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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas oficiais e os
critérios de correção das questões das provas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Matemática, Geografia, História e os critérios de correção da prova de Redação da segunda etapa do Processo Seletivo 2010-1. As respostas foram utilizadas como referência no processo de correção. Foram
também consideradas corretas outras respostas que se relacionaram ao conjunto de ideias correspondentes às expectativas da banca quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento, bem
como à elaboração do texto. Respostas parciais também foram aceitas, sendo que a pontuação a
elas atribuída considerou os diferentes níveis de acerto. A seguir serão apresentadas as respostas
esperadas oficiais de cada questão seguida do critério utilizado pela banca corretora.
LÍNGUA PORTUGUESA
No processo de correção da prova de língua portuguesa, foram considerados os conhecimentos e as
habilidades exigidos para cada questão. Além disso, foram avaliadas a qualidade da elaboração textual, a escolha lexical e a obediência à norma padrão.
O universo de provas avaliadas serviu de referência para se chegar à resposta esperada definitiva
para cada uma das questões, considerando-se o caráter subjetivo, multissignificativo e criativo da
linguagem, e respeitando-se os limites impostos pelas perguntas.
▬▬▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Pedro refere-se a si mesmo sempre em terceira pessoa. As motivações sociais para que isso ocorra estão
ligadas ao fato de Pedro ser escravo e pertencer a uma classe inferior a de seus senhores. Devido a isso,
Pedro não se reconhece como ser que fala, mas sobre o qual se fala, e mostra distanciamento, não identidade, não individualidade, não autonomia, e, por isso, usa a terceira pessoa. Ele não se assume como um
(5,0 pontos)
“eu”, mas como aquele que é chamado por seus senhores.
Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que
identificou a 3ª pessoa do singular, justificou esse uso pela condição social de Pedro, ser escravo
(servo, negro não livre), argumentando que essa condição leva à coisificação (reificação), à falta de
individualidade e de identidade da personagem, logo, ele é visto e se reconhece como uma não-pessoa, algo sobre o qual se fala.
▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na concepção de um aristocrata como Eduardo, o escravo, ao ser libertado, perderia a proteção e o conforto da casa dos senhores e a oportunidade de viver sob valores morais e sentimentos nobres. Por serem
os escravos considerados ignorantes e incapazes por seus senhores, a liberdade significaria uma aprendizagem e a busca por trabalho, alimentação, moradia e por segurança em lugares desconhecidos, logo, o
(5,0 pontos)
enfrentamento de dificuldades.
Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que
mencionou o papel social de Eduardo, um aristocrata (um escravocrata, senhor de escravo, homem
branco livre), e, por isso, via na liberdade (um valor positivo) dada a Pedro uma punição, uma vez
que considerava o escravo um ser inferior (ignorante, incapaz) que precisava da proteção e da guarda de seu senhor. Ao contemplar essa visão preconceituosa de Eduardo, a resposta adequada menciona, como consequências da liberdade, a perda das regalias, o enfrentamento de problemas (lutar
por alimentação, moradia, trabalho etc.), e o fato de Pedro ter de assumir responsabilidade pelos
seus atos e aprender a respeito de valores morais, que, segundo Eduardo, não eram visíveis em um
escravo.
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▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O trecho relacionado com a obra de Debret é o seguinte: “temos no nosso lar doméstico esse demônio familiar. Quantas vezes não partilha conosco as carícias de nossas mães, os folguedos de nossos irmãos e
uma parte das afeições da família!”. Essa relação pode ser estabelecida porque ambos os textos remetem
a cenas do dia a dia no século XIX, em que brancos e escravos domésticos compartilham momentos de
intimidade, mesmo que assimetricamente, pois ao negro cabe apenas receber um pouco de atenção, de
(5,0 pontos)
afeto e de comida por parte do branco.
Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que
identificou o trecho que relaciona a cena retratada na tela de Debret com a peça “O demônio familiar” (“temos no nosso lar doméstico esse demônio familiar. Quantas vezes não partilha conosco as
carícias de nossas mães, os folguedos de nossos irmãos e uma parte das afeições da família!”) e
explicou que essa relação mostra uma convivência aparentemente harmônica, mas que de fato é assimétrica, entre escravos e senhores, uma vez que imagens e situações mostradas nos textos sugerem a condição de subserviência do negro em relação ao branco.
▬▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em “liberdade só posso esperar” (texto III), o tempo presente contribui para a construção da ideia de possibilidade, expectativa em relação à liberdade futura. Em “negro é a raiz da liberdade” (texto IV), o tempo
presente contribui para demonstrar que a liberdade já foi consolidada e instaurada, uma vez que é ine(5,0 pontos)
rente à origem do povo negro.
Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que
identificou o tempo verbal presente e explicou que, no texto III, ele contribui para a construção da
ideia de liberdade como um fato possível (liberdade só posso esperar), ainda não alcançada, e, no
texto IV, ele contribui para demonstrar que a liberdade já está consolidada, ou mais que isso, está na
própria raiz (origem) do povo negro (negro é a raiz da liberdade).
▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O movimento de retorno à cultura africana é retratado na imagem por meio de uma releitura do mapa da
África, elaborada com base em fotografias de afrodescendentes renomados, indicando um movimento inverso àquele que retirou os negros da África no passado escravo. A cultura africana é valorizada por constituir as bases da identidade de outros povos, identidade representada no mapa por pessoas de renome
nacional e internacional. A imagem sugere que, embora os escravos tenham sido levados da África, hoje
os afrodescendentes espalhados pelo mundo fazem que aquele continente seja respeitado devido à importância dos filhos que gerou e distribuiu pelo mundo. Essa importância revela que a liberdade é inerente
(5,0 pontos)
ao negro, ou seja, está na sua raiz, na sua origem.
Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que trata da composição imagética do texto IV, mencionando que nele o mapa do continente africano é redesenhado a partir de um mosaico feito com a imagem de negros ilustres em diversos setores da sociedade mundial, e explicou que essa composição sugere um movimento de retorno à cultura africana porque valoriza a contribuição e a importância dos afrodescendentes na formação da cultura e da
identidade de outros povos, essa valorização revela que a liberdade é inerente ao negro, ou seja,
está na sua raiz, na sua origem.
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LITERATURA BRASILEIRA
▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) O compromisso de casamento de Henriqueta com Azevedo realizou-se por meio de um arranjo
feito pelo pai; o de Leocádia com Heitor, por meio de um pedido feito por correspondência.
(1,0 ponto)

