
CONSTRUÇÃO DE BANCO DE QUESTÕES PARA 
EXAMES DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS 

PARA PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Aluna: Andrea Jessica Borges Monzón 
Orientadora: Sandra Maria Aluísio 

Linha de Pesquisa: Linguagem Humana e Tecnologia 
  

Como o Inglês é a língua franca da ciência e da comunidade acadêmica, a proficiência em tal 
idioma se faz necessária a quem está neste meio inserido, principalmente no que diz respeito à 
compreensão de leitura. Muitos exames de proficiência que avaliam tal habilidade de candidatos 
ou alunos de pós-graduação, entretanto, requerem que os avaliandos apenas traduzam um texto. 
No ICMC (Instituto de Computação e Matemática Computacional) da USP de São Carlos, desde 
2001, já ocorre um EPI (Exame de Proficiência em Inglês) que avalia o conhecimento dos 
mestrandos acerca do gênero artigo científico (Swales, 1990; Wessberg & Burker, 1990). Tal 
avaliação está dividida em quatro módulos: 1) convenções lingüísticas, 2) análise das relações 
estabelecidas pelos marcadores discursivos, 3) estrutura esquemática de um artigo científico e 4) 
estratégias de escrita peculiares ao Inglês acadêmico (Aluísio et al, 2003). Contudo, os módulos 
ainda não estão plenamente implementados, e ainda há campo fértil para reflexões lingüísticas, 
uma vez que o exame foi elaborado por um docente da área de Computação. A presente pesquisa 
visa à construção de um córpus e à criação de questões referentes ao módulo 1, com os axiomas 
necessários a qualquer avaliação (Perrenoud, 1999), as características peculiares a uma avaliação 
em língua estrangeira (Brown, 1993), a Taxonomia de Bloom (1984), o Método de Probabilidade 
Admissível - MPA (Klinger, 1997; Shuford &Brown, 1974) e os erros mais recorrentes na escrita 
científica de brasileiros (Genoves et al, 2007). Para tanto, serão utilizadas ferramentas 
computacionais tais como: um concordanciador e um contador de freqüência – que comumente 
são disponibilizados em processadores de córpus como o WordSmith Tool – e um chunk parser 
(www.sharkNLP.com). Tais questões farão parte de um banco de itens que poderá ser utilizado 
para a elaboração de futuros EPIs, bem como para o levantamento de informações relevantes 
sobre o panorama da compreensão de leitura dos examinandos.  
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