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PROCESSO SELETIVO SERIADO – PSS III/2020 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA DE REDAÇÃO 

 

 
Para atender a proposta de redação do PSS III de 2020, o candidato-autor deveria 

produzir um RESUMO do texto “Dependência tecnológica, o maior mal desta geração”. Por-

tanto, espera-se que o texto produzido apresente as características principais desse gênero, 

tendo sido algumas delas, inclusive, mencionadas no enunciado da proposta. 

Assim, o resumo deve conter, de preferência já no início, a referência ao texto original, 

bem como ao seu autor, podendo mencionar também o veículo em que o texto foi publicado. 

Sendo um novo texto elaborado a partir do texto original, o resumo não deve ser uma simples 

montagem de recortes do texto-base. Sobre isso, cabe ressaltar que o Manual do Candidato 

- 2020 lista “Textos com menos de dez linhas de texto próprio (quando há trechos de cópia 

do(s) texto(s) – estímulo)” como um dos motivos para as redações receberem pontuação zero. 

No resumo, ainda, deve-se encontrar as ideias centrais do texto original, como a tese 

defendida pelo autor, de modo que seja possível perceber se o candidato compreendeu quais 

são as ideias mais importantes do texto. Além disso, o respeito à organização do texto-base 

e a apresentação de relações claras entre as partes que constituem o resumo são aspectos 

relevantes para a avaliação da redação.  

Como o resumo precisa ser fiel ao exposto no texto original, não devem ser acrescen-

tadas informações, impressões e/ ou opiniões sobre o texto resumido e o assunto abordado 

por ele. Quanto à linguagem a ser utilizada, espera-se que o resumo seja redigido utilizando 

a modalidade culta da língua portuguesa, nesse caso, apresentando um registro linguístico 

que se aproxima daquele empregado no texto original. 

 Por se tratar de um resumo, as orientações da proposta também mencionavam que o 

texto não deveria ser assinado. Soma-se a isso o fato de que “Redações com identificação” 

também é um dos motivos para as redações receberem pontuação zero, conforme Manual do 

Candidato. 

 


