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GABARITO
1. Considere os parágrafos [1] e [2] – O que aconteceu em Berlim e que questionamento
surgiu deste episódio? (1,0)
A autora e uns amigos estavam esperando para pegar um voo no aeroporto de Berlim,
quando um deles, ao ouvir a voz que anunciava os voos, comentou que o sotaque alemão
soava muito agressivo e que o seu uso diário deveria afetar o cérebro. Daí, surgiu o
questionamento sobre a influência da língua que falamos sobre o modo que pensamos.
2. Considere o parágrafo [3] – Resuma o que a autora menciona sobre o “Whorfianismo”.
(2,0)
O princípio da relatividade linguística é por vezes chamada de Hipótese Sapir-Whorf, ou
Whorfianismo, em homenagem ao linguista que o tornou famoso, Benjamin Lee Whorf.
Sucintamente, Whorf acreditava que a linguagem influencia o pensamento. No seu ensaio
de 1940, Ciência e Linguística, influenciado pela Física de Einstein, Whorf descreveu seu
"novo princípio de relatividade, o qual sustenta que todos os observadores não são levados
pela mesma evidência física em relação à mesma imagem do universo, a não ser que suas
bases linguísticas sejam semelhantes". Sua pesquisa quis mostrar que falantes de
diferentes tipos de língua eram, como resultado destas diferenças linguísticas,
cognitivamente diferentes uns dos outros.
3. Considere o parágrafo [4] – O que Whorf afirmou sobre o povo Hopi? (1,0)
Whorf afirmou que os Hopi, uma tribo nativa americana que vive no nordeste do [estado
do] Arizona, não possuíam nenhum termo que indicasse tempo – nenhuma tradução direta
para “tempo”, nenhuma construção gramatical indicando passado ou futuro – e, portanto,
não poderiam concebê-lo. Eles viviam a realidade de uma maneira fundamentalmente
diferente.
4. Considere os parágrafos [5], [6], [7] e [10] – Leia os resumos abaixo e indique o
parágrafo ao qual cada um se refere (1,0 cada. Total: 4,0)
Ordem correta: [6] [10] [5] [7]
5. Considere os parágrafos [8] e [9] – Leia as afirmativas abaixo e indique se cada uma é
Verdadeira ou Falsa. (1,0 cada. Total: 2,0)
Ambas as afirmativas são FALSAS. A primeira afirma que “este grupo ignorou as
diferenças condicionadas entre eles”, sendo que o texto afirma que o grupo destacou essas
diferenças. A segunda afirma que as “investigações acerca da relatividade linguística
reiniciaram com força total”, sendo que o texto afirma que as investigações reiniciaram
de maneira cuidadosa e sutil.

