculus’ baseada em medidas de expressão do mRNA (CB2); 
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mão, seguindo-se a leitura dos modificadores através dos adjetivos. Sem essa manipulação 

dos elementos linguísticos, a leitura e compreensão numa segunda língua fica prejudicada; 

sem o conhecimento técnico, o candidato não dialoga de forma  precisa com o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sequência, a área em questão é Ciências Exatas e da Terra (CET), cujo 

fragmento é o seguinte:  

 

Given the band-width limitation of the accelerometers, gradiometry will not 

be able to measure gravity field signatures at the longest wavelengths. The 

harmonics causing these long wavelength signatures will instead be 

recoverable from orbital perturbations utilizing precise positioning from the 

GPS/GLONASS receiver which also provides the necessary orbital 

positioning. The actual orbit and operational procedure for GOCE will be 

finalised once in orbit. 

 

 No presente artigo, nós objetivamos a visualização de algoritmos em 

grandes redes usadas com sistemas biológicos e nós ilustramos em 

duas complexas redes biológicas. No primeiro estudo de caso é uma 

rede metabólica do “Arabiddopsis thaliana” e no segundo estudo de 

caso é um gene de correlação de rede do “musculus’ baseados nos 

mecanismos de expressão do RNA mensageiro (CB1); 

 Neste artigo, nós propusemos um algoritmo de visualização para as 

extensas redes presentes nos sistemas biológicos e nós ilustramos o 

uso deste algoritmo utilizando duas redes biológicas complexas. O 

primeiro caso de estudo é uma rede metabólica de “Arabiddopsis 

thaliana” e o segundo caso de estudo uma rede de gene correlação de 

“Mus musculus’ baseada na  expressão do mRNA (CB3); 

 No presente artigo, nós propomos uma visualização de algoritmos 

para redes muito longas aparecendo em sistemas biológicos e nós 

ilustramos essa visualização em duas redes biológicas complexas. O 

primeiro caso está estudando uma rede metabólica de “Arabiddopsis 

thaliana” e o segundo caso está estudando um gene do “Mus 

musculus’ baseado na medição da expressão do RNA mensageiro 

(CB4); 

 No presente artigo, propomos um algoritmo de visualização para 

muitas redes em biologia em sistemas biológicos e ilustramos este 

modelo em dois sistemas biológicos complexos. O primeiro caso 

estudado é uma rede metabólica de “Arabiddopsis thaliana” e o 

segundo caso estudado é a rede de correlação do gene de “Mus 

musculus’ baseado no mensuramento da  expressão do mRNA (CB5); 
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Na análise da tradução do fragmento acima, CET1, CET2, CET3, CET4 e CET5 

não estabeleceram um diálogo nem na superfície do texto, nem tampouco adentrando nele 

para posicionar-se responsivamente. Não houve uma compreensão dos candidatos com 

relação à enunciação proposta. Segundo Bakhtin/Volochinov (2006, p. 135), “compreender a 

enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar adequado 

no contexto correspondente”.  Isso não ocorreu, pois o não entendimento do vocabulário 

técnico impossibilita uma réplica. É preciso que as palavras sejam transferidas nas nossas 

mentes para um outro contexto ativo e responsivo. 

Ademais, as palavras e expressões em negrito nas respostas abaixo demonstram 

falta de conhecimento do assunto no texto, porque, para que haja o diálogo, é preciso que o 

sentido seja o efeito da interação dos sujeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediante a limitação dos acelerômetros, não se pode mensura a 

gravidade com presisão. A harmonia causada por longos sinais de 

estabilidade para recoloca-la em órbita utilizando posições precisas 

do GP8/ GLONASS, precisa ser resolvido, pois é necessário coloca-lo 

em órbita. A atual órbita e procedimento operacional para o GODE 

foi finalizado em única órbita (CET1); 

 Através da limitação dos medidores de bandas dos acelerômetros a 

gradiometria não tem sido hábil para medidas de sinais em altos 

comprimentos de onda. As harmônicas causadas por estes sinais de 

comprimentos de onda altas tem sido recompensada por perturbação 

das órbitas utilizando posicionamento preciso dos receptores do GPS/ 

GLONASS, promovendo o posicionamento necessário orbitalar. A 

órbita atual e o procedimento operacional da GOCE foi finalizada 

somente na órbita (CET2); 

 Tendo a limitação dos acelerômetros, com a banda, a gradiometria, 

não avaliada para mensurar a gravidade exata dos efeitos da 

natureza, através das ondas de comprimento. A causa harmônica 

dessas longas ondas de tamanho de causas naturais, pode ser 

instanciadas, recorrendo para as perturbações orbitais, utilizando 

o posicionamento preciso para o GPS/GLONASS, decorrendo todas 

providências necessárias ao posicionamento orbital. A órbita atual e 

procede operacionalmente para o GOCE com finalização em onze 

órbita (CET3); 

 Com o tamanho da limitação dos acelerômetros, gradiometria não 

está habilitado para mensurar a gravidade em longas distâncias... A 

atual órbita e procedimento operacional para GOCE está sendo 

finalizado (CET4); 
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Na área a seguir, Ciências Humanas e Sociais (CH), focalizamos o fragmento 

seguinte:  

 

Because media character demographics and portrayals of social groups may 

influence players’ likelihood of attending to and learning from game 

characters (Bandura, 1994), as well as players’ perceptions of social reality 

(Gerbner et al., 1994; Shrum, 1999), establishing sound baseline measures of 

videogame character demographics is a necessary step in applying theories 

of influence, identity construction and perceived social reality. 

 

Constatamos novamente que nenhum dos candidatos, CH1, CH2, CH3, CH4, e 

CH5, atingiu o objetivo proposto. Houve uma fragmentação do texto, tradução indevida de 

certos vocábulos e orações, falta de pontuação e de conhecimento linguístico em inglês. Além 

disso, no contexto há uma confusão fronteiriça entre o texto apresentado e o texto produzido. 

Isso talvez ocorreu devido à falta de percepção do enunciado pleno, o que resultou em frases 

fragmentadas e prejudicou a conclusividade da resposta (BAKHTIN, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porque a média demográfica do personagem e a representação de 

grupos sociais podem influenciar jogadores na probabilidade de atender 

e aprender com personagens de games, tão bem quanto na percepção 

dos jogadores quanto a realidade social, estabelecer a medida de peso 

base dos personagens demográficos do videogame é a necessidade do 

caminho em aplicar teorias de influência, construção da identidade e a 

percepção da realidade social (CH1); 

 Porque as características demográficas e a representação do grupo 

social devem influenciar os jogadores em sua satisfação e na 

aprendizagem das características dos games, tanto quanto a percepção 

da realidade social, estabelecendo a necessidade de aplicação de teorias 

da influência, construção da identidade e percepção social da realidade 

para medir as características demográficas do vídeo game (CH2); 

 Portanto o caráter médio demográfico entre os grupos sociais pode 

influenciar os jogadores quanto ao que estão atentando e aprendendo 

com o caráter dos jogos tanto quanto a percepção dos jogadores sobre a 

realidade social estabelecendo uma base de mensuração entre o 

caráter dos vídeo games é um passo necessário para a aplicação da 

teoria da influência, construção da identidade e percepção da realidade 

social (CH3); 

 Dadas as limitações dos acelerômetros, a gradiometria não vem sendo 

ábil na medida das assinaturas do campo gravitacional ao longo das. 

