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Fez-se admirável no seu modo de ser, no exemplo de vida
 

Maria Francisca Moro

                              Flávio José Schibinski



Caro (a) Leitor (a)

É com entusiasmo que a Comissão Permanente de Seleção da Universidade Es-
tadual de Ponta Grossa apresenta o primeiro número da Revista Arquitetura da Re-
dação, 
interessados na construção textual. 

Arquitetura da Redação é um projeto das Coordenações Geral e Pedagógica 

aos cursos de graduação desta Universidade. 

Sabemos que se criam muitas histórias interessantes sobre a redação do 

que ainda circulam nas instituições de ensino. Isso mostra o quão importante é a 

na Universidade. 

Iniciamos a Revista com a apresentação do objetivo da Redação no Concurso 

acima da média na média, abaixo da média e com 
nota zero. 

-

inseguros quanto a essa etapa do processo de seleção para conquistar uma vaga na 
Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

Arquitetura da Reda-
ção seja mais uma ponte de aproximação entre comunidade acadêmica e comunida-
de externa.    

Ivo Mário Mathias

Coordenador Geral/CPS                               

 Aline Cacilda Koteski Emilio

Coordenadora Pedagógica/CPS
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1. Sobre a redação

1.1 Objetivo da redação no concurso vestibular da UEPG

-

na leitura e produção de textos escritos. 

-
-

-

Essas competências apresentam um candidato não apenas conectado ao mun-

-

solução de problemas. 

-

-
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1.2 Critérios de avaliação da redação

-

A língua escrita possui um grau de complexidade que vai além dos aspectos 
-

leitura e de escrita.

dos critérios discursivos e gramaticais avaliados pela UEPG como:

demonstrar capacidade de compreensão e interpretação de texto(s) de expres-

-

-

apresenta: 

cópia parcial e/ou total do(s) texto(s) estímulo/motivador(es) que acarreta a 

ilegível. 
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1.3 Correção e atribuição de notas

O Grupo de Avaliação de Textos (GAT) é constituído por 40 (quarenta) docentes 

-

-

-

coordenadora do processo.

competência da argumentação).

-
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no processo de avaliação das redações dos seus concursos vestibulares.

-
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670 x 4 =  446,666
     6    

6        670
4       X
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1.4   Texto de opinião dissertativo-argumentativo

-

-

-
vidos na sua produção.

A avaliação de produção de textos de opinião dissertativo-argumentativos no 

leitura. O texto a ser avaliado 

a 
produção do texto de opinião dissertativo-argumentativo na prova de redação requer 
que o candidato atenha-se ao tema e o desenvolva conforme o estabelecido na 
questão. 

-
bém aspectos relativos a sua compreensão leitora tanto em relação ao comando da 

discursivos envolvidos na produção dos textos. 
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Apenas a apresentação de uma opinião 
ou tese não caracteriza um texto de opinião dissertativo-argumentativo. É necessário 
que  o autor fundamente sua posição com argumentos que funcionem como elementos 
que dão sustentação ao texto. 

podem não constituir a argumentação. 

textuais que garantam a progressão e o encadeamento do texto. Estes aspectos 
envolvem desde a seleção lexical relativa ao tema até a articulação textual entre 

-
-

-
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1.5 Proposta comentada da redação do vestibular de 
inverno 2013

 
ATENÇÃO PARA A QUESTÃO DE REDAÇÃO, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO E SIGA-AS À RISCA. 

 
FAÇA A REDAÇÃO NO MOMENTO QUE QUISER DENTRO DAS TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS DE QUE DISPÕE. 

 
 

1. A folha que você recebeu para a redação é constituída de duas partes. NÃO AS DESTAQUE. 
 
2. Na parte superior, personalizada, você deve assinar em local próprio e pode fazer um rascunho da redação.  
 
3. Na parte inferior, você deve escrever a versão definitiva da redação, usando caneta esferográfica com tinta azul-escura ou 

preta, escrita grossa e de corpo transparente. Não pode haver qualquer identificação, sob pena de a redação ser avaliada com 
nota zero.  

 
 
 

ELABORE SUA REDAÇÃO, EM PROSA,  
COM UM MÍNIMO DE 10 LINHAS E MÁXIMO DE 17 LINHAS,  

COLOCANDO UM TÍTULO. 
 