b) O fato desconhecido por Leocádia antes de seu casamento é o acidente de cavalo sofrido por
Heitor, o qual o deixou impotente. A implicação desse fato para o desfecho de sua história é a
infelicidade no casamento/ o fato de não poder engravidar/ não poder realizar seus desejos sexuais, o que a leva a cometer suicídio/partir de casa, conforme fica implícito pelo narrador.
(2,0 pontos)

c)

O desfecho da história de Henriqueta é que ela não se casa com o noivo Azevedo, arranjado
pelo pai, e se une a Eduardo, por amor, o que significa uma inovação, posto que, no contexto
social da época de produção dessa peça, era costume os casamentos serem arranjados pelos
(2,0 pontos)
familiares ou realizados por conveniência.

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação do conto e da peça teatral, explicitando: a) de que forma se realizou o compromisso de casamento de Henriqueta com Azevedo e de Leocádia com Heitor (o compromisso de casamento de Henriqueta com Azevedo realizou-se por meio de um arranjo feito pelo pai; o de Leocádia com Heitor, por meio de um pedido feito por correspondência ou por meio de procuração); b) o
fato desconhecido por Leocádia antes de seu casamento (o acidente de cavalo sofrido por Heitor, o
qual o deixou impotente) e a implicação desse fato para o desfecho da história de Leocádia (a infelicidade no casamento / o fato de não poder engravidar / não poder realizar seus desejos sexuais, o
que a leva a cometer suicídio / partir de casa, conforme fica implícito pelo narrador); c) o desfecho
da história de Henriqueta (Henriqueta não se casa com o noivo Azevedo, arranjado pelo pai, e se
une a Eduardo, por amor) e o que há nele de inovador para o contexto social da época de produção
da peça (o que significa uma inovação, posto que, no contexto social da época de produção dessa
peça, os casamentos eram arranjados pelos familiares ou realizados por conveniência). Foi parcialmente aceita, nesse último item, a resposta que considerou apenas a quebra do acordo/rompimento
do compromisso de casamento.
▬▬▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) O verso que enfatiza o modo discreto do eu lírico tratar de detalhes de sua conquista amorosa é:
“Não quero, não posso, não devo contar!” / “Não posso, não quero, não devo contar!”
(1,0 ponto)

b) A representação da mulher e do amor no fragmento do romance afasta-se do Romantismo porque nessa representação há ausência de idealização da mulher e do sentimentalismo no amor.
(2,0 pontos)

c)

A diferença entre as formas como o eu lírico e o narrador expressam as consequências da corte
amorosa está em que o primeiro apenas as sugere/insinua, enquanto o segundo as explicita,
(2,0 pontos)
narrando clara e objetivamente essas consequências.

