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Boletim Informativo – 05/2015-CPS
PROCESSO SELETIVO SERIADO – PSS 2015 – PROVA DE REDAÇÃO
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PROPOSTAS DE REDAÇÃO

PSS I

A prova de redação do PSS I solicitou ao candidato a produção de uma NARRAÇÃO
ESCOLAR em que o personagem central fosse um animal. Importante observar que os textos de
apoio orientavam o candidato sobre em que sentido poder-se-ia considerar um animal e sua relação com um fato inusitado que, como destacado nas orientações, tratava-se de fato incomum, fora dos padrões esperados para tal personagem.
A avaliação também será bastante atenta à recomendação de não se fazer cópia ou paráfrase dos textos de apoio.
Evidentemente, qualquer aspecto da proposta que não tenha sido atendido acarreta num
comprometimento na avaliação do texto. Além disso, são tomados como parâmetros de análise
dos textos os critérios de avaliação e os motivos para as redações receberem pontuação zero
apresentados no Manual do Candidato para o PSS I-2015.

Av. General Carlos Cavalcanti, 4.748 – Campus Uvaranas
CEP 84030-900 – Ponta Grossa – Paraná - Brasil
Fone: (42)3220-3718 – cps@uepg.br – www.cps.uepg.br

Universidade Estadual de Ponta Grossa
Coordenadoria de Processos de Seleção
__________________________________________________________________________________________________

PSS II

O candidato é um repórter que ao produzir uma NOTÍCIA deveria versar sobre um fato
cujo pano de fundo era a temática delineada pelos textos de apoio, a saber: a criação de produto
ou serviço voltado para a economia de água. Importante destacar que na proposta já se apresentavam dados sobre os quais a notícia deveria pautar-se, como o fato de o morador ser de
Ponta Grossa e de que o invento por ele criado merecia ser noticiado (observar que o comando
ressalta tratar-se de uma “maneira original de economizar água”). Espera-se que o candidato,
por meio de leitura atenta da proposta, atenda as características próprias de uma notícia com a
produção de um texto que tenha qualidade textual e marcas expressivas de autoria.
Além disso, são tomados como parâmetros de análise dos textos os critérios de avaliação
e os motivos para as redações receberem pontuação zero apresentados no Manual do Candidato
para o PSS II-2015.
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PSS III

Para atender ao que se solicita na proposta de redação do PSS III, o candidato escreve
como emissor de uma CARTA DE RECLAMAÇÃO, cujo destinatário demarca-se pela indicação de
uma empresa nomeada como Marte Já!. A especificação desse destinatário poderia ocorrer, por
exemplo, na figura do diretor da empresa ou do responsável pelas vendas das passagens. Todo o
direcionamento da carta está voltado à reclamação sobre um sério desconforto ocorrido no
retorno da missão, cabe ao emissor, portanto, principalmente no corpo da carta, apresentar argumentos que justifiquem tal reclamação.
Além disso, são tomados como parâmetros de análise dos textos os critérios de avaliação
e os motivos para as redações receberem pontuação zero apresentados no Manual do Candidato
para o PSS III-2015.

Ponta Grossa (PR), 23 de novembro de 2015.
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