
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE AVALIAÇÃO E SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - CASLE 

  PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA - ONLINE - 16 DE JUNHO DE 2020 

FOLHA DE TEXTO 

Orientações:  

1. As respostas devem ser dadas em Língua Portuguesa padrão; 

2. É permitido o uso de dicionários impressos; 

3. O áudio e o seu vídeo deverão estar ligado do início ao fim da prova; 

4. O candidato não poderá sair da frente do computador, durante a realização da prova; 

5. O tempo de duração da prova é de duas horas; 

6. A sala virtual será fiscalizada do início ao término da prova e será gravada. 

 

 Leia o texto para responder às questões. 
 

 

Texto 1 

A importância da Ciência para a sociedade 

A Ciência exerce uma grande influência em nossa vida cotidiana a ponto de ser difícil imaginar como seria 

o mundo atual sem a sua contribuição ao longo do tempo. A Ciência se caracteriza por uma preocupação 

contínua não só em conhecer os fenômenos que acontecem em nosso meio, como também em descrevê-

los e propor teorias racionais que possam explicar comoeles acontecem.  

Embora, no passado, nem sempre houve uma percepção clara da contribuição da Ciência na vida 

cotidiana, ela sempre esteve presente nos grandes eventos da humanidade, por exemplo, desde a 

percepção do ser humano para a manutenção e aproveitamento do fogo e das técnicas de preparação 

de corpos por mumificação. Na atualidade, a Ciência tem um papel fundamental no conhecimento do ser 

humano em torno da realidade e do significado do mundo em que vivemos. 

A Ciência, ao lado de proporcionar novas abordagens em torno da maioria dos aspectos envolvidos em 

nossa vida, também produziu seus efeitos colaterais, tais como as questões éticas importantes envolvidas 

na clonagem ou nas manipulações genéticas, no uso de animais de laboratório, entre outros. Dessa 

forma, é inegável que muitas coisas não existiriam ou teriam um entendimento muito limitado sem a 

contribuição decisiva das teorias científicas, mas também é certo que muitos outros novos problemas 

derivados dessa evolução virão a existir num futuro próximo. 

 



Fonte: <http://revistas.cff.org.br/infarma/article/view/572>. Acesso em: 18 maio 2020. (Adaptado).  

 

Texto 2 

 

Tipos de pesquisas: ciência básica vs. Aplicada 

 

Primeiramente vamos falar sobre o que é “pesquisa básica” e “pesquisa aplicada”. Esses conceitos foram 

abordados inicialmente por Aristóteles (384-322 a.C.). Para ele, a pesquisa básica baseia-se na aquisição 

de novos conhecimentos e desenvolvimento de teorias de conceitos e princípios das leis natureza e 

cosmo. Já a pesquisa aplicada é voltada para o uso de conhecimentos vindos da pesquisa básica para a 

aquisição de novos conhecimentos e resolução de problemas, ou seja, é o conhecimento da técnica 

visando um fim específico e prático. Essa divisão, no entanto, é apenas uma questão de sistematização 

e não representa uma independência de suas partes. Na verdade, as duas são complementares e 

dependem uma da outra. 

Na prática, as pesquisas voltadas para as áreas básicas podem ter custos relativamente mais altos e 

prazos mais longos quando comparados aos da ciência aplicada, o que leva muitos a acreditarem que os 

incentivos à ciência básica são um “desperdício” de recursos. No entanto, sem esse “desperdício”, grande 

parte das maiores descobertas científicas, que geraram aplicações tecnológicas tão fundamentais para a 

nossa sociedade, não teriam sido alcançadas. Um bom exemplo são os conhecimentos teóricos 

desenvolvidos por Einstein sobre emissão estimulada que, anos mais tarde, contribuíram para o 

desenvolvimento de lasers atualmente utilizados na medicina, metalurgia, telecomunicações, etc. Ou 

seja, mesmo que a pesquisa de base não dê nenhuma perspectiva de utilidade a curto e médio prazo ela 

não deve ser considerada dispensável. Além da expansão do nosso conhecimento, ela pode sustentar o 

desenvolvimento de aplicações que não estavam previstas. 

 

Fonte: <https://ilhadoconhecimento.com.br/a-importancia-da-ciencia-e-como-ela-e-feita-no-brasil/>. Acesso em: 18 
maio 2020. 
 

 

 

FOLHA DE RESPOSTAS DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Questões: 

 

01) De acordo com o Texto 1, é função da Ciência: (1,0) 

(     ) Validar como verdadeiros os fatos que ganham dimensão social sem se preocupar em testá-los.  

(     ) Descrever os fatos para melhor compreender os fenômenos que acontecem no nosso meio.   

(     ) Submeter os fatos ao pensamento religioso para explicá-los.  

 



02) No Texto 1, afirma-se que a Ciência sempre fez parte do desenvolvimento da humanidade e é 

exemplificado como um grande evento científico a (1,0) 

(     ) manutenção e aproveitamento do fogo.  

(     ) criação de animais em laboratório. 

(     ) emissão estimulada. 

 

03) No Texto 1, é mencionado que no seu processo de desenvolvimento e de evolução a Ciência produziu 

também efeitos colaterais e é exemplificado com um fenômenoque feriu os princípios éticos da 

pesquisa científica. A qual fato o texto se refere? (1,0) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

04) A temática que abrange os textos 1 e 2 está relacionada  

(    ) às grandes descobertas da Ciência.   

(    ) à importância da Ciência. 

(    ) ao reconhecimento da importância de grandes cientistas como Einstein. 

 

05) Qual a diferença, no Texto 2, entre “pesquisa básica” e “pesquisa aplicada”.? (1,0) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

06) Na frase “os incentivos à ciência básica são um ‘desperdício’ de recursos”, no Texto 2, fica implícita 

a ideia de que (1,0)  

“ESSA QUESTÃO FOI CANCELDA PELA BANCA AVALIADORA” 

Com base nas respostas da questão 6, a banca fez uma nova análise da prova e constatou que 

essa questão cobra proficiência e não suficiência em língua portuguesa,por exigir que os 

candidatos tivessem compreensão da expressão "gastar dinheiro à toa". 

 

(     ) os altos gastos com pesquisa são fundamentais para o desenvolvimento da Ciência.  

(     ) gasta-se muito tempo com pesquisas que não levam a nada. 

(     ) investir em pesquisa é gastar dinheiro à toa.  

 

A PONTUÇÃO DESTA QUESTÃO SERÁ ACRESCIDA A NOTA FINAL. 



 7) Conforme é afirmado no Texto 2, existe uma relação de dependência e completude entre a pesquisa 

básica e a pesquisa aplicada. (1,0) 

(    ) falso     (    ) verdadeiro 

 

08) Ao se afirmar, no Texto 2,que “podem ter custos relativamente mais altos e prazos mais longos”, faz-

se referência à pesquisa 

(     ) aplicada. 

(     ) básica. 

(     ) bibliográfica.  

 

09) Descreva como seria, na sua percepção, o mundo sem a Ciência. (1,0) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

10) No Texto 1, afirma-se que “no passado, nem sempre houve uma percepção clara da contribuição da 

Ciência na vida cotidiana”. Na sua opinião, as pessoas hoje têm uma compreensão maior da relevância 

da Ciência para a construção de um mundo melhor? Exemplifique sua resposta com, pelo menos, um 

fato que a justifique. (1,0) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 