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação dos fragmentos dos textos e dos comandos em que se divide a questão,
transcrevendo, no item A, o verso que enfatiza a discrição do eu lírico ao tratar de detalhes de sua
conquista amorosa (“Não quero, não posso, não devo contar!”/ “Não posso, não quero, não devo
contar!”). Para esse item, foi parcialmente aceita a transcrição do verso correto acrescido de outros;
no item B, o candidato que explicou que a representação da mulher e do amor no fragmento do romance distancia-se do Romantismo pelo modo como se configura a personagem Maria da Hortaliça
(a ausência de idealização/ exaltação/ enaltecimento) e pelo modo como se representa a corte amo-
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rosa entre ela e Leonardo Pataca (ausência de sentimentalismo/ ausência do amor cortês/ banalização do sentimento amoroso/ênfase no amor sensual). Para esse item, foi parcialmente aceita a resposta que transcreveu dos textos as características físicas de Maria da Hortaliça e o modo como se
deu a corte entre ela e Leonardo Pataca. No item C, o candidato que estabeleceu a diferença entre
as formas de expressão das consequências da corte amorosa, que, no fragmento do poema, são
mais reservadas (o eu lírico sugere/ insinua essas consequências) e, no fragmento do romance,
mais evidentes (o narrador as explicita). Para esse item, foi parcialmente aceita a resposta que apenas transcreveu dos fragmentos as partes que sugerem e explicitam o modo como o eu lírico e o
narrador expressam as consequências da corte amorosa.
▬▬▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) A condição peculiar de Maria Caboré no cotidiano de sua cidade é a de escrava, condição con(1,0 ponto)
ferida pela forma como essa personagem se relaciona com o trabalho.
b) No desfecho, em seu delírio final, Maria Caboré imagina os negros como reis e rainhas/ herois/
(1,0 ponto)
libertadores e também como vítimas/perseguidos/caçados/prisioneiros.
c) No conjunto dos contos, o procedimento inovador recorrente é o da revisão/ releitura de estigmas/estereótipos. No conto “Maria Caboré”, esse procedimento se refere à revisão/releitura do
episódio da escravidão/da história dos negros, os quais não são representados apenas como
(3,0 pontos)
escravos, mas também como o povo livre que era em África.
Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação do livro e do conto, explicitando: a) a condição peculiar de Maria Caboré no
cotidiano de sua cidade, condição essa conferida pela forma como a personagem se relaciona com
o trabalho (de escrava/ explorada). Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta que explicitou sua
condição de submissa; b) o modo como, em seu delírio final, Maria Caboré imagina os negros (reis e
rainhas/ herois/ libertadores e também vítimas/ perseguidos/ caçados/ prisioneiros). Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta que explicitou a imagem dos negros livres em África; c) o procedimento inovador recorrente no conjunto dos contos (revisão/ releitura de estigmas/estereótipos) e no
conto “Maria Caboré” (revisão/releitura do episódio da escravidão/da história dos negros, representados não apenas como escravos, mas também como o povo livre que era em África). Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta que explicitou a valorização da cultura dos negros e a exaltação
dos negros.
▬▬▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) A semelhança que há entre a cena do cartaz 1 e a relação da personagem Emma com o protagonista do romance está no fato de que as duas personagens femininas se deixam seduzir por
(1,0 ponto)
aquele que as conduz à morte.
b) A aproximação entre o comportamento da protagonista do filme Crepúsculo, sugerido pelo cartaz 2, e o da personagem Agnes, do romance A confissão, está no fato de que a personagem do
romance se entrega sem medo ao vampiro e a personagem feminina do cartaz parece se entre(2,0 pontos)
gar do mesmo modo, sem medo, ao jovem.
c) Nas imagens do cartaz 2, há um jovem que se debruça sobre uma mulher em atitude protetora,
imagem que se aproxima do romance porque seu protagonista também se comporta de forma
(2,0 pontos)
protetora em relação a Inês.
Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação do romance e dos elementos visuais dos cartazes, explicitando: a) a semelhança entre a cena do cartaz 1 e a relação da personagem Emma com o protagonista do romance
(sedução e entrega que levam à morte); b) a aproximação entre o comportamento da protagonista
do filme Crepúsculo, sugerido pelo cartaz e o da personagem Agnes em relação ao protagonista do
romance (entrega / ausência de medo). Foi parcialmente aceita, no item b, a resposta que apresen-
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tou o comportamento de apenas uma das figuras femininas; c) o que há nas imagens do cartaz 2
que o aproxima do romance, no que se refere à atitude do protagonista em sua relação com a personagem Inês (posição do casal no cartaz e atitude protetora do rapaz). Foi parcialmente aceita, no
item C, a resposta que não descreveu a imagem do cartaz, apenas explicitando a atitude protetora
do jovem e do protagonista com seus pares.
▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) Nos versos entre aspas da última estrofe do primeiro poema são contrastadas as ideias acerca
(1,0 ponto)
do poder de Deus e da força dos elementos da natureza.
b) No segundo poema, o contraste que sintetiza a reflexão feita pelo eu lírico é o da grandeza de
(2,0 pontos)
Deus e da fragilidade do homem.
c) A imagem elaborada no trecho sublinhado do segundo poema é a de um Deus poderoso/grandioso e, também, punitivo/“terrível”/ onisciente. Essa imagem extrapola aquela presente no primeiro poema, no qual está ausente o caráter punitivo, terrível e onisciente da imagem de Deus.
(2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação dos dois poemas, explicitando que: a) as ideias contrastadas são acerca do
poder de Deus e da força dos elementos da natureza. Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta que apontou apenas um dos elementos sem contraste; b) o contraste que sintetiza a reflexão feita
pelo eu lírico é o da grandeza de Deus e o da fragilidade do homem. Atendeu parcialmente, nesse
item, a resposta que explicitou um verso pertinente a um dos elementos e, também, dois versos pertinentes aos dois elementos; c) a imagem elaborada no trecho sublinhado é a de um Deus
poderoso/grandioso e, também, punitivo/ “terrível”/onisciente. Esta imagem extrapola aquela presente no primeiro poema, no qual está ausente o caráter punitivo, “terrível” e onisciente da imagem de
Deus. Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta que explicitou a condição de Deus ser onipotente, maior e mais forte e, para o segundo poema, que vigia, que guarda.
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MATEMÁTICA
▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Considerando P a profundidade de um poço perfurado pela Petrobrás em 1994, tem-se que:
P

7.000
582 ×P
=7.000 ⇒P=
6,82
100

P ≈ 1.026,4 m
(5,0 pontos)

Critério de correção
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, interpretou corretamente o aumento em relação à profundidade máxima dos poços perfurados e calculou corretamente a profundidade no ano de 1994. Cada etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada independentemente. Respostas parciais foram consideradas, com pontuação
proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.
▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

H
G

D
E

I
F

A

C

B

Os triângulos DEF e ABC são semelhantes, e razão é semelhança entre eles é:

Como

FE
CB

FE= AC=4, tem-se:

FE 4
=
CB 5

Analogamente, a razão de semelhança entre os triângulos GHI e DEF é também

Assim, a razão de semelhança entre os triângulos GHI e ABC é:

4 4 16
× =
5 5 25

4
.
5
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GI e GH :

GI= AC×

16 64
=
25 25

GH = AB×

16 48
=
25 25

Portanto, a área, A, do triângulo GHI é dada por:

