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CURSO: MESTRADO E DOUTORADO EM LETRAS 

 

PROCESSO SELETIVO 2020.1 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 14/11/2019 

 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 

Instruções: 

I. Esta prova é constituída por quatro questões, das quais o candidato deverá 

discorrer sobre duas.  

II. O candidato deverá demonstrar, no conteúdo e na forma do texto a ser 

elaborado, o domínio teórico sobre o tema proposto. 

III. Responder às questões com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

IV. Enumere, nas folhas de respostas fornecidas pela Comissão Central, as questões 

respondidas. 

V. As duas questões a serem respondidas valem 5,0 (dois) pontos cada uma. 

 

Questões 

1. Sabemos que apresentar um estudo dos conceitos de língua e de linguagem, de 

acordo com diferentes visões epistemológicas e suas implicações na prática 

docente, é algo complexo no âmbito da Linguística. Rajagopalan (2003, 2004) 

explica o surgimento, a partir do século passado, de um conceito de língua 

diretamente atrelado a povo, nação, país. Como se, com a exasperação frente a 

uma nova realidade — a germinante globalização — a língua se tornasse a 

grande bandeira de luta em que a palavra de ordem é "uma nação, uma língua". 

Para ele, falar em identidade nacional hoje é inevitavelmente falar em identidade 

linguística. Com base nesses dizeres, apresente um conceito de língua que 

dialogue com as filiações históricas e as bases epistemológicas que orientam o 

panorama da Linguística moderna. 

 

 

 

mailto:secretariappgletras@gmail.com
https://cptl.ufms.br/ppgletras/processo-seletivo-2020/


 

Av. Ranulpho Marques Leal, 3484 – 79603-011-  Três Lagoas/ MS - Brasil 

Fone: (67) 3509-3701 - e-mail: secretariappgletras@gmail.com 

Portal: https://cptl.ufms.br/ppgletras/processo-seletivo-2020/ 

 

 

2. Tendo como suporte uma teoria linguística, problematize as questões de 

Rajagopalan, postas nas discussões por uma Linguística Crítica: 

[...] É possível adotar um ponto de vista crítico em 

linguística? Ou será que a linguística, enquanto ciência, 

estaria (ou a rigor, deveria ser) sempre neutra e acima das 

considerações de cunho político e ideológico? 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 45) 

 

3. Na gênese da linguística como ciência, Saussure concebe a língua como um 

sistema homogêneo de signos onde, de essencial, só existe a união do sentido e 

da imagem acústica, partes psíquicas que compõem o signo linguístico. Esses e 

outros conceitos foram basilares para a fundação da linguística, porém, ao longo 

de seu desenvolvimento, cada vez mais ênfase passou a ser dada ao uso da 

língua. Como base nessa afirmação, discuta como diferentes teorias da 

linguagem, apesar de se valerem desses conceitos fundamentais, baseiam-se no 

uso para explicar a estrutura e o funcionamento das línguas. 

 

4. As diversas abordagens teóricas e metodológicas dos estudos linguísticos 

possibilitam-nos diferentes olhares investigativos. A depender dos princípios 

epistemológicos adotados, assim como dos objetivos estabelecidos, o estudioso 

se depara com a necessidade de buscar conhecimentos não só em uma área de 

conhecimento, mas em duas ou mais. Considerando as diferentes realizações de 

linguagem, discorra sobre o caráter heterogêneo da linguagem que, por sua vez, 

nos remete à exterioridade como fator motriz para o acionamento do sistema 

linguístico. 
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