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QUESTÃO 1. Ambos os textos descrevem, em alguma medida, o funcionamento da 

Linguística Aplicada, direta ou indiretamente. Que elemento(s) mais geral(ais) 

contemplado(s) no texto B não se considera(m) no texto A e vice-versa? 

Resposta esperada: 

Elementos contemplados no Texto B e não no Texto A são:  

a) a LA produz teoria a partir do estudo da prática da linguagem (uma teoria da prática);  

b) o objeto de estudo da LA é o processo pelo qual os falantes (vivos, corporificados) 

moldam/configuram/modificam/transformam (shape) contextos por meio de suas 

gramáticas e são, por sua vez, moldados/configurados/modificados/transformados pelo 

contexto. 

Observação: O texto B diz explicitamente que “a LA é um campo eminentemente 

empírico”, enquanto o texto A o diz implicitamente. Não é necessário que o aluno levante 

essa afirmação explicitamente na resposta, nem deve o aluno ser penalizado caso o faça. 

 

Elementos contemplados no Texto A e não no Texto B:  

d) Inicialmente, a LA baseava-se em princípios e práticas da Linguística (teórica), 

chegando a ser concebida como “aplicação de linguística” (linguistics-applied);  

e) a LA teria ramos (branches). 

(Observações: 1. considera-se que não é necessário comparar as disciplinas 

mencionadas nos dois textos uma a uma, uma vez que o enunciado da questão traz o 

restritor “mais gerais”; 2. embora o Texto 2 não mencione o termo “interdisciplinaridade”, 

considera-se que “Busca subsídios teóricos em…” outras disciplinas pode ser entendido 

como interdisciplinaridade. No entanto, caso o candidato cite “interdisciplinaridade” como 

divergência entre os textos, ele não deve ser penalizado, uma vez que “buscar subsídios 

em outras disciplinas” poderia também remeter também a multi ou transdisciplinaridade).  

 

 



 

QUESTÃO 2. Explique o dilema enfrentado pelo pesquisador que trabalha com dados da 

atividade de usuários em mídias sociais. Por que a mudança de postura, por parte do 

pesquisador, proposta no texto, poderia ajudar a enfrentar esse dilema?  

Resposta esperada: 

A) O dilema se estabelece porque ao mesmo tempo em que as postagens dos 

usuários de redes sociais estão acessíveis publicamente, utilizá-las pode 

representar invasão de privacidade e falta de consentimento do(s) pesquisado(s) 

para utilizações específicas desses dados. O fato de os dados estarem públicos 

não faz seu uso sem aprovação prévia automaticamente ético. 

B) O texto sugere que, em situações nas quais as expectativas convencionais sobre 

privacidade não estejam em questão, o pesquisador tenha uma nova postura, 

refletindo sobre a ideia de responsabilidade (accountability, “satisfações a dar”).  

C) Isso poderia ajudar a enfrentar o problema porque a noção de responsabilidade/ 

accountability/ ”prestação de contas”/“dar satisfação” é mais abrangente do que a 

noção de privacidade e pode ser estabelecida em relação não apenas ao sujeito da 

pesquisa, mas também aos superiores, colegas e público em geral. (Seria, 

portanto, uma forma de proteger os sujeitos do arbítrio do pesquisador). 

 