1 64 48 3072
1
=2,4576
A= × GH ×GI= × × =
2 25 25 1250
2
(5,0 pontos)

Critério de correção
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, identificou que os triângulos citados são semelhantes e utilizou corretamente a razão de
semelhança entre eles para calcular as medidas dos lados do triângulo GHI, para o cálculo da área
solicitada. Cada etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada independentemente. Respostas
parciais foram consideradas, com pontuação proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.
▬▬▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Seja a o valor que a agência de turismo cobra para um adulto e c para uma criança, tem-se:
2a
c=
e 3a 2c= 8.125
3
Substituindo a primeira equação na segunda, obtém-se:
3×8.125
2a 13a
=1.875
=8. 125⇒ a=
3a2× =
13
3
3
2a
, tem-se que:
Como c=
3
2× 1.875
=1.250
c=
3

Portanto, a agência de turismo cobrou R$1.875,00 de cada adulto e R$1.250,00 de cada criança ou
(5,0 pontos)
de um adulto e uma criança (juntos) R$ 3.125,00.
Critérios de correção
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, montou corretamente o sistema de equações, resolvendo-o corretamente e calculou corretamente o valor cobrado pela agência. Cada etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada
independentemente. Respostas parciais foram consideradas, com pontuação proporcional ao seu
desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.
▬▬▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A probabilidade de o primeiro dígito ser menor do que 5 é dada por:
5
4
3
P D 5 =P 1 P 2 P 3 P 4 =log 2log log log
4
3
2

P D 5 = log 2log 3− log 2 log 4− log 3log 5 −log 4 = log 5
P D 5 =log

10
=log 10−log 2=1−0,3=0,7
2
P D 5 =70 %
(5,0 pontos)
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Critério de correção
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, utilizou corretamente a lei de Benford para calcular as probabilidades e efetuou corretamente a soma entre elas para obter a probabilidade solicitada, utilizando corretamente as propriedades da função logarítmica. Cada etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada
independentemente. Respostas parciais foram consideradas, com pontuação proporcional ao seu
desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.
▬▬▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

{

Seja x a quantidade de pessoas que pagaram pela arquibancada e y a quantidade de pessoas que pagaram pela cadeira.
xy =5.715
1
2
x y =2.286
6
3

Resolvendo esse sistema, tem-se que

x = 2.667 e

y =3.048

Assim, o valor arrecadado é:
5
1
1
2
×2.667×10 ×2.667×20 ×3.048×15 ×3.048×30=119.380
6
6
3
3

Portanto, a arrecadação total foi de R$ 119.380,00

(5,0 pontos)

Critérios de correção
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, montou corretamente o sistema de equações, resolvendo-o corretamente e calculou corretamente o valor total arrecadado com a venda de ingressos. Cada etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada independentemente. Respostas parciais foram consideradas, com pontuação
proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.
▬▬▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Seja

A  x 1, y 1  e B  x 2, y 2  , com

A ∈ r e B ∈ s , tem-se:

A  x 1, x 1− 5 e B  x 2 , 2x2  12  .
Como P é o ponto médio de AB, tem-se que:

x 1 x 2
=1 e
2

O que equivale a:

Resolvendo o sistema, tem-se que

{

x 1− 52x 2 12
=3
2

x 1 x 2 =2
x 1 2x 2=−1

x 2 =−3 e que B −3, 6  .

Assim, o coeficiente angular da reta é dado por:
y −3=m x −1⇒m =

e a equação da reta é:

