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1) INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Data: 13/06/2012 
Horário: 08:00 às 11:00 horas  
Local: Sala 101 do Pavilhão de Aulas do Centro de Formação de Professores /UFRB 
Endereço: Av. Nestor de Melo Pita, 535, Centro. Amargosa/BA 
 
2) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
I) Estudos literários I: a) Conceitos de literatura; b) O texto literário e o texto não-
literário; c) Os gêneros literários; d) Diálogo entre o discurso literário e outros discursos; 
e) Os gêneros literários. 
 
II) Estudos linguísticos I:  a) A linguística como ciência; b) perspectivas de análise 
linguística: o ponto de vista normativo X o ponto de vista descritivo;  c) A concepção 
saussuriana de linguagem: linguagem, língua e fala; d) As dicotomias saussurianas; e) A 
dupla articulação da linguagem; f) A noção Coseriana de Norma; g) A gramática gerativa 
e a faculdade da linguagem; h) As funções da linguagem; i) Conceitos de gramática; j) A 
variação linguística. 
 
III) Língua inglesa I: a) Solicitar e fornecer informações pessoais em inglês; b) Solicitar 
e fornecer informações para satisfazer necessidades imediatas; c) Expressar e solicitar 
opiniões sobre assuntos familiares e habituais; d) Reconhecer e produzir aspectos de 
tonicidade, ritmo, entonação, ligação; e) Discriminar sons de vogais e consoantes; 
f) Narrar experiências pessoais; g) Descrever o meio a sua volta; h) Relatar situações 
simples; i) Wh-questions; j) Afirmações com o uso do be; k) Perguntas do tipo yes/no; 
l) Respostas curtas; m) Pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos; n) There 
is/there are; o) Advérbios de frequência; p) Comparações; q) Passado e presente 
simples; r) Presente contínuo; s) Verbos regulares e irregulares; t) Expressões de 
quantidade; u) Preposições de lugar; v) Adjetivos para descrever pessoas e lugares; 
w) Maneiras de expressar o futuro; x) Verbos modais. 



 
IV) Libras: a) A língua brasileira de sinais (LIBRAS) como língua da comunidade surda; 
b) Características básicas da LIBRAS; c) O Decreto 5. 626, de 22/12/2005; d) A 
lei 10.436, de 24 de abril de 2002; e) O artigo 18 da Lei 10. 098, de 19/12/2000; f) 
aspectos históricos, educacionais e políticos da surdez. 
 
V) Introdução aos estudos acadêmicos: a) Resumo e resenha; b) O artigo científico; 
c) Citação e referenciação. 
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