EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA
MESTRADO EM LINGUÍSTICA/2021
(SUGESTÃO DE RESPOSTAS)
1. Como os dois primeiros parágrafos ilustram a questão abordada na pesquisa relatada
no 3º parágrafo do texto? Explique.(2)
Segundo o autor, ler um livro em sua versão impressa ou ouvir música em um disco
de vinil estabelece relações ou conexões cognitivas distintas se comparadas,
respectivamente, às leituras em meio digital, no primeiro caso, e ao som obtido por
meio de plataformas digitais, como o iTunes, no segundo. Isso pode ser explicado
pelo estudo apresentado no 3º parágrafo, que avalia o impacto que as plataformas
digitais têm em nossa capacidade cognitiva, levando-nos a nos concentrar em aspectos
mais concretos da leitura e reduzindo a nossa capacidade de abstração e de
compreensão global.
2. Descreva como a pesquisa foi conduzida e quais foram as principais diferenças
encontradas. (3)
Foram preparados materiais de leitura em igual fonte e formato, que foram
disponibilizados nas versões digital e não-digital (impressa) aos mais de 300
participantes da pesquisa, com idade entre 20 e 24 anos. A pesquisa
compreendeu/envolveu quatro estudos que avaliaram como o processamento de
informação é afetado em cada plataforma e concluiu que a compreensão leitora e o
êxito na resolução de problemas foram fortemente afetados/comprometidos de acordo
com o tipo de plataforma usada.
Três diferenças marcantes foram destacadas/elencadas: (i) os participantes que
utilizaram a versão impressa de um conto se saíram melhor nas questões abstratas no
tocante à capacidade inferencial (66% de acertos) que os que utilizaram a versão
digital (48% de acertos); já no tocante às questões concretas, os participantes que
usaram a versão digital tiveram melhor desempenho (73% de acertos) em comparação
ao outro grupo (58% de acertos); (ii) no teste envolvendo dados sobre carros japoneses
fictícios, cuja pergunta exigia o modelo superior, os participantes que usaram a
informação impressa se saíram melhor (66% de acertos) em comparação ao outro
grupo (43% apenas) (iii) no caso dos participantes que usaram a versão digital, a
ativação da capacidade de abstração anteriormente à realização da tarefa de
processamento de informação resultou em melhor desempenho em tarefas que exigem
pensamento abstrato.
3. Qual a principal implicação do estudo para o desenvolvimento de novas tecnologias
digitais, segundo Mary Flanagan? (2)
A especialista reconhece os poucos estudos existentes sobre o impacto das mídias digitais
em nossa cognição comparativamente à profusão e difusão desses recursos, mas admite
que conhecer as possibilidades permite desenvolver melhores tecnologias no futuro,
estimulando o pensamento abstrato e sobrepujando as deficiências inerentes a essas
tecnologias digitais.
4. Compare/Contraste as conclusões da pesquisa. (3)
A conclusão é que cada ferramenta de leitura tem seus prós e contras. A compreensão
leitora em plataformas digitais é favorecida pelo foco em dados associados à
inteligência cristalizada e às questões concretas, enquanto que a capacidade de
abstração e de estabelecer novas relações, associada à inteligência fluida, é facilitada
pela leitura não-digital.

