
Pré-teste – módulo 2: Hipótese Sapir- Whorf 
 

1. A concepção de que as categorias das diferentes línguas organizam, cada uma a 

seu modo, as culturas é questão central da chamada hipótese Sapir-Whorf. Leia 

Marcondes:  
Segundo a hipótese Sapir-Whorf, a língua de uma determinada comunidade organiza a sua 

cultura, sua visão de mundo, pois uma comunidade vê e compreende a realidade que a cerca 

através das categorias gramáticas e semânticas de sua língua. Há, portanto, uma interdependência 

entre linguagem e cultura. Um povo vê a realidade através das categorias de sua língua, mas sua 
língua se constitui com base em sua forma de vida (MARCONDES, 2009, p. 68). 

O que podemos inferir acerca da linguagem para esses dois pensadores é: 

a) consideram a diversidade linguística e cultural e enfatizam a interdependência 

entre linguagem e cultura.  

b) Todas as línguas do mundo são iguais. 

c) Não existe uma relação estreita entre língua e cultura. 

 

2. A palavra ‘saudade’ só existe em língua portuguesa. Isso significa dizer que: 

a) Em nenhum outro lugar do mundo, além do Brasil, é possível expressar esse 

sentimento. 

b) Este é um sentimento universal, próprio da raça humana e também de animais. 

Portanto, independente da forma como ele é verbalizado, é possível senti-lo e 

expressá-lo. 

 

3. A diferença entre o sistema de cores dos falantes do português, do tarahumara e do 

russo está na figura abaixo. Olhando para ele o que podemos concluir? 

 

 
a) O tarahumara é mais preciso. 

b) O tarahumara discrimina menos pontos. 

c) O russo discrimina menos pontos. 



 

4. Embora haja diferenças marcantes entre os termos de cores, existentes nas 

diferentes línguas, não havendo uma correspondência precisa entre estas, no que 

se refere ao modo como recortam o continuum do espectro físico de cores, os 

pesquisadores norte-americanos Brent Berlin e Paul Kay descobriram que 

existem 11 categorias básicas de cores e que estas se ordenam de acordo com o 

esquema representado na figura abaixo. 

 

Fonte: MAIA, 2006, p. 116. 

Com relação ao espectro de cores, a relação entre a distância perceptual visual e o nome 

das cores: 

a) Sempre coincide 

b) Varia de acordo com a língua. 

c) Depende da luminosidade. 

 

5. Daniel Everett afirma que falta à língua pirahã a habilidade de: 

 

a) Recursão  

b) Memorização 

c) Nomeação 