As causas harmônicas destas assinaturas ao longo das medidas vem 

ser recuperadas por perturbações orbitais utilizando posições precisas 

para o GPS/GLONASS que aponta também posições orbitais 

necessárias. A órbita atual e procedimentos operacionais para GOCE 

vem sendo finalizado em órbita (CET5); 
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Portanto fizemos uma exposição de todos os descritores sempre com o enfoque 

teórico, contemplando os acertos e os desvios das respostas. Vale ressaltar que, pela natureza 

dos textos, ocorreram números diferentes de questões para cada descritor, contemplando as 

várias áreas. 

Com relação ao primeiro descritor D1, entender informações no texto, 

observaramos várias ocorrências: poucos candidatos dialogaram com o texto, que deveria ter 

levado a comunicação através da palavra no seu sentido genérico a um contexto preciso e 

satisfatório. Nesse âmbito, configuram-se o dialogismo e a responsividade.  Pois diálogo e 

resposta, segundo Amorim (2004, p. 97) ensina, esses referem-se à compreensão dos próprios 

signos e não apenas àquilo que representam em seu aspecto literal; outros só o fizeram 

parcialmente, levando em conta que o diálogo numa língua estrangeira requer não só um 

conhecimento superficial do idioma, mas a cumplicidade entre os atores, e ele só se estabelece 

a contento quando nele se insere o valor do contexto. Esse valor perpassa as relações 

dialógicas; para isso, no olhar dessa autora,  não há linguagem sem possibilidade de diálogo, 

ou seja, sem possibilidade de resposta. Falar é falar a outros que falam e que, portanto, 

respondem.  Fecha-se assim a cadeia comunicativa. 

No que se refere ao descritor D2, discorrer sobre um ponto específico incurso no 

texto, constata-se mais uma vez que poucos candidatos demonstraram melhor grau de 

compreensão e diálogo. Observou-se que o texto e a questão suscitaram uma réplica nesses 

 Por ser um meio que traz as características demográficas e 

representações sociais, podendo levar os jogadores a produzirem ou 

aprenderem algo a partir disso, e que pode influenciar a maneira como 

eles percebem a realidade, social, entende-se que estabelecer essas bases 

de comparação das representações demográficas presentes no vídeo 

game é um passo necessário para aplicação das teorias da influência da 

construção da identidade e da percepção da realidade social (CH4); 

 Pela média das características demográficas e populacionais dos grupos 

sociais mais influentes de jogadores é possível observar e aprender as 

características dos jogos (Bandura, 994), assim como, a percepção da 

realidade social dos jogadores (Gerbner et al, 1994, Shrum, 1999), 

estabelecendo as bases para a mensuração das características 

demográficas nos vídeo games e os passos necessários para aplicação da 

teoria da influência, construção de identidade e percepção social da 

realidade (CH5); 
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candidatos, talvez em decorrência do vocabulário técnico por eles conhecido.  Isso se coaduna 

com o que Bakhtin (2011) defende de que o dialogismo é princípio constitutivo da linguagem, 

conduzindo ao sentido do discurso. 

Concernente ao descritor D3, delimitar informações contidas no texto, foi possível 

verificar que, em todas as áreas, os examinadores foram felizes na escolha dos signos que 

priorizam a localização espacial de um determinado assunto. Isso favoreceu a compreensão, 

embora alguns não a tenham alcançado, talvez por falta de conhecimento dos signos ou por se 

tratar de termos técnicos que não fazem parte do universo desses candidatos. Isso os levou ao 

mero reconhecimento/identificação de algumas formas linguísticas, além de uma leitura linear 

dos grupos nominais em inglês, inviabilizando o processo de compreensão. Ademais, 

constatou-se a falta de conhecimento de alguns candidatos quanto ao assunto. Verifica-se que 

a interlocução não se efetivou, porque, segundo Freitas (2010, p. 313), “para que a 

interlocução aconteça, é preciso que se oponha uma palavra à contrapalavra”; ou seja, o já-

dito seja enriquecido e completado pelo dito do outro. Eis a essência da compreensão. 

A realidade dessas respostas vai de encontro ao que Bakhtin e Vigotsky 

defendem, no olhar de Freitas (2013, p. 308), sobre a palavra, “vista como o instrumento mais 

puro de interação verbal” e, para entendê-lo, não se pode considerar seus dois componentes, 

pensamento e palavra, analiticamente separados. Haja vista serem eles como fios imbricados e 

conterem a propriedade do todo. Sem essa unidade, as palavras não passam de apenas um som 

vazio.  

Quanto ao descritor D4, explicar um item específico mencionado no texto 

verificou-se mais uma vez que os examinadores solicitaram que explicassem um item dentro 

de uma sequência específica na área de CA, possibilitando ao candidato um olhar local e 

espacial, coerente com a realidade efetiva, havendo assim um intercâmbio dos enunciados por 

parte dos interlocutores. Outros não dialogaram com a questão, talvez em decorrência de 

desconhecerem o vocabulário técnico, demonstrando não transporem a fronteira entre o dito e 

o não-dito.  

Salientamos ainda que, nesse descritor, um candidato da área de CA, bem como 

outros da área de CS, apresentaram integralmente uma resposta, demonstrando compreensão e 

compartilhamento dos sujeitos envolvidos; observou-se uma integração dos enunciados, pelos 

sujeitos, conforme Bakhtin (2011).  Esses candidatos por apropriarem-se do discurso do 

outro, posicionaram-se discursivamente; contra-argumentaram o discurso do outro e 

produziram sua própria enunciação. Enquanto isso, ainda nesta área, os demais candidatos 



105 

 

 
 

apresentaram respostas que denotam a ausência de interação entre os sujeitos envolvidos. 

Supõe-se que, por não conhecerem o significado de um termo, eles o suprimiram, quebrando a 

sequência do enunciado, inviabilizando a compreensão. 

Em outro momento, ainda neste descritor, CET, CH e CB, alguns candidatos 

sintetizaram suas respostas, deixando de lado pontos relevantes. Nesse caso, a compreensão 

não foi plena, mas parcial. Percebeu-se ainda que esses candidatos  não atenderam plenamente 

às expectativas das questões. Apesar de o texto ter muitos cognatos, mesmo assim, isso não 

foi decisivo para a sua compreensão. Trata-se de um texto puramente técnico, cujo 

conhecimento do assunto em questão é importante para o seu entendimento como um todo. 

Conforme ensina Bakhtin (2011, p. 306), “a língua possui uma imensa reserva de recursos 

linguísticos”, entre eles os lexicais, que não foram contemplados no todo de um enunciado 

concreto. 

Com relação às áreas de ENG, CET e CB, o diálogo não aconteceu em 

decorrência da natureza dos textos, em descompasso com a diversidade de concentração de 

cada área. Torna-se difícil, portanto, para o candidato da área de Engenharia de Produção, por 

exemplo, compreender um texto de caráter técnico pertencente à área de Engenharia Civil. É 

um desafio para a equipe adaptar um texto específico que venha contemplar as demais áreas. 

A sugestão talvez fosse escolher textos de conteúdos mais globalizantes ao alcance de todos, 

pois o candidato, para compreender um texto em língua inglesa, precisa ter conhecimento 

prévio, tanto da língua, quanto do assunto em pauta.  Sem esses requisitos, a responsividade 

fica comprometida. Isso se coaduna com o que Faraco (2009, p. 66) ensina que “para haver 

relações dialógicas, é preciso que o material linguístico tenha entrado na esfera do discurso, 

transformando-se num enunciado que reflete a posição de cada sujeito”. 

