
PROCESSO SELETIVO SERIADO - PSS I / 2018 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA DE REDAÇÃO 
 

Para atender a proposta de redação do Processo Seletivo Seriado I, de 

2018, o candidato deveria produzir um texto dentro do gênero RELATO 

AUTOBIOGRÁFICO, tendo por assunto: a permissão ou proibição do 

uso do celular no colégio. Para tanto, foram fornecidos três textos que po-

deriam servir de estímulos.  

      Assim, espera-se que o texto produzido apresente as características bási-

cas deste gênero textual que, a princípio, são as seguintes, conforme as       

orientações apresentadas: 

 

 Gênero e tema: Deveria ser redigido um texto dentro do gênero relato 

autobiográfico, mas de caráter fictício, mesmo que baseado em fatos reais. 

A situação deveria ser apresentada como tendo sido vivida pelo candidato e 

se referir ao tema: a permissão ou proibição do uso do celular no colégio, 

seja para fazer um trabalho escolar, seja por causa de uma emergência, ou 

por qualquer outro motivo.  

 Língua: Poderia ser usada uma linguagem coloquial, mas evitando-se o 

excesso de gíria. Por ser um texto de caráter autobiográfico, a situação deve-

ria ser relatada por um narrador de primeira pessoa.  

 Assinatura: Conforme orientação dada, o texto deveria, ao final, ser as-

sinado com um desses nomes fictícios: João das Pedras ou Maria Bonita. 

 Além disso, serão tomados como parâmetros de análise dos textos os "cri-

térios de avaliação" e os "motivos para as redações receberem pontuação 

zero", conforme apresentados no Manual do Candidato – 2018. 
 

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO SELETIVO SERIADO - PSS II / 2018 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA DE REDAÇÃO 
 

Para atender a proposta de redação do Processo Seletivo Seriado II, de 

2018, o candidato deveria produzir um texto dentro do gênero NOTÍCIA, 

tendo por assunto o uso dos drones.   

Assim, espera-se que o texto produzido apresente as características bá-

sicas deste gênero textual que, a princípio, são as seguintes, adequadas ao 

caso: 

 

 Gênero e tema: A partir da leitura dos três textos motivadores e com base 

em sua eventual experiência e conhecimentos sobre os drones [também cha-

mados de vants], o candidato deveria se colocar no papel de um repórter 

investigando o assunto e redigir uma notícia sobre um possível emprego do 

drone. Não poderia copiar as situações já apresentadas nos textos motivado-

res.  

 Língua: A notícia deveria ser redigida na modalidade escrita formal da 

língua portuguesa, apropriada a esse gênero textual e, no caso, dirigida ao 

público em geral.  

 Assinatura: Conforme a orientação dada, o texto não deveria conter as-

sinatura. 

 Além disso, serão tomados como parâmetros de análise dos textos os "cri-

térios de avaliação" e os "motivos para as redações receberem pontuação 

zero", conforme apresentados no Manual do Candidato – 2018. 

 

 

*   *   * 

 

 

 

 

  

 

 



 

PROCESSO SELETIVO SERIADO - PSS III / 2018 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA DE REDAÇÃO 
 

Para atender a proposta de redação do Processo Seletivo Seriado III, 

de 2018, o candidato deveria produzir um texto dentro do gênero RESUMO, 

tendo por referência o texto-base "O QUE É TRABALHO INFANTIL". 

 

      Assim, espera-se que o texto produzido apresente as características bási-

cas deste gênero textual que, a princípio, são as seguintes, adequadas ao caso: 

 

1. Conter, de preferência já em seu início, a referência ao texto original 

fornecido: título, autoria/fonte (no caso, o órgão emissor), veículo em que 

foi publicado, ano de publicação. 

2. Apresentar, de forma condensada, objetiva e clara, as ideias princi-

pais do texto de origem.  

3. Sendo um novo texto, não se constituir numa simples montagem de 

recortes (copia/cola) do texto-base. 

4. Ater-se fiel e objetivamente ao texto-base, sem acréscimos de ideias, 

opiniões ou posicionamentos pessoais ou de terceiros. 

5. Ser construído com adequada estruturação textual, estabelecendo as 

devidas conexões (relações) entre as partes; assim, não se apresentar como 

mera justaposição desconectada de ideias ou enumeração de itens de forma 

esquemática.  

 

 O texto não deveria conter assinatura. 

 

 Quanto à linguagem, o RESUMO deveria ser redigido num registro lin-

guístico próximo ao do texto-base, que, neste caso, se pauta pela modalidade 

formal da língua portuguesa contemporânea. 

 

 Além disso, serão tomados como parâmetros de análise dos textos os "cri-

térios de avaliação" e os "motivos para as redações receberem pontuação 

zero", conforme apresentados no Manual do Candidato – 2018. 

 

*   *   * 


