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SELEÇÃO DE DOUTORADO EM LINGUÍSTICA – TURMA 2018 
 

RESPOSTAS ESPERADAS PARA A PROVA DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS 
 
 
1. De acordo com os autores, qual é a importância da sociedade para o indivíduo? Relacione sua 

resposta com a citação do poeta John Donne.    (20,0) 
Sugestão de resposta: 
De acordo com os autores do texto, o ser humano é um ser social por excelência. Isto significa 
que ele não vive para si mesmo, mas para interagir socialmente com os seus pares. Suas idéias, 
sua aparência, suas ações e reações só fazem sentido na relação com o outro. Até mesmo no 
uso da linguagem, esta é utilizada para interagir com o outro, para comunicar, para expressar 
idéias e opiniões e para influenciar este outro. 
As experiências cotidianas são adquiridas na interação, o conhecimento é aprendido e 
compartilhado socialmente e, neste sentido, “nenhum homem é uma ilha isolada em si”, mas, 
como continua John Donne, “todo homem é uma parte do continente, uma parte de um todo.” 
Assim, conforme apontam ainda os autores, “nenhuma experiência humana pode ser entendida 
independentemente do envolvimento do indivíduo com outros seres humanos”. 
 
2. Relate a experiência vivida por Byrd e destaque a(s) conclusão(ões) a que ele chegou. (20,0) 
Sugestão de resposta: 
Byrd participou de uma expedição à região polar da Antártida e experimentou um forte isolamento, 
que o fez refletir sobre questões que são consideradas banais em nosso cotidiano, como rir em 
voz alta de algo que nos é dito ou de nos preocupar com a nossa aparência face às outras 
pessoas. Byrd concluiu, então, que muito do comportamento humano não é puramente 
individualista, mas é influenciado por nossa relação com os outros, já que não vivemos em um 
vácuo social. 
 
3. Quais as duas visões apresentadas pelos autores no que diz respeito à relação entre o 

homem e a sociedade? Elas são conflitantes? Explique.  (30,0) 
Sugestão de resposta: 
A primeira visão é a que compreende o ser humano como um ser independente que toma 
decisões e age livremente. Pessoas que pensam assim são deterministas individuais. A segunda 
visão trata do ser humano como uma pessoa que age sob a influência e o controle da sociedade. 
Pessoas que pensam dessa forma são deterministas sociais. Tais visões parecem ser 
conflitantes, porém, não o são, já que ambas fazem sentido quando se pensa na sociedade como 
um todo: não é correto separar o individuo da sociedade, pois um não pode existir sem o outro. 
Em uma perspectiva sociológica, entende-se que as pessoas são parte de uma sociedade e 
influenciam umas às outras de muitas formas. 
 
4. A afirmação abaixo sustenta a ideia principal apresentada no texto? Fundamente sua 

resposta. (30,0) 
“All humans are influenced by the society in which they live to a greater extent than most realize.” 
Sugestão de resposta: 
Sim, na medida em que expressa a relação de interdependência entre os indivíduos na 
sociedade, considerando a relação uns com os outros, mediada por uma série de experiências 
cotidianas resultantes da interação social, que criam sentido e que irão influenciar o seu estado 
emocional e seu comportamento no dia a dia. Essa evidência, porém, não costuma ser percebida 
tão facilmente, mas sim em momentos de isolamento, que contribuem para uma maior reflexão 
sobre o papel social do indivíduo no meio em que interage. 
 