Por último, o descritor D5, traduzir um fragmento textual, observou-se que na 

maioria das áreas, grosso modo, o objetivo da questão – traduzir com clareza, articulando 

tanto em termos estruturais quanto de sentido – não foi atingido.  Talvez por falta de 

conhecimento específico do vocabulário, do assunto em questão e da estrutura linguística em 

inglês, bem como da repetição dessas estruturas fora do contexto, desviaram-se do sentido; 

não intercambiaram os enunciados. Pode-se afirmar que apenas houve uma decodificação; 

não uma descodificação. 

A observação das respostas dos candidatos coloca-se como um bom diagnóstico 

acerca do desempenho dos candidatos, haja vista os acertos e desvios. Ou seja, alguns 



106 

 

 
 

atendetram plenamente ao objetivo da questão; outros o fizeram parcialmente ou não o 

fizeram. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar etc. 

Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, 

as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e 

essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal. Cada 

pensamento e cada vida se fundem no diálogo inconclusível (BAKHTIN, 2011, p. 

348). 

 

 

No decorrer da nossa vida, cada dia é um novo dia com características 

diferenciadas. Assim também esta pesquisa, que não pretende ser nem ter a última palavra, 

visto que, no tecido responsivo da vida humana, o diálogo é sempre universal e inconcluso.  

Tivemos muitas oportunidades no decorrer deste trabalho, quando da dinâmica de 

questões e respostas proporcionadas por sujeitos de formação e contextos diferentes, de 

testemunhar uma realidade mutante, inconclusa, porém veiculada por meio do intercâmbio 

entre a língua materna e uma língua estrangeira. Pudemos valorizar também a importância 

indiscutível da língua materna através da qual se manifesta no sujeito falante o primeiro 

despertar da consciência, na visão bakhtiniana. A segunda língua vem somar-se à primeira; 

assimilada, compõe no sujeito outra visão de mundo, possibilitando-lhe maior amplitude no 

diálogo com os seus semelhantes. 

Este estudo é uma extensão da minha atividade como professora de Inglês e ex-

membro da equipe de elaboração e correção dos EPs na UFRN. Essa experiência me forneceu 

subsídios para uma reflexão do que vivenciei, além de poder observar até que ponto os 

postulados bakhtinianos se imbricam nas questões apresentadas aos candidatos. Além disso, 

propomo-nos analisar se a construção dos enunciados propiciou a responsividade dos 

candidatos; se o direcionamento da pergunta orienta ou determina a responsividade; se há 

indicadores  linguísticos  que demonstrem  responsividade por parte dos candidatos.   

Constitui-se um trabalho de tese em que o texto escrito é usado como campo de 

entendimento das questões propostas pelos examinadores, à luz dos postulados bakhtinianos, 

com ênfase no enunciado concreto, dialogismo e responsividade. Para isso foram apresentadas 

duas questões norteadoras, quais sejam: 

 

(1)  Como o direcionamento da pergunta orienta ou determina a 

responsividade dos candidatos? 
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(2)  Quais marcadores linguísticos/discursivos presentes nas respostas dos 

candidatos refletem a compreensão das perguntas nos EPs? 

 

Com relação à primeira questão apresentada, observamos que cada descritor 

aglomera uma série de perguntas direcionadas a cada texto, conforme a área em questão. 

Contudo, dada a diversidade de áreas, o diálogo entre os interlocutores (candidatos e 

examinadores) pode ser prejudicado em decorrência de sua amplitude. Registramos ainda, 

com elogios, a forma como a equipe de examinadores formulou as questões dentro dos 

postulados bakhtinianos, embora não fosse essa sua intenção, visto que ensejaram o diálogo e 

a responsividade.  

Ainda concernente a essa questão, observamos que a equipe foi eficiente quando 

englobou na pergunta termos do cotidiano pertinentes ao contexto. Nesse viés, suas escolhas 

linguísticas direcionaram o raciocício do candidato, favorecendo a responsividade. Por outro 

lado, quando se tratava de textos técnicos, específicos de uma determinada área, com escolhas 

linguísticas restritas, o direcionamento da pergunta não ensejou a responsividade, ou seja, a 

cadeia comunicativa não se completou pela pouca compreensão dos signos.  Bakhtin (2011) 

deixa muito claro que os limites de cada enunciado concreto como unidade de comunicação 

discursiva  são definidos pela alternância dos sujeitos do discurso. Quando não há interação, 

não há alternância. 

Quanto à segunda questão, percebemos em muitas situações que vários 

marcadores linguísticos/discursivos, usados nas respostas, refletiram o entendimento das 

perguntas. Por exemplo: no texto de CA, cujo título é “Cultural aspects and potential use of 

cupuaçu in the Itacoatiara county, Amazonas State”, acompanhado da questão: “de que 

depende o desenvolvimento da Amazônia e qual o papel da globalização neste processo?”, 

observamos que os termos usuais direcionaram a pergunta, facilitando o diálogo. Por outro 

lado, o texto aplicado nas áreas de ENG, “Seismic behavior of steel-concret composite 

beams”, seguido da pergunta: “Descreva as vantagens tradicionalmente atribuídas a 

prestressed beams em relação a non-prestressed beams  apontadas pelos autores”,  

constatamos  que houve muita dificuldade em respondê-la, dada a presença de termos 

específicos da Engenharia Civil, o que impossibilitou aos candidatos  das outras engenharias  

dialogarem com o texto. O ideal seria um texto que transitasse na área de engenharia como 

um todo, sem se ater a uma especificidade, o que permitiria a todos uma compreensão.  
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Percebemos que, apesar da pertinência de palavras cognatas facilitadoras do 

entendimento nesse texto, na área de ENG, a maior parte dos candidatos ateve-se à repetição 

de palavras soltas, sem posição valorativa, demonstrando falta de encadeamento lógico, pois a 

simples reprodução de palavras e frases, impossibilitou  ir ao encontro da questão no sentido 

do contexto e da compreensão. Esses candidatos não dialogaram, uma vez que não deram 

continuidade ao enunciado, pelo fato de se aterem apenas ao reconhecimento do vocábulo, 

sem levar em conta o contexto, não havendo assim a alternância dos sujeitos.  

Ademais, observamos que, nas CHs, as respostas a essa mesma questão da 

pesquisa, não contemplaram os marcadores linguístico/discursivos. Ficou nítido que os 

candidatos não assumiram a postura ativa responsiva, dificultando a interação. Limitaram-se 

apenas a reproduzir partes do texto, deixando de lado palavras-chave norteadoras da sua 

compreensão como um todo. Além disso, ficou claro que essas respostas parecem estar na 

superficialidade do texto, denotando que eles não se aprofundaram no entendimento, atendo-

se apenas aos limites da oração, das palavras em si, apesar de os examinadores terem 

propiciado boas condições de diálogo.  

Esta pesquisa respresenta uma fatia de um assunto mais amplo, pois nos 

deparamos com limitações, visto que, ao analisar e interpretar questões e respostas, está 

subentendido o aspecto da leitura. Porém nós nos restrigimos aos aspectos da responsividade, 

não adentrando no processo de leitura. Daí, talvez, uma limitação. Fica o desafio a quem 

quiser fazê-lo. 

Diante disso, temos uma pesquisa inacabada, mas com resultado positivo, por 

poder levar a interpretações múltiplas. Está aberto, portanto, um leque dialógico em que 

novos pesquisadores poderão buscar novos entornos e melhores acabamentos no sentido de se 

refazer algo melhor, no que tange à avaliação dos EPs. Isso se coaduna com o que ensina 

Brait (2009) de que o estudo de um texto supõe analisá-lo em todas as suas dimensões, 

interpretando-o, explicitando as relações axiológicas e dialógicas que o constituem; dando a 

elas uma resposta, visto que toda compreensão é necessariamente responsiva. 