3
6− 3
=−
4
−3−1

15
3
3
3
y =− x 3=− x
4
4
4
4
(5,0 pontos)
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Critério de correção
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, utilizando o fato de que o ponto P é o ponto médio do segmento AB e o fato de que os
pontos A e B pertencem às retas r e s, respectivamente, determinou corretamente as coordenadas
de um dos dois pontos para encontrar a equação da reta solicitada. Cada etapa do desenvolvimento
matemático foi pontuada independentemente. Respostas parciais foram consideradas, com pontuação proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.
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GEOGRAFIA
▬▬▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) Apresentar uma causa para o índice de exclusão social da Região Nordeste, entre outras:
Base física territorial incompatível com a expansão de atividades econômicas modernas;
Precariedade de infraestrutura e logística;
(2,0 pontos)
Localização distante das regiões mais desenvolvidas do país.
b) Explicar um fator social que justifique os índices da Região Sul, entre outros:
Modernização da agricultura que, ao estabelecer um ritmo acelerado no modo de usar o solo,
aumentou a produção e a produtividade;
Industrialização que, ao utilizar as infraestruturas herdadas, criou uma diversificação econômica, além de incrementar a renda e a geração de emprego;
Proximidade da região Sudeste do país que, em face da polarização histórica daquela região,
ajudou a incrementar a rede de relações;
Infraestrutura viária que, ao viabilizar a incrementação de uma economia dinâmica, tornou-se
(3,0 pontos)
responsável por desenvolver a região.
Critério de Correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item A, a resposta do candidato que apresentou uma
causa de exclusão social da região Nordeste. Respostas parciais também foram consideradas e tiveram pontuação proporcional aos níveis de acerto.
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item B, a resposta do candidato que explicou uma
causa para o índice de exclusão social da Região Sul. Respostas parciais também foram consideradas e tiveram pontuação proporcional aos níveis de acerto.
▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) Apresentar um fator mundial que gera instabilidade do Brasil diante da inserção no sistema
mundo, entre os indicados:
Lastreamento da moeda; oscilação cambial (dólar);
Vulnerabilidade do sistema de bolsa de valor;
Acumulação baseada em atividades financeiras e/ou crise no sistema bancário;
Crise econômica mundial recente;
(2,0 pontos)
Crise imobiliária nos EUA.
b) Explicar o sentido da expressão “guerra fiscal” entre os sugeridos:
Competição fiscal entre unidades federativas para atrair investimentos industriais, comerciais
etc;
ofertas de melhores subsídios governamentais (isenção de impostos, políticas creditícias) a empresas situadas em outros estados para que atuem em seus territórios;
Garantia de investimentos públicos em infraestrutura para atrair empresas de outros estados;
Lobbies dos governos, através de suas bancadas parlamentares para garantirem subsídios e
(3,0 pontos)
isenções fiscais a grandes empresas.
Critério de Correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item A, a resposta do candidato que apresentou um
fator mundial que gera instabilidade no Brasil diante do inserção no sistema mundo. Respostas parciais também foram consideradas e tiveram pontuação proporcional aos níveis de acerto.
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item B, a resposta do candidato que explicou o sentido
da expressão “guerra fiscal”. Respostas parciais também foram consideradas e tiveram pontuação
proporcional aos níveis de acerto.
▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) Nomear dois países que fazem fronteira com o Irã, dentre os indicados:
(2,0 pontos)
Iraque, Paquistão e Afeganistão.
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b) Explicar um dos interesses geoestratégicos, dentre os indicados:
O Iraque possui uma das maiores reservas petrolíferas do Oriente Médio e, através de suas
fronteiras, armas e combatentes atrapalham os interesses dos EUA, o maior consumidor de petróleo do mundo;
O Paquistão tem abrigado grupos radicais islâmicos que transitam pela fronteira do Irã e do Afeganistão, dificultando a guerra que os EUA desenvolvem contra esses grupos, além de possuir
um vasto arsenal nuclear;
A guerra no Afeganistão baseia-se em lutas guerrilheiras nas montanhas e nas regiões de fronteiras entre esses países contra combatentes acusados pelos Estados Unidos de Terroristas;
tem o seu território utilizado para passagens de gasoduto e oleoduto;
Os EUA acusam o Irã de abrigar grupos de combatentes tanto no conflito que envolve o Iraque
como no que atinge o Afeganistão, além de municiar esses grupos com armamentos. (3,0 pontos)
Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item A, a resposta do candidato que nomeou dois países que fazem fronteira com o Irã. Respostas parciais também foram consideradas e tiveram pontuação proporcional aos níveis de acerto.
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item B, a resposta do candidato que explicou um dos
interesses geoestratégicos dos Estados Unidos na região. Respostas parciais também foram consideradas e tiveram pontuação proporcional aos níveis de acerto.
▬▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) Explicar sob quais bases político-administrativa e ideológica em que o governo brasileiro estava
fundamentado:
Assentava-se em um ambiente de intensas lutas nacionalistas; caracterizado pelo planejamento
econômico como estratégia de ação do governo; surge no momento de criação de várias empresas estatais fundamentais para o fortalecimento da indústria de base no Brasil; caracteriza(2,5 pontos)
se por práticas populistas e/ou paternalistas.
b) Explicar como se origina o petróleo:
O petróleo é um hidrocarboneto, originado há milhões de anos em rochas/bacias sedimentares
de antigos mares rasos, a partir da deposição e da transformação química dos restos de microrganismos marinhos, sob altas pressões e temperaturas proporcionadas pelo peso das camadas
(2,5 pontos)
de rochas.
Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item A, a resposta do candidato que apresentou as
base político-administrativo e ideológico em que estava fundamentado o governo brasileiro. Respostas parciais também foram consideradas e tiveram pontuação proporcional aos níveis de acerto.
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item B, a resposta do candidato que indicou a origem
do petróleo. Respostas parciais também foram consideradas e tiveram pontuação proporcional aos
níveis de acerto.
▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) Duas dentre as seguintes características das formas de relevo do Planaldo Central Brasileiro:
Predomínio de planaltos, chapadas e chapadões com terrenos planos a levemente ondulados;
em geral predominam as pequenas variações altimétricas, além da presença de alinhamentos
(2,0 pontos)
serranos.
b) Explicação de um tipo de atividade econômica favorecida por essa forma de relevo das apresentadas:
Prática da agricultura comercial mecanizada em terrenos planos a suave ondulados;
Atividade de pecuária intensiva e extensiva facilitadas pela formação de pastagens em terrenos
planos a suave ondulados;
Implementação de usinas hidrelétricas em relevo de planaltos para geração de energia elétrica;
(3,0 pontos)
Atividades de lazer, turismo e ecoturismo em chapadas e serras.
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Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item A, a resposta do candidato que apresentou duas
características das formas de relevo do Planalto Central Brasileiro. Respostas parciais também foram consideradas e tiveram pontuação proporcional aos níveis de acerto.
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item B, a resposta do candidato que explicou um tipo
de atividade econômica favorecido pela forma de relevo do Planalto Central brasileiro. Respostas
parciais também foram consideradas e tiveram pontuação proporcional aos níveis de acerto.
▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) Diferenciar os dois conceitos.
Lixiviação é a “lavagem” horizontal e vertical dos solos pelas águas das chuvas. Os nutrientes das camadas superficiais dos solos são carregados pelas águas e penetram às camadas mais profundas
ou são levados para os corpos d'água; laterização é causada pela infiltração de água nos solos, na
época das chuvas, e sua evaporação ocorre no período de estiagem. A água transporta e deposita
essas substâncias, formando-se em decorrência uma crosta de ferro (laterita) e alumínio (bauxita)
(2,5 pontos)
nos solos.
b) Explicar a importância do plantio em curva de nível como uma técnica para a conservação do
solo:
Impede a erosão pela diminuição da velocidade do escoamento da água e cria barreiras contra
(2,5 pontos)
a perda de solos.
Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item A, a resposta do candidato que diferenciou o conceito de laterização do de lixiviação ou vice-versa. Respostas parciais também foram consideradas
e tiveram pontuação proporcional aos níveis de acerto.
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item B, a resposta do candidato que explicou a importância do plantio em curva de nível. Respostas parciais também foram consideradas e tiveram pontuação proporcional aos níveis de acerto.

