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GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 
01. QUESTÃO DISCURSIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. 
 
• O autor do texto, um filósofo espanhol, salienta, no primeiro parágrafo, que não há uma ideia 
única de ciência. Com base nas argumentações desse autor, explique por que tem havido diversas 
ideias de ciência. (Valor 4,0 pontos) 
 
Espera-se que a(o) candidata(o) explique que essa diversidade se deve às características das 
configurações históricas e, por outro lado, às diferentes dimensões e inter-relações dos conteúdos 
abrangidos. 
 
02. QUESTÃO DE TRADUÇÃO 
• Traduza ao português o parágrafo destacado em negrito. (Valor 4,0 pontos) 
 
Simplificando ao extremo, diferenciaremos quatro acepções ou modulações diferentes de ciência, 
registradas na língua espanhola ou, se preferir, quatro significados de ciência, para cada um dos 
quais também corresponderá (já que não há criações gratuitas) uma denotação efetiva de conteúdos 
dados em um mundo cultural determinado. Em primeiro lugar, o conceito de ciência como “saber 
fazer”, conceito segundo o qual a ciência ainda se mantém muito próxima do que entendemos por 
“arte”, em seu sentido técnico. Em segundo lugar, resenharemos o conceito de ciência como 
“sistema ordenado de proposições derivadas de princípios”. Essa acepção da ciência só pode 
aparecer, obviamente, em um estado do mundo – em uma cultura – em que houver escrita, debate, 
organização lógica de proposições. A terceira acepção da ciência, a que se refere às chamadas 
“ciências positivas” ou ciências no sentido estrito, corresponde ao “estado do mundo” característico 
da era moderna europeia, a era dos princípios da revolução industrial. A quarta acepção de ciência é 
uma extensão da anterior para outros campos tradicionalmente reservados aos relatórios de 
antiquários, dos cronistas, aos relatos de viagem, às descrições geográficas ou históricas, ao 
romance psicológico ou às experiências místicas. Essa extensão requerirá uma reformulação 
enérgica dos materiais tratados por essas disciplinas, a fim de transformá-las em campos do que 
hoje chamamos de “ciências humanas”. As quatro acepções do termo “ciência” que delineamos não 
são simples “criações linguísticas”, pois estão determinadas pelo próprio processo de 
desenvolvimento de “materiais culturais” muito precisos. 
 
03. QUESTÃO OBJETIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. (Valor 2,0 pontos) 
• No terceiro parágrafo as acepções de ciência são relacionadas com a ideia de ciência. Segundo 
Gustavo Bueno, a relação está marcada 
 

(D)  pelos vínculos do significado de ciência com os conteúdos do mundo. 

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE LETRAS 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
CENTRO DE AVALIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 