                  Após essa reflexão, diante desse olhar, procuramos fornecer subsídios para a 

equipe responsável pelo referido exame, no sentido de que busque rever sua prática no 

processo de elaboração, desde as escolhas dos textos e formulação dos enunciados, de 

maneira que possa propiciar um maior diálogo com os  interlocutores (candidatos e 

examinadores),  tendo em vista  os objetivos a que se propõem os EPs, ler e compreender 
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textos acadêmicos em língua Ingloesa, tendo em vista  sua necessidade ao ingressarem no 

Mestrado ou Doutorado. 

Finalizando, retornamos à epígrafe deste trabalho, “O todo interior não se basta a 

si mesmo, está voltado para fora, dialogado, cada vivência interior está na fronteira, encontra-

se com outra, e nesse encontro tenso está toda a sua essência” (BAKHTIN, 2013, p. 322). 

Semelhante à caixa de Pandora, cada vivência, cada enunciado, estão presos num espaço 

limitado; porém sua essência só se otimiza na ruptura com a fronteira que os retém. Sem essa 

ruptura, perde-se o grau supremo da socialibilidade, característica do ser humano. 

Diante disso, pode-se depreender que a palavra vive na fronteira entre dois 

contextos, o meu e o alheio, com dupla vida e réplicas. Esse alheio, ou seja, a exotopia, é o 

olhar que vem de fora. Como pesquisadora, percebo que, neste estudo,  a fronteira não 

significa limitar ou dividir, mas  unir e aproximar todos os envolvidos neste processo que é o 

EP,  embora sejam os  interlocutores como um “furacão”, cujo “epicentro” leva até às 

margens uma “avalanche” de réplicas e trépicas num “torvelinho” ininterrupto. 
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ANEXO 1 

 

Prova de Ciências Agrárias. 2014.2 

 

Cultural aspects and potential use of cupuassu in the Itacoatiara county, Amazonas 

State 

 Maricleide Maia Said Luiz Antonio de Oliveira Alexandre Almir Ferreira Rivas  

 

Introduction 

 

The development of the Amazon region depends on how its possibilities are 

administered, rendering accordant ecological equilibrium and sustainable use of natural reso 

urces so as to result in substantial gain in life quality of its population, economical growth, 

technological advancement and its integration to the national and international economy 

(CAVALCANTI, 1997). Globalization brought about changes in the social, economical, and 

political order and stimulated significant advancements in several sectors of Society both at 

the urban and the rural milieux. Agricultural as well as industrial business were strongly 

pressed to reach higher levels of competiveness in their productive chains mainly as to factors 

related with technology and processes management. The recently implemented changes in the 

Economy and Society at the global level mainly those related with the environmental issue as 

part of the endeavor to guarant ee the sustainability of the natural resources and the 

preservation of the Amazon ecosystems, led extractive lumberjacks and the traditional 

regional agriculture to a loss in competition power, especially in those areas far from large 

urban centers such as the Manaus Free Trade Zone. Having this scenario in view, alternatives 

to counterbalance the negative effects of that dynamics are of necessity. 

 That perspective encompasses the strategy of making use of the resources of the 

Amazon region biodiversity as an alternative of regional and local development by the 

strengthening of the productive chain of Amazon species starting at the agribusiness up to the 

final consumer of industrialized products. The richness potential and the regional 

development policies were not enough to stimulate the economical growth of the state of 

Amazonas by the sustainable use of the existing biodiversity resources in the region since the 

productivity chain of the regional species commercially exploited is still rather limited with 

low aggregate value and attaching little benefit to the agents composing their links. This 

situation is found in Itacoatiara, in Amazonas state inland, one of the most important cupuassu 

producing counties and where productivity has been decreasing stead ily during the last few 

years.  

Cultivating Amazon local fruits is pointed as an important alternative for the 

economical growth of the region specially those species whose productive chain is more 

diversified and can offer various links within that chain. In this contexture, the cultivation of 

cupuassu, a native fruit of the Amazon region, may be seen as one of the most significant 

agricultural activities of the region, justified by the broad commercialization of the fruit “in 

natura” or in an industrialized form (AGUIAR, 1988; SOUZA et al., 2009, 2010). The pulp, 

the main byproduct of the species commercial scale, is widely accepted by the market and can 
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originate an ample range of industrial products which interest both the national and the 

international market. Although the pulp is used for the production of a rather high number of 

products (juice, popsicle, bonbon, candy, compote, crackers, cake, pudding, pies, jelly, etc.) 

the seeds and the peel are little commercially exploited. This posture weakens the production 

chain due to the wasting of the fruit byproducts – they are thrown away at the property by the 

farmers (AGUIAR, 1988; CARVALHO et al., 2000; SOUZA et al., 2009, 2010).  

 

Methodology  

 

The objective of this work was to verify agronomical aspects of cupuassu cultivation 

in 20 rural properties in Itacoatiara, state of Amazonas, and if the farmers owing those 

properties were aware of the possibilities of economically exploiting the fruit byproducts 

other than the pulp. The study also considered the possibility of the plants being under attack 

of pests and/or diseases as well if the farmers were aware of the occurrence of these problems 

and if they were trying and had the technical competence to treat the plants to control those 

problems. All of the 20 cupuassu fields presented the disease Witches broom.  

 

Conclusion  

 

Cupuassu productivity in the Itacoatiara county, a unit of the state of Amazonas, is 

very low due to lack of soil fertilization and the phytosanitary control of pests and diseases. 

Witches b room was found in 100% of the visited rural properties. Fruit borer in 65% and 

mistletoe in 20% of them. The majority of the farmers do not know the economical use of the 

cupuassu seeds. None of the farmers commercialized the seed as a profit generator com 

ponent. Disponível em: . Acesso em 07 jul. 2014. .[Adaptado] 
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ANEXO 2 

 

EXPECTATIVA - Ciências Agrárias  

 

Questão 1 - O desenvolvimento da Amazônia depende de como suas possibilidades são 

administradas, fazendo jus ao equilíbrio ecológico harmônico e ao uso sustentável de recursos 

naturais para que haja um ganho substancial na qualidade de vida de sua população, no 

crescimento econômico, no avanço tecnológico e na sua integração com a economia nacional 

e internacional. A globalização trouxe mudanças de ordem social, econômica e política e 

estimulou a vanços significativos em vários setores da sociedade, tanto no meio urbano como 

no rural. A agricultura e os negócios industriais foram fortemente pressionados a atingir 

níveis altos de competitividade em suas cadeias produtivas bem como fatores relacionados à 

tecnologia a aos processos de gestão.  

 

Questão 2 - Cenário atual global da Amazônia: Mudanças recentemente implementadas na 

Economia e na Sociedade em nível global, principalmente aquelas relacionadas às questões 

ambientais como parte do esforço para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais e da 

preservação dos ecossistemas da Amazônia, levaram os lenhadores e a agricultura regional 

tradicional a uma perda na competição de poder, especialmente naquelas áreas distantes dos 

centros urbanos tais como a Zona Franca de Manaus. A alternativa para contrabalançar os 

efeitos negativos da globalização é fazer uso dos recursos da biodiversidade da região 

amazônica como uma alternativa do desenvolvimento local e regional através do 

fortalecimento da cadeia produtiva das espécies da Amazônia, desde o agronegócio até o 

consumidor dos produtos industrializados.  