UFG - PS/2010-1

RESPOSTA ESPERADA OFICIAL

GRUPOS 3-4

HISTÓRIA
▬▬▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) Dentre as crenças apresentadas, identifica-se a seguinte matriz religiosa (o candidato deveria
apresentar uma delas apenas):
•
judaica, no caso da primeira crença (cristianismo);
•
védica e drávida, no caso da segunda crença (hinduísmo).
(2,0 pontos)
b) A relação entre a crença religiosa e a vida cotidiana expressa-se no estabelecimento de práticas
simbólicas para acessar o transcendente. Tal como exemplificado nas imagens, as duas religiões expressam uma multiplicidade de relações que as comunidades constroem para ampliar sua
existência mundana. Assim, a criação de símbolos religiosos expressa um desejo universal de
(3,0 pontos)
orientação para a vida no interior de distintas culturas.
Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado o candidato que: 1) no item A, indicou apenas uma das
matrizes religiosas associadas às crenças indicadas na questão (fosse o judaísmo ou o vedismo e
dravidismo); 2) no item B, explicou a relação entre crença religiosa e vida cotidiana, apontando para
a orientação propiciada pela religiosidade no interior de distintas culturas e para a relação entre os
símbolos e a transcendência.

▬▬▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em cada um dos mapas, a relação entre representação cartográfica e conhecimento do território é
expressa:
1.

no mapa 1, observa-se uma representação sobre o território que privilegia a fauna, a flora e os
habitantes. A precisão cartográfica enfatiza o litoral, descrevendo seus acidentes geográficos e
a toponímia, ao mesmo tempo em que explicita certo desconhecimento do interior. Esse desconhecimento pode ser identificado na composição escolhida pelo cartógrafo: ele preenche o espaço afastado da costa com ilustrações relacionadas à principal atividade econômica, a extração
do pau-brasil pelo indígena, associando-a aos elementos mitológicos. Assim, no mapa, identifica-se elementos tanto do que os portugueses conheciam, quanto do que imaginavam.

2.

no mapa 2, observa-se uma maior precisão geográfica do território explorado, expressa nas referências à hidrografia e ao relevo, tanto do litoral quanto do interior. Essa maior precisão do segundo mapa decorre da ampliação dos conhecimentos científicos e da exploração mais sistemática do território, com as expedições ao interior do Brasil e pelo conhecimento do litoral sul-americano do Oceano Pacífico. Mesmo assim, a representação cartográfica mantém ilustrações que,
para além de seu caráter informativo, remetem ao imaginário europeu sobre o território.
(5,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado o candidato que: 1) no que se referia ao mapa 1, associou
o desconhecimento do território à exploração precisa do litoral, apontou a importância conferida aos
habitantes, à flora e à fauna explícita na representação cartográfica, indicou a presença da exploração do pau-brasil e, por fim, relacionou o imaginário europeu à representação cartográfica; 2) no que
se referia ao mapa 2, associou o maior (e melhor) conhecimento do território à interiorização e às atividades de exploração do interior, indicou o conhecimento mais específico da hidrografia e do relevo,
tal como expresso no mapa e, por fim, apontou que o imaginário europeu acerca da região se traduz
numa representação que ultrapassa o caráter informativo.

▬▬▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) No primeiro plano da pintura de Helguera, dois símbolos constitutivos da nacionalidade mexicana estão representados:
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•
a figura do padre Miguel Hidalgo, considerado o “Pai da Pátria”, localizada no centro e com a mão
e a cabeça levantadas, estabelece sua importância como liderança das rebeliões camponesas nas aldeias;
•
o Estandarte da Nossa Senhora de Guadalupe, empunhado pelo padre, expressa a importância
(2,0 pontos)
da Virgem como símbolo da interação entre as culturas hispânica e indígena.
b) Para construir a relação entre os referidos símbolos e a independência mexicana, há dois pontos a serem considerados:
•
Primeiro, registre-se o apoio de religiosos do “baixo clero” às reivindicações populares que surgiram nesse contexto. No processo de independência mexicana, dois padres – Hidalgo e Morelos –
defendiam a divisão da terra com os camponeses (inclusive, a terra que era patrimônio da Igreja). Em
1810, por meio do Decreto de Guadalajara, decretava-se, nas terras livres do domínio espanhol pela
luta dos exércitos populares liderados por Hidalgo, a abolição da escravidão e do tributo indígena.
•
Segundo, anote-se que a presença do Estandarte de Guadalupe indicava o potencial mobilizador
desse símbolo em virtude da crença religiosa das populações camponesas, que lutavam pelo acesso
(3,0 pontos)
à terra dominada pelos espanhóis.
Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado o candidato que: 1) no item A, identificou os símbolos nacionais presentes no quadro (Hidalgo e Guadalupe) e explicou sua importância, apontando Hidalgo
como líder das rebeliões indígenas/camponesas e a Virgem como símbolo da interação (sincretismo)
entre as culturas hispânica e indígena; 2) no item B, relacionou Hidalgo ou os líderes religiosos (“baixo clero”) com as rebeliões populares (indígenas e/ou camponeses), apontou a relação entre o potencial mobilizador da virgem de Guadalupe e a religiosidade popular e, por fim, vinculou a ação dos
exércitos populares liderados por Hidalgo à repartição de terras e à abolição da escravidão e do tributo indígena.

