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GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 

 
01. QUESTÃO DISCURSIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. 

 A partir do que é mencionado no terceiro e último parágrafo do texto, exponha quais são os motivos pelos 

quais o autor considera que é difícil que se consolide na atualidade uma língua artificial. (Valor 4,0 pontos) 

 

Espera-se que a/o candidato/a indique e desenvolva, a partir do discurso do texto, as três causas pelas 
quais o autor considera que é difícil a consolidação de uma língua artificial: a motivação, a identidade 
cultural e as dificuldades geradas a membros de comunidades linguísticas alheias aos fundamentos da 
língua universal em questão.  

 

 

02. QUESTÃO DE TRADUÇÃO 

 Traduza ao português o parágrafo destacado em negrito. (Valor 4,0 pontos) 

 

A base do esperanto foi e continua sendo o Fundamento de Esperanto, que atingiu sua forma final 

em 1905 e contém as famosas dezesseis regras que se supõem que formam a gramática completa da língua, 

juntamente com 1.800 raízes. É sem dúvida a língua artificial que teve mais sucesso. O esperanto teve uma 

década de ouro, que terminou no início do século XX. Durante a segunda metade do século XX, houve 

várias tentativas de estabelecer línguas artificiais. O mais notável, no entanto, nos últimos tempos, tem sido 

o predomínio do inglês, que tende a ser cada vez mais uma língua internacional, como foram o latim e o 

francês. Tem havido tentativas de simplificar e codificar essa língua, sendo a principal anterior à Segunda 

Guerra Mundial. O BASIC English foi a criação de Charles K. Ogden, eminente filósofo da Universidade de 

Cambridge. Sua língua foi uma redução do inglês para um tronco de 850 palavras e uma lista de sete regras 

gramaticais. Três problemas principais afetam o BASIC English. Em primeiro lugar, ao ser inglês, embora 

adaptado, não tem a neutralidade que deveria oferecer uma língua internacional. Em segundo lugar, também 

não é inglês, porque as contorções necessárias para se expressar com tão poucas palavras levam a um estilo 

cheio de circunlocuções não aceitáveis para o falante nativo. Em terceiro lugar, pode-se dizer que é muito 

duvidoso que, na verdade, seja tão restrito o léxico da língua. O BASIC English teve sua década de sucesso 

entre 1930 e 1940. Teve muita influência nas técnicas de ensino do inglês como língua estrangeira. 

 

 

03. QUESTÃO OBJETIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. (Valor 2,0 pontos) 

 O autor salienta, no primeiro parágrafo do texto, que as reflexões sobre uma língua universal 

 

(C) partiram da crise da língua latina. 
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