 

Questão 3 - As políticas de desenvolvimento e a riqueza potencial da região não foram 

suficientes para estimular o crescimento econômico do Estado do Amazonas através do uso 

sustentável das fontes da biodiversidade existentes na região. A produtividade das espécies 

regionais e xploradas comercialmente é ainda muito limitada ao baixo valor agregado, 

atribuindo pouco benefício aos agentes responsáveis. Uma solução encontrada para resolver 

essa situação em Itacoatiara é o cultivo de frutas locais como o cupuaçu. Tal cultivo é 

apontado como uma alternativa importante para o crescimento econômico especialmente 

aquelas espécies cuja cadeia produtiva da região é mais diversificada e pode oferecer várias 

relações dentro dessa cadeia.  

 

Questão 4 - A polpa é amplamente aceita pelo mercado e pode originar uma variedade 

abundante de produtos industriais, que interessam ao mercado nacional e internacional. 

Embora a polpa seja usada para a produção de um grande número de produtos (suco, picolé, 

bombom, doce, compota, bolo, pudim, torta, geleia, etc.) as sementes e a casca são pouco 

exploradas comercialmente, sendo desperdiçadas pelos fazendeiros. 
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Questão 5 - A produtividade de cupuaçu na região de Itacoatiara, uma parte do Estado do 

Amazonas, é muito baixa devido à falta de fertilização do solo a ao controle fitossanitário de 

pestes e doenças. A vassoura de bruxa foi encontrada em 100% das propriedades rurais 

visitadas. Lagarta em 65% e visco em 20% dessas propriedades. A maioria dos fazendeiros 

não conhece o uso econômico das sementes do cupuaçu. Nenhum dos fazendeiros 

comercializou a semente como um componente gerador de lucro. 
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ANEXO 3 

 

Prova de Ciências Biológicas – 2014.2 

 

A Multilevel Gamma-Clustering Layout Algorithm for Visualization of Biological 

Networks 

 

Tomas Hruz, Markus Wyss, Christoph Lucas, Oliver Laule, 

Peter von Rohr, Philip Zimmermann, Stefan Bleuler  

 

Visualization of large complex networks has become an indispensable part of systems 

biology, where organisms need to be considered as one complex system. The visualization of 

the corresponding network is challenging due to the size and density of edges. In many cases, 

the use of standard visualization algorithms can lead to high running times and poorly 

readable visualizations due to many edge crossings. We suggest an approach that analyzes the 

structure of the graph first and then generates a new graph which contains specific semantic 

symbols for regular substructures like dense clusters. 

 We propose a multilevel gamma-clustering layout visualization algorithm (MLGA) 

which proceeds in three subsequent steps: (i) a multilevel  - clustering is used to identify the 

structure of the underlying network, (ii) the network is transformed to a tree, and (iii) finally, 

the resulting tree which shows the network structure is drawn using a variation of a force-

directed algorithm. The algorithm has a potential to visualize very large networks because it 

uses modern clustering heuristics which are optimized for large graphs. Moreover, most of the 

edges are removed from the visual representation which allows keeping the overview over 

complex graphs with dense subgraphs. The development in systems biology has brought a 

strong interest in considering an organism as a large and complex network of interacting parts. 

Many subsystems of living organisms can be modeled as complex networks.  

One important example is a network of biochemical reactions which constitutes a 

complex system responsible for homeostasis in the living cell. An abstract network model of 

the biochemical processes within the cell can be constructed such that reactions are 

represented as nodes and metabolites (and enzymes) as edges. In the past, this system was 

studied mainly on a subsystem level through metabolic pathways. Recently, it has become 

important to consider the metabolic system as one complex network to understand deeper 

phenomena involving interactions across multiple pathways. The need to study the whole 

network consisting of thousands of reactions, metabolites, and enzymes requires a 

visualization system allowing biologists to study the overall structure of the system. Such a 

visualization should allow navigation and comprehension of the global system structures. In 

the present paper, we propose a visualization algorithm for very large networks arising in 

systems biology and we illustrate its usage on two complex biologi cal networks.  

The first case study is a metabolic network of Arabidopsis thaliana and the second 

case study is a gene correlation network of Mus musculus based on mRNA expression 

measurements. Biological networks are usually represented as graphs because such model can 

provide an insight into their structure. The goal of the subsequent visualization is to present 
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the information contained in the graph in a clear and structured way. For instance, closely 

related nodes of a subsystem should be positioned together. This can be achieved using a cost 

function which formalizes the visualization criteria and which controls the drawing algorithm. 

Several standard algorithms exist to achieve this goal using continuous optimization of the 

cost function, but the optimi zation of a discrete cost function remains hard to solve. 

Disponível em:. Acesso em: 07 jul.2014. [Adaptado]. 
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ANEXO 4 

 

EXPECTATIVA – Ciências Biológicas 2014.2 

 

 

Questão 1 - A visualização da rede é um desafio devido ao tamanho e densidade das bordas. 

Em muitos casos, o uso de algoritmos de visualização padrão pode conduzir a tempos 

elevados de funcionamento e visualizações de pobre leitura devido a muitos cruzamentos de 

arestas. Os autores sugerem uma abordagem que analisa a estrutura do gráfico primeiro e, em 

seguida, gera um novo gráfico que contém símbolos semânticos específicos para subestru 

turas regulares tais como aglomerados densos. 

 

Questão 2 - Os autores propõem um algoritmo de visualização com multiníveis de 

apresentação por aglomeração de gama (MLGA) que segue três passos subsequentes: (i) uma 

aglomeração   de multiníveis é utilizada para identificar a estrutura de rede subjacente, (ii) a 

rede é transformada em uma árvore, e (iii) finalmente, a árvore resultante, que mostra a 

estrutura da rede, é desenhada com uma variação de um algoritmo de força dirigida. As 

vantagens sã o que o algoritmo tem um potencial para visualizar redes muito grandes, porque 

ele usa heurísticas modernas de agrupamentos que são otimizadas para grandes gráficos. 

Além disso, a maior parte das arestas são removidas a partir da representação visual, o que 

permite manter a vista geral sobre gráficos complexos com subgráficos densos.  

 

Questão 3 - Um exemplo importante é a rede de reações bioquímicas que constitui um 

complexo sistema responsável pela homeostase na célula viva. Um modelo de rede de resumo 

dos p rocessos bioquímicos no interior da célula pode ser construído de tal modo que as 

reações são representadas como nós e metabolitos (e enzimas) como arestas.  

 

Questão 4 - No passado, um sistema era estudado principalmente em um nível de subsistema 

através de vias metabólicas. Recentemente, tornou-se importante considerar o sistema 

metabólico como uma rede complexa para entender os fenômenos mais profundos que 

envolvem interações entre vários caminhos. A necessidade de se estudar toda a rede, que 

consiste de milhares de reações, metabolitos e enzimas requer um sistema de visualização que 

permita que biólogos possam estudar a estrutura geral do sistema. 

