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Du skal levere endelig besvarelse som en pdf-fil. Du kan printe ut oppgaveteksten ved å trykke Ctrl + 

P (PC) eller cmd + P (mac). 

  

Husk å markere alle sitatene dine, og referer til klidene du bruker. Mer om 

kildebruk: https://www.hf.uio.no/studier/ressurser/kilder/ 

  

På alle emner vil det nå være sensorveiledning. Den publiseres på emnesiden samme dag som 

sensuren faller. Ønsker du begrunnelse for karakter, ber vi om at du først leser sensorveiledningen. 

 

Exame de POR4104 

Primavera de 2019 

 

1) Explique em traços gerais a teoria dos polissistemas de Even-Zohar e como é que ela sustenta os 

estudos descritivos de tradução de Toury. 

 

2) Procurando [lema=”claro”] no PANTERA, esta é a distribuição em 25 de abril de 2019. 

 

trad 270 440578 

ori 46 254059 

 

Explicite e comente esse resultado. (Antes de especular, observe os casos no PANTERA.) 

 

3) A tradução de The Pearl de John Steinbeck (1975) publicada em Portugal por Mário Dionísio  

(A pérola, 1977) apresenta este caso: 

 

Original: The animals from miles around came to drink from the little pools, and the wild sheep and 

the deer, the pumas and raccoons, and the mice – all came to drink. 

Tradução: De quilómetros em volta, os animais vinham beber àquelas lagoas. 

 

Que foi comentado por Lauri Carlson da seguinte forma: 

 

“the Portuguese translator omits listing all the local animals coming to the waterhole because she 

estimates the effect of the list on her supposed audience would be opposite of its effect on readers of 

the original --- making the image more concrete and familiar for the former who have intimate 

acquaintance with the local fauna, but causing puzzlement or estrangement for foreign readers” 

 

Que fenómenos ou conceitos dos estudos de tradução pode usar para iluminar esta questão? Concorda 

com a análise? E com a tradução?  

 

4) Comente os fenómenos de globalização e de localização, e dê exemplos. 

 

5) Identifique os fenómenos de coesão e de corerência com exemplos concretos em tradução de ou 

para português. Terá de, primeiro, explicar os dois conceitos, e arranjar exemplos em que sejam, ou 

possam ser, violados. 

 



6) Discuta a questão da explicitação ou implicitação na tradução. 

 

7) Escolha um dos textos apresentados na cadeira e apresente-o criticamente. 

 

Use os artigos que leu e outros que ache relevantes para responder ao exame, e não se esqueça de os 

referir convenientemente no texto e numa lista de referências. 

 


