
 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 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 

 
 

 
 

 

VESTIBULAR DE INVERNO - 2016 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 
Para produzir a redação do Vestibular de Inverno de 2016, o candidato deve produzir um 

TEXTO DE OPINIÃO DISSERTATIVO ARGUMENTATIVO.  

Importante atentar para o fato de que o texto de apoio, juntamente com a instrução 

apontada na proposta já orientava o candidato a respeito do ponto de vista a ser adotado, a 

saber: a tristeza deve ser enfrentada ou a tristeza deve ser minimizada.  

Para atender à estrutura textual do gênero solicitado, é muito importante deixar claro 

qual o ponto de vista defendido pelo autor do texto, além de apoiá-lo (o ponto de vista) em 

argumentos coerentes e bem concatenados. Assim, não basta somente apresentar uma opinião, 

ela precisa ser fundamentada.  

Importante destacar que a predominância da análise, da explicação, da exposição de fatos 

sem que haja a definição da tese defendida pode prejudicar a avaliação do texto, pois, nesse 

caso, o gênero pode se caracterizar muito mais como uma dissertação explicativa, fugindo, 

portanto, do esperado para um texto de opinião dissertativo argumentativo. 

 Assim, para atender à proposta, o candidato precisa expressar a posição tomada sobre 

um dos pontos de vista indicados, sustentando tal opinião com argumentos claros, consistentes e 

bem articulados. Deve-se evitar pautar os argumentos apenas nos dados apresentados no texto 

de apoio ou abordar o tema de forma superficial, previsível e com base em senso comum. Ao se 

distanciar dessas ocorrências, o candidato evidencia autoria, pois demonstra capacidade de 

organização textual em torno do tema proposto juntamente com a estruturação argumentativa.  

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 Vestibular de Inverno - 2016.  

 