 

 Questão 5 - No presente estudo, propomos um algoritmo de visualização de redes muito 

grandes que surgem em biologia de sistemas e ilustramos a sua utilização em duas redes 

biológicas complexas. O primeiro estudo de caso é uma rede metabólica da Arabidopsis 

thaliana e o segundo estudo de caso é uma rede de correlação genética da Mus musculus com 

base em medições de expressão de mRNA. 
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ANEXO 5 

 

Prova de Ciências Exatas e da Terra- 2014.2 

 

Satellite gravity gradiometry: Secular gravity field change over polar regions 

                                                                                         Philip Moore, Matt A. King  

 

Mass redistribution within  radie the Earth’s  radient cause temporal changes to the 

Earth’s gravity field. These temporal signatures are measurable by geodetic techniques 

including space – borne instrumentation. Over the last decade the scientific community has 

had access to data from the Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) mission 

(Tapley et al., 2004) using precise inter-satellite measurements between a tandem  radien 

near polar  radiente. GRACE has provided the static gravity field to degree and order 100–

150 and monthly snapshots of the temporal gravity field for mass redistribution studies. 

Investigation of these signatures has provided a wealth of knowledge particularly in the  radi 

of hydrology (e.g. Ramillien et al., 2008) and cryospheric  radien including insight into the 

changing ice mass over Greenland (e.g. Velicogna et al., 2005) and Antarctica (e.g. Velicogna 

and Wahr, 2006; Chen et al., 2008). 

  The ESA Gravity and steady state Ocean and Circulation Explorer, GOCE, miss ion 

(Muzi and Allasio, 2004) will utilize the principle of satellite gravity gradiometry to measure 

the long to  radie wavelengths in the static gravity field. While the GRACE mission is based 

on sensing the differential gravitational forces acting on two point masses orbiting some 

220km apart, satellite gradiometry carries an array of accelerometers on a single spacecraft to 

measure the differential accelerations. With GOCE the distance between the point masses, 

namely the accelerometers, is reduced to 0.5m with the differential accelerations providing 

the  radientes  of the satellite  radiente tensor. GOCE was launched into a near polar 

 radient an altitude of about 270km on 17 March 2009.  

The requirements of the GOCE gradiometry mission have advanced the technological 

development of  radiente. Apart from the highly advanced accelerometers, which are two 

orders of magnitude more precise than those carried on GRACE, the satellite is a first in both 

the design of the satellite to ensure a highly stable flight through the Earth’s atmosphere and 

the drag-free control system (e.g. Canuto, 2008) to near-eliminate the effects of the 

atmosphere. A feedback mechanism from the accelerometers will control firing of ion 

thrusters to compensate for the drag and other  radient force effects. GOCE will carry six 

accelerometers to measure the gravity  radientes along three orthogonal axes. The scientific 

drivers behind the GOCE mission are described in ESA (1999) for example. Given the band-

width limitation of the accelerometers, gradiometry will not be able to measure gravity field 

signatures at the longest wavelengths. The harmonics causing these long wavelength 

signatures will instead be recoverable from orbital perturbations utilizing precise positioning 

from the GPS/GLONASS receiver which also provides the necessary orbital positioning. The 

actual orbit and operational procedure for GOCE will be finalized once in orbit. The pre-

launch scenario envisages two 6-month measurement phases either side of a 6-month period 
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of hibernation during which passage through the Earth’s umbra limits power from the solar 

cells. However, given the low level of solar activity in 2009 other scenarios may be feasible 

including the potential for continuous measurements over an 18 –month period. Fonte:Journal 

of Geodynamics 49 (2010) 247–25. 07 jul. 2014. 
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ANEXO 6 

 

 

EXPECTATIVA- Ciências Exatas e da Terra Expectativa 2014.2 

 

 

Questão 1 - Ao longo da última década, a comunidade científica tem tido acesso a dados 

gerados pela missão Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), que usa medições 

intersatélite precisas de um par de satélites próximos aos polos. GRACE tem proporcionado o 

campo gravitacional estático para grau e ordem de 100-150 e fotos mensais do campo de 

gravidade temporal para estudos de redistribuição de massa. A investigação dessas assinaturas 

tem fornecido uma riqueza de conhecimento em particular às áreas de hidrologia e da ciência 

criosférica, incluindo ideias sobre a mudança de massa de gelo sobre a Groenlândia e a 

Antártica.  

 

Questão 2 - Enquanto a missão GRACE é baseada na medição das forças gravitacionais 

diferenciais que agem em dois pontos de massa orbitando a alguns 220 km de distância, a 

gradiometria de satélite da missão GOCE transporta um conjunto de acelerômetros em uma 

única sonda para medir as acelerações diferenciais. Com a missão GOCE a distância entre os 

pontos de massa, ou seja, os acelerômetros, é reduzida para 0,5m com as acelerações 

diferenciais fornecendo os componentes do tensor gradiente do satélite.  

 

Questão 3 - Os requisitos estabelecidos pela missão de gradiometria GOGE fazem avançar o 

desenvolvimento tecnológico de satélites. Além dos acelerômetros altamente avançados, que 

são de duas ordens de magnitude mais precisos do que os utilizados em GRACE, o satélite é o 

primeiro, tanto no seu design para garantir um voo altamente estável através da atmosfera da 

Terra quanto no seu sistema de controle livre de atrito para quase eliminar os efeitos da 

atmosfera. 

 

 Questão 4 - O cenário de pré-lançamento previa duas fases de medição de 6 meses de cada 

lado de um período de hibernação de 6 meses, durante o qual a passagem pela umbra terrestre 

restringe o poder das células solares. No entanto, dado o baixo nível de atividade solar no ano 

de 2009, outros cenários poderiam ser viáveis, incluindo a possibilidade de medições 

contínuas ao longo de um período de 18 meses.  

 

Questão 5 - Dada a limitação de largura de banda dos acelerômetros, a gradiometria não será 

capaz de medir as assinaturas de campo de gravidade nos comprimentos de onda mais longos. 

As harmônicas que causam essas assinaturas de comprimento de onda longo poderão ser 

recuperadas de perturbações orbitais, ao contrário, utilizando-se o posicionamento preciso do 

receptor de GPS / GLONASS, que também fornece o posicionamento orbital necessário. A 

órbita real e o procedimento operacional para GOCE serão finalizados uma vez em órbita. 
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ANEXO 7 

 

Prova de Ciências Humanas e Sociais2014.2 

 

The virtual census: representations of gender, race and age in video games  

                                 Dmitri Williams Nicole Martins Mia Consalvo James d. Ivory  

 

Video games have become a widely popular and highly profitable medium, with more 

than 40 percent of Americans now  playing them regularly (Slagle, 2006). A majority of 

adults age 18 and older (53%) play video games and approximately one in five adults (21%) 

play every day or almost every day (Lenhart et al., 2008). In fact, video games surpass 

television in terms of time spent among some populations (Sherry et al., 2006). It follows that 

if games are a significant portion of the media diet, they need to be understood as important 

systems of symbols which might have a broad social impact. In the same vein that television 

has been thought to create cultivation effects (Gerbner et al., 1994) and to have an impact on 

the cognitive modeling of social identity formation (Mastro et al., 2007), games also may be 

influencing players’ impressions of social groups, including their own (Comstock and 

Cobbey, 1979). Content analyses of mainstream media have demonstrated where portr ayals 

of gender, race and age have diverged from actual group proportions in the US population 

(Harwood and Anderson, 2002). 

  However, despite the popularity of video games, there is a gap in our understanding of 

such portrayals across the wide range of game titles and as understood from the consumer’s 

viewpoint. Past research has focused on convenience samples of game titles, but never in 

proportion to what is actually played. Sampling and weighting games according to popularity 

will allow a connection between research and actual social practice.  

The existing content analytic work done on video games has focused on two topics of 

special interest to communication researchers: violence (Dietz, 1998; Heintz -Knowles et al., 

2001; Schierbeck and Carstens, 2000; Shibuya et al., 2004; Smith et al., 2003; Thompson and 

Haninger, 2001; Thompson et al., 2006), and gender and sexuality (Braun and Giroux, 1989; 

Dietz, 1998; Downs and Smith, 2005; Heintz-Knowles et al., 2001; Janz and Martis, 2007). 

 Although these studies are important steps in examining videogame content, there is 

still much left to discover, including a more basic study of representation. In the work 

presented here, this study seeks to obtain a baseline measure of race, gender and age 

distribution across the current universe of videogame characters. Because media character 

demographics and portrayals of social groups may influence players’ likelihood of attending 

to and learning from game characters (Bandura, 1994), as well as players’ perceptions of 

social reality (Gerbner et al., 1994; Shrum, 1999), establishing sound baseline measures of 

videogame character demographics is a necessary step in applying theories of influence, 

identity construction and perceived social reality. Disponível em: Acesso em: 05 jul. 2014. 

[Adaptado] 
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ANEXO 8 

 

EXPECTATIVA- Ciências Humanas e Sociais 2014.2 

 

 

Questão 1 - Segundo os autores, os videogames se tornaram muito populares e altamente 

rentáveis, com mais de 40 por cento dos norte-americanos jogando-os regularmente (na época 

em que o artigo foi escrito). A maioria dos adultos com ou acima de18 anos (53%) jogam 

videogames e cerca de um em cada cinco adultos (21%) jogam todos os dias ou quase todos 

os dias. Na verdade, os videogames ultrapassam a televisão em termos de tempo gasto entre 

algumas populações. Os autores concluem que, se os jogos são uma parte significativa da 

dieta midiática, eles precisam ser entendidos como sistemas simbólicos importantes que 

podem ter um vasto impacto social.  

 

Questão 2 - Segundo os autores, da mesma forma que se tem acreditado que a televisão pode 

gerar efeitos de cultivo (Gerbner et al., 1994) e que tem um impacto sobre a modelagem 

cognitiva de formação de identidade social, os jogos também podem estar influenciando as 

impressões dos jogadores sobre grupos sociais, incluindo o seu próprio.  

 

Questão 3 - Os autores defendem que, apesar da popularidade dos videogames, há uma 

lacuna em nossa compreensão das representações em relação à vasta gama de títulos de jogos 

e como são entendidos do ponto de vista do consumidor. Pesquisas anteriores se concentraram 

em amostras específicas de jogos, mas nunca se preocuparam com a proporção em que eles 

realmente são jogados. Considerar a amostragem e ponderação dos jogos de acordo com a 

popularidade que eles têm permitirá uma conexão entre a pesquisa e a prática social real.  

 

Questão 4 - No trabalho reportado, os pesquisadores visaram a obter uma medida de 

referência de raça/etnia, gênero e distribuição etária em todo o universo atual de personagens 

de videogame. Isto se justifica pois a demografia dos jogos pode influenciar o que os 

jogadores aprendem quando jogam. 

 

Questão 5 - Uma vez que a popularidade midiática dos personagens e as representações de 

grupos sociais podem influenciar a probabilidade de os jogadores prestarem atenção e 

aprenderem com os personagens do jogo, bem como suas percepções da realidade social, 

estabelecer medidas de base realistas da demografia dos personagens de videogame é um 

passo necessário para a aplicação de teorias de influência, construção de identidade e 

percepção da realidade social. 
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ANEXO 9 

 

Prova de ciências da Saúde - 2014.2 

 

BACK PAIN 

                                                                                  John Edward Swartzberg Sheldon Margen 

 

Introduction  

 

Sitting and standing put considerable pressure on the lower back; standing exerts five 

times more pressure than lying down, and sitting, surprisingly, is even more strenuous. In 

fact, researchers believe that poor sitting posture is a major contributor to low-back pain. Poor 

standing and lying posture aren't good for your back either. In addition to helping prevent 

back and neck problems, good posture is important in positive ways. It improves your 

appearance and helps you project self-confidence and self-assurance. It can help you mentally 

and emotionally. And certainly it is worth achieving just for the aches and pains it may 

prevent.  

As long as people aren't actually in pain, they tend to forget how delicately their backs 

are engineered. The three spinal curves (neck, upper, lower) need to be kept in balanced 

alignment, and to do this, strong, flexible muscles are important. Poor posture can strain both 

muscles and ligaments, making you more vulnerable to injury—as well as complicating such 

everyday tasks as carrying groceries or even sitting at a desk. An improperly aligned spine 

may narrow the space between vertebrae, thereby increasing the risk of compressed nerves.  

Posture is not simply what happens when you are sitting or standing still—it's also 

dynamic, and includes your posture when you move. Poor posture may include many 

elements—rounded shoulders, protruding buttocks and abdomen, overly arched lower back, 

and the head pushed forward into an exaggerated position. 

 Poor posture may be caused by many factors, including previous injuries, disease, 

poor muscle tone, and emotional stress. A sedentary lifestyle can reduce muscle tone and 

strength and lead to bad posture. Sore, aching feet have a negative effect on posture, too. Foot 

pain may mean simply that you’re choosing the wrong shoes. Or you may need special 

supports—orthotic devices—in your shoes and an evaluation by a podiatrist. One very 

important factor is habit. Contrary to what some people believe, straightening up now and 

then isn't enough: you need to be aware of—and to practice—other strategies to improve 

standing and sitting. In addition, fatigue can result in bad posture. 

 In itself, poor posture isn’t a health problem. But it won’t improve witho ut some 

effort on your part, and in the meantime it can have an adverse impact on your 

musculoskeletal system. If you don’t take steps to improve your posture, you may eventually 

limit your lung expansion—which means less energy available to your body and brain—and 

develop chronic muscle aches, including headaches and back pains. 
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Standing Tall 

 

 A simple test can make you more aware of what constitutes good posture and can help 

improve your spinal flexibility. Stand in a normal, relaxed posture with your back against a 

wall—upper back and buttocks touching it. Slip your hand into the space between your lower 

back and the wall; it should slide in easily and almost touch both your back and the wall. If 

there’s extra space, you may have a swayback. To correct it, imagine that a string is tied to the 

top of your head and is pulling you straight up; then tuck in your abdomen and tilt your hips 

so that the space between your lower back and the wall is lessened. When you walk away 

from the wall, try to maintain the stance and the mental image of the string. 

 Contact your physician or an orthopedist if you have chronic neck or back pain 

caused by poor posture, or when your own efforts to correct bad posture don’t succeed. After 

taking a careful history, your doctor may prescribe a course of physical therapy or recommend 

an exercise program. Many kinds of sports, exercise, and movement therapies can help 

improve posture. Disponível em:< http://www.healthcommunities.com/back-pain/posture-

problems.shtml>. Acesso em: 7 jul. 2014. [Adaptado] 
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ANEXO 10 

 

EXPECTATIVA- Ciências da Saúde 2014.2 

 

Questão 1 - Seja na posição sentada ou em pé, nossa lombar sofre uma pressão considerável. 

Em pé, aumentamos cinco vezes mais a pressão do que se estivéssemos deitados, e sentados a 

pressão é ainda maior. Conforme pesquisadores, a postura sentada indevida é a maior 

causadora de dor lombar. Da mesma forma, uma má postura, seja deitado ou em pé, tampouco 

favorece para a saúde da coluna. Além de prevenir problemas na coluna e no pescoço, uma 

boa post ura traz muitos pontos positivos: melhora a sua aparência e ajuda na projeção de sua 

autoconfiança. Favorece o seu bom estado mental e emocional e, certamente, previne dores.  

 

Questão 2 - Fatores que causam a má postura: lesões ocorridas no passado, doença, tônus 

muscular fraco e stress emocional. O estilo de vida sedentário pode reduzir o tônus muscular, 

fortalecendo e levando à má postura. Inflamação, dores nos pés também tem um efeito 

negativo na postura. O hábito é um fator importante. Contrário àquilo que alguns acreditam, 

alongamento de vez em quando não é o suficiente: é preciso estar ciente de outras práticas e 

estratégias. Somando -se a isso, a fadiga pode resultar na má postura.  

 

Questão 3 - Quando as pessoas não sentem dores, elas tendem a se esquecer do quão delicado 

é o funcionamento da coluna. As três curvas da coluna vertebral (cabeça, pescoço, parte 

superior e inferior da coluna) precisam ser mantidas alinhadas, e para isso, músculos fortes e 

flexíveis são importantes. A má postura pode causar tensão nos músculos e ligamentos, 

tornando a pessoa mais vulnerável a lesões, além de dificultar tarefas cotidianas como 

carregar objetos e até mesmo permanecer sentada em seu escritório. O alinhamento impróprio 

da coluna pode estreitar o espaço entre as vértebras, e desta forma, aumenta o risco de 

compressão dos nervos.  

 

Questão 4 - A má postura em si não é um problema de saúde, mas é um problema que deve 

ser superado com o esforço de cada um, de outro modo, efeitos negativos podem surgir, 

gerando impacto no seu sistema músculo-esquelético. Caso você não dê os passos necessários 

para a melhora de sua postura, você poderá, eventualmente, limitar a expansão de seu pulmão 

– o que resulta na perda da energia disponível do seu corpo e do seu cérebro – além de 

desenvolver dores musculares crônicas, inclusive dores de cabeça e dores de coluna.  

 

Questão 5 - Contate seu médico ou um ortopedista se você tiver dores crônicas no pescoço ou 

na coluna causadas pela má postura, ou quando os seus esforços de correção da má pos tura 

não tiverem êxito. Após a realização de um histórico cuidadoso, seu médico poderá prescrever 

sessões de fisioterapia ou recomendar um programa de exercícios. Muitos tipos de esportes, 

exercícios e terapias de movimento podem ajudar na melhora da postura. 

 

 

 



131 

 

 
 

ANEXO 11 

 

Prova das Engenharias 2014.2 

 

 

Seismic behaviour of steel-concrete composite beams 

W. C. Xue, K. Li, L. Li, R. G. Zheng 

 

 ABSTRACT 

 

 Five steel-concrete composite beams are tested under low reversed cyclic loading. 

The failure patterns, hysteretic characteristics, hysteretic model, deformation restoring 

capacity, ductility, energy dissipation capacity, stiffness degradation and sl ips of the 

prestressed composite beams are discussed. Attention is paid to the effects of partial prestress 

ratio and degree of shear connection on the seismic performance of these beams. Studies show 

that the prestressed composite beams behave in a relatively ductile manner. Ductility of the 

composite beams decreases as the partial prestress ratio and the degree of shear connection 

increase. It was also observed that the applied prestressing is favourable for energy dissipation 

during downwards loading. Slips between concrete slabs and steel beams have adverse effects 

on energy dissipation in positive moment regions of composite beams. Tests also show that 

the effects of partial prestress ratio and the degree of shear connection are negligible to 

degradatio n of stiffness in composite beams.  

 

INTRODUCTION 

 

Steel-concrete composite beams have been extensively used in building and bridge 

constructions. Composite actions in composite beams are achieved by means of mechanical 

shear connectors, which are usually welded to the top flange of a steel beam to resist 

longitudinal slips and vertical separation between concrete slabs and steel beams. Prestressed 

steel-concrete beams have demonstrated several major advantages compared to non-

prestressed composite beams, such as elastic behaviour in response to higher loads, increased 

ultimate resistance, less deflection under service loads, higher crack resistance of concrete 

under negative bending and improved fatigue and fracture behaviour. Composite beams with 

prestressing tendons have been used in building and bridge construction for years and have 

become widespread in many construction practices.  

Studies on prestressed composite beams commenced in the 1950s. Previous 

investigations mainly focused on static behaviour, long-term behaviour, fatigue behaviour and 

non-linear analytical methods of prestressed composite beams. However, little research has 

been conducted on the seismic performance of common and prestressed composite beams. A 

few studies have been carried out on common composite beams for non-linear seismic 

analysis. Kim and Engelhardt modelled the inelastic behaviour of composite beams in steel 

moment frames under earthquake loading. A moment-rotation hysteretic model for composite 

beams is proposed, which consists of a monotonic model and stiffness degradation for 
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negative moment and stiffness degradation and pinching for positive moment. Comparisons 

of response predictions from the composite beam element with experimental data showed 

reasonable correlations over a wide range of member sizes and subassemblage characteristics. 

However, there is limited research on prestressed composite structures subjected to 

earthquake loading. This paper aims to investigate the seismic performance of prestressed 

steel-concrete composite beams through low reversed cyclic loading tests to support the 

construction practices. Disponível em: Acesso em: 05 jul. 2014. [Adaptado]. 
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ANEXO 12 

 

EXPECTATIVA Engenharias 2014.2 

 

 

Questão 1 - Vigas mistas de aço-concreto têm sido amplamente utilizadas na construção de 

pontes e prédios. Ações compostas em vigas mistas são alcançadas por meio de conectores de 

cisalhamento mecânicos, os quais são geralmente soldados ao topo do flange de uma viga de 

aço para resistir a deslizamentos longitudinais e à separação vertical entre as lajes de concreto 

e as vigas de aço.  

 

Questão 2 - Vigas de aço-concreto pré-esforçado têm demonstrado várias vantagens 

importantes em comparação com vigas mistas não pré-esforçadas, como o comportamento 

elástico em resposta a cargas mais elevadas, o aumento da resistência final, menos deflexão 

sob cargas de serviços, maior resistência à quebra de concreto sob flexão negativa e melhora 

na fadiga e comportamento de fratura.  

 

Questão 3 - Kim e Engelhardt modelaram o comportamento inelástico de vigas mistas sob o 

efeito de terremoto. Um modelo de histerese de momento de rotação para vig as mistas é 

proposto, o qual consiste de um modelo monotônico e degradação da rigidez para momento 

negativo e degradação da rigidez e compressão para momento positivo. Comparações de 

previsões de resposta do elemento de viga mista com os dados experimentais mostraram 

correlações razoáveis ao longo de uma ampla gama de tamanhos de amostras e características 

de subassemblagem. 

 

Questão 4 - Uma vez que há poucas pesquisas sobre estruturas mistas pré-esforçadas sujeitas 

a tremores de terra, o presente estudo tem como objetivo investigar o desempenho sísmico de 

vigas mistas de aço-concreto pré-esforçado, através de testes de carga cíclica baixa revertida 

para apoiar as práticas de construção.  

 

Questão 5 - Cinco vigas mistas de aço-concreto são testadas sob carga cíclica baixa revertida. 

São discutidos os padrões de falha, as características de histerese, o modelo de histerese, a 

capacidade de restaurar a deformação, a ductilidade, a capacidade de dissipação de energia, a 

degradação da rigidez e os deslizamentos das vigas mistas pré-esforçadas. Dá-se atenção para 

os efeitos do nível de pré-esforço parcial e o grau de conexão de cisalhamento sobre o 

desempenho sísmico dessas vigas. 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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ANEXO 16 
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ANEXO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