 

1) 

 

Adaptado de: http://www.limacoelho.jor.br/vitrine/ler.php?id=8283 
 
 
 
2) Quem merece ser chamado de herói?   
Quando você liga o aparelho de TV e vê um conhecido apresentador dizendo, num intervalo de jogo: "vamos dar uma espiadinha 
nos nossos heróis", você também chega a se perguntar se aquilo merece o título de "nossos heróis"?  
Adaptado de: http://cronicasdefolhetim.blogspot.com.br/2008/03/quem-merece-ser-chamado-de-heri-texto.html 
 
 
3) Sempre que pergunto às pessoas, quem seriam aquelas que fizeram verdadeiramente diferença na vida delas, invariavelmente 
obtenho como resposta o nome da mãe, pai, avô, avó, irmão, irmã ou alguma pessoa próxima e querida, que tiveram interação 
afetiva e positiva com elas, especialmente na infância. Raras vezes ouço o nome de algum ídolo que seja: cantor, ator, esportista, 
político, cientista ou de qualquer pessoa famosa. Os ídolos são voláteis e estão relacionados aos modismos midiáticos, mas os heróis 
de verdade têm o condão de deixar para nós um legado eterno na forma de ensinamentos e exemplos de vida. 
Adaptado de: http://www.ecodebate.com.br/2011/01/10/a-trajetoria-do-heroi-artigo-de-nelson-tanuma/ 
 
 
Após reconhecer os diferentes significados de herói, desenvolva seu texto de opinião disserta-
tivo-argumentativo, mostrando em qual dos significados você acredita que está o verdadeiro 
herói. 
 

 A opinião expressa deve apresentar apenas um dos significados de herói.   
 
 

http://www.limacoelho.jor.br/vitrine/ler.php?id=8283
http://cronicasdefolhetim.blogspot.com.br/2008/03/quem-merece-ser-chamado-de-heri-texto.html
http://www.ecodebate.com.br/2011/01/10/a-trajetoria-do-heroi-artigo-de-nelson-tanuma
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A prova de redação do vestibular de inverno 2013 apresentou uma questão em 
que o candidato deveria desenvolver texto de opinião dissertativo-argumentativo 

-
-

tindo ao candidato um estímulo para estabelecer relações de sentido e levantamento 
de hipóteses.

-

distinção.

O segundo excerto questiona se alguns indivíduos devem ser chamados de herói 
apenas por participarem de um jogo.

-

-
tido de herói.

um
cabendo ao candidato argumentar porque em um deles incidia a condição de verda-
deiro

-

-
tos de estrutura e conteúdo). 
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Importante destacar que a redação não é um produto isolado de outras con-

prova como um todo e os conhecimentos de mundo. 

-
so de produção textual que passa não só pelo reconhecimento do que é solicitado na 

pela sua experiência de leitor-observador e de leitor-crítico. 

-

necessária 

são imprescindíveis para o reconhecimento do tema e compreensão da proposta.



Comentário analítico

-

-

estão articuladas adequadamente  entre si e com o título. 

-

(linhas 3 e 4)

2. Análise e comentário de provas de redação

2.1 Texto acima da média
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esse estado de coisas: 

-

argumentativa que percorre o texto: 

heróis são todos os

-

-

 A palavra 
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E as expressões

-
gando a curiosidade do leitor.

e a estruturação dos períodos compostos e demais aspectos gramaticais revelam 
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Comentário analítico

herói sugerido no primeiro texto de apoio. A estrutura global da redação é coerente 
-

ladas entre si e também com o título. 

-

2.2 Texto na média
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Cita como exemplo a corrupção e argumenta que ela impede o país de crescer 

mas lembra que:

-
-

língua. Exemplos desse estilo são os trechos: 
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Essa redação apresenta um bom nível do ponto de vista linguístico. Porém se 

E algumas inadequações de pontuação.



Comentário analítico

-

consistente entre título e texto.

-

herói: 
herói

-

2.3 Texto abaixo da média
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-

-

-

como um todo:

-

-

do texto.

-
ção conjuntiva: 
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-
-

-
poníveis para a redação. 

-

e 
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2.4 Textos com nota zero

Comentário analítico

características de um texto de opinião dissertativo-argumentativo. O candidato au-
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Predomínio de cópia de um dos textos-estímulo

28 Arquitetura da Redação
UEPG - Vestibular 2013

Comentário analítico

-

-

-
lece é a cópia do texto-estímulo. 
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