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a)

Na charge, há um jogo de palavras. A ironia de que Antônio Conselheiro “estaria pintando o diabo” estabelece uma relação com a religiosidade popular, que encara o diabo como a representação do mal.
Nesse sentido, a crítica relaciona-se à demonização de Antônio Conselheiro, disseminada durante o
período republicano, quando sua figura passa a ser associada ao Monarquismo e ao fanatismo religioso. Ao mesmo tempo, há a indicação de um líder resistente, que “está dando o que fazer” e “pintando o diabo”. No fragmento de Machado de Assis, a referência ao desconhecimento do discurso
dos amotinados de Canudos indica que, na realidade, há indiferença quanto aos princípios que mobilizam os seguidores de Conselheiro. Ainda, quando faz tal crítica, Machado sugere que é preciso algo
mais do que apenas adjetivar os seguidores de Conselheiro como fanáticos, propondo, então, uma
reflexão sobre o vínculo estabelecido entre o Conselheiro e seus seguidores – vínculo, segundo ele,
(2,5 pontos)
“moral e fortíssimo”.

b) Era importante para o governo republicano disseminar uma imagem negativa da comunidade de
Canudos, visto que a resistência dessa comunidade às incursões militares associava a República à fraqueza político-administrativa. Esse movimento reforçava as dificuldades vividas, no decurso das primeiras décadas republicanas, quando assistia-se às várias mobilizações sociais no
campo e na cidade, que exigiam do governo ações pontuais para controlar os descontentamentos. Além disso, as pregações de Antônio Conselheiro foram vinculadas ao monarquismo por introduzirem críticas às políticas implementadas pelo regime republicano, tais como o casamento
(2,5 pontos)
e o registro civil, e a separação entre Igreja e Estado.
Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado o candidato que: 1) no item A, explicou as críticas presentes na
charge e no texto de Machado, com a devida atenção para os seguintes elementos: a associação entre
demonização de Conselheiro e a religiosidade popular ou a demonização de Conselheiro e a resistência
política da comunidade de Canudos (para o caso da charge), a indicação do desconhecimento público sobre o movimento de Canudos, a condenação à perseguição dos sertanejos e a reflexão proposta sobre o
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vínculo existente entre o Conselheiro e seus adeptos (para o caso do texto de Machado de Assis); 2)
no item B, explicou o interesse do governo republicano em disseminar a imagem negativa da comunidade de Canudos, desenvolvendo as seguintes questões: a desmoralização militar da República, a
fraqueza político-administrativa que passa a estar associada ao governo, com as indicações da presença do Monarquismo em meio ao movimento bem como da resistência aos projetos republicanos
por parte dos rebeldes.

▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No caso do primeiro documento, datado de 1916, expressa-se uma posição favorável à participação no
conflito, em acordo com o princípio nacionalista. Para os nacionalistas, a guerra associava-se à defesa da
Pátria, o que exigia a unidade do povo para defender os interesses internos. Nesse sentido, os nacionalistas atribuíram ao combate um caráter positivo e saneador, inclusive moral. No interior dessa atribuição, o
soldado era visto como um herói e o entusiasmo articulava-se a um sentimento de dever para com a pátria
que, por sua vez, preenchia de sentido a vida do combatente.
No caso do segundo documento, datado de 1915, a posição é contrária à guerra, sendo a expressão de
um princípio socialista. Mesmo considerando as tensões internas ao movimento e a existência de alguns
socialistas que apoiavam a participação no conflito, a guerra é interpretada, neste documento, como um
(5 pontos)
sintoma da disputa imperialista e como um entrave aos interesses dos trabalhadores.
Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado o candidato que: identificou a posição explicitada nos documentos (favorável à guerra, no caso do primeiro, contrária à guerra, no caso do segundo), indicou as doutrinas
associadas aos documentos (nacionalismo, no caso do primeiro; socialismo, no caso do segundo) e, por
fim, explicou as doutrinas, com o amparo do próprio documento (associando o heroísmo e o dever para
com a pátria ao nacionalismo, no caso do primeiro documento; e imperialismo e ameaça aos trabalhadores para com o socialismo, no caso do segundo documento).

▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) O cartum refere-se à campanha das Diretas Já. Com base na sua análise, pode-se identificar
como características desse acontecimento:
•
a ampla participação popular, associada ao fortalecimento dos movimentos sociais (trabalhadores, estudantes, artistas), representada, no cartum, pela multidão portando cartazes de cunho popular.
•
o pluripartidarismo, cujo marco foi a reestruturação político-partidária iniciada em 1979, que ampliou as alianças para a redemocratização do país; representado, no cartum, pela lembrança de Teo(2,5 pontos)
tônio Vilela e pelas siglas que, implicitamente, satirizam os partidos políticos.
b) A campanha pelas Diretas Já teve como desfecho a derrota do movimento popular em virtude da rejeição, no Congresso Nacional, dos termos contidos na “Emenda Dante de Oliveira”, estabelecendose a eleição indireta para o cargo de presidente e vice no Brasil. No cartum, o artista expressa a frustração popular diante da declaração irônica do militar com o megafone. A frase proferida por esse personagem indica a impossibilidade do exercício pleno da democracia à época, uma vez que o “povo
era ilegal” e “devia voltar para casa”.
(2,5 pontos)
Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado o candidato que: 1) no item A, identificou e explicou as características do Movimento Diretas Já, no caso, a participação popular e o pluripartidarismo. Para o caso da
participação popular, é importante indicar os distintos setores sociais presentes nas manifestações, o seu
caráter pacífico e o fortalecimento dos movimentos sociais conforme avançava o desejo pela redemocratização; 2) no item B, apontou o desfecho do movimento que foi sua derrota, explicando esse desfecho, o
que exigia mencionar a rejeição da Emenda Dante Oliveira e a manutenção do voto indireto para a eleição
presidencial. A questão exigia ainda relacionar esse desfecho ao expresso por Henfil por meio do cartum.
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
I – ADEQUAÇÃO
A-ao tema = 0 a 8 pontos
B-à leitura da coletânea = 0 a 8 pontos
C-ao gênero textual = 0 a 8 pontos
D-à modalidade = 0 a 8 pontos
II – COESÃO – COERÊNCIA = 0 a 8 pontos
▬▬▬ I – ADEQUAÇÃO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A-Adequação ao tema
Desempenho

Nulo

Critério
●
●

Fraco
●
●

Regular
●
●

Bom

●
●
●

Ótimo

●
●
●

Fuga do tema (anula a redação).
Mínima articulação das ideias em relação ao desenvolvimento do tema, segundo a proposta escolhida.
Uso inapropriado ou mínimo das informações textuais ou extratextuais.
Articulação limitada das ideias em relação ao desenvolvimento do tema,
segundo a proposta escolhida.
Uso limitado das informações textuais ou extratextuais.
Considerações satisfatórias: exploração de algumas possibilidades de
ideias entre as várias que o tema favorece, segundo a proposta escolhida.
Uso satisfatório das informações textuais ou extratextuais.
Indícios de autoria (capacidade de mobilizar e organizar diferentes vozes e
pontos de vista na construção do texto).
Reflexões que levem à exploração das variadas possibilidades de ideias
que o tema favorece, segundo a proposta escolhida.
Uso crítico das informações textuais e extratextuais.
Extrapolação do recorte temático.
Evidência de autoria (capacidade de mobilizar e organizar diferentes vozes
e pontos de vista na construção do texto).

Pontos

0
2

4

6

8

B- Adequação à leitura da coletânea
Desempenho

Nulo
Fraco

Critério
●
●
●
●
●
●

Regular
●
●
●

Bom

●
●
●
●

Ótimo

●
●
●

Cópia da coletânea (anula a redação).
Desconsideração das informações da coletânea.
Uso inapropriado ou mínimo das informações da coletânea.
Emprego excessivo de elementos transcritos da coletânea.
Uso limitado das informações da coletânea (parcial e superficial).
Uso de transcrição e de paráfrases comprometendo o desenvolvimento do
projeto de texto.
Leitura ingênua (aproveitamento limitado das informações e dos pontos de
vista presentes na coletânea) .
Uso satisfatório das informações da coletânea (abrangente e interpretativo).
Percepção de pressupostos e subentendidos.
Citação direta e indireta (paráfrase) consistente com o projeto de texto.
Identificação de pontos de vista presentes na coletânea.
Indícios de intertextualidade.
Extrapolação da leitura da coletânea: relação entre as informações da
coletânea e outras fontes de referência (intertextualidade e interdiscursividade).
Uso de citação direta e indireta (paráfrase), de modo a valorizar o projeto
de texto.
Percepção e exploração de pressupostos e subentendidos.
Leitura crítica (relação entre informações e pontos de vista).

Pontos

0
2

4

6

8
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▬▬▬ C- Adequação ao gênero textual ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Reportagem
Desempenho

Nulo

Critério
●
●
●
●

Fraco
●
●

●
●
●

Regular

●

●

●
●
●
●

Bom

●

●

●
●
●
●

●

Ótimo

●

●

O texto não tem caráter informativo-opinativo.
Ausência de projeto de texto conforme a proposta de construção da reportagem.
Listagem de informações e/ou comentários sem articulação entre si.
Ausência de uma linha argumentativa que evidencie uma seleção de informações e de comentários relevantes para a formação de opinião sobre os fatos.
Afirmações sem sustentação lógica ou factual.
Ausência de mobilização dos aspectos enunciativos: suporte (meio de divulgação da reportagem); papel do locutor e do interlocutor; voz de autoridade; depoimentos etc.
Indício de projeto de texto conforme a proposta de construção da reportagem.
Articulação de informações e/ou de comentários em torno de uma ideia
central.
Presença de uma linha argumentativa tênue que evidencie uma seleção
de informações e de comentários relevantes para a formação de opinião
sobre os fatos.
Uso limitado dos recursos argumentativos (citação, ironia, exemplificação,
negação, comparação etc.) na divulgação das informações e para a formação de opinião.
Mobilização limitada dos aspectos enunciativos: suporte (meio de divulgação da reportagem); papel do locutor e do interlocutor; voz de autoridade,
depoimentos etc.
Afirmações convergentes com sustentação lógica ou factual.
Projeto de texto definido conforme a proposta de construção da reportagem.
Apresentação e sustentação de diferentes pontos de vista.
Presença de uma linha argumentativa que evidencie uma seleção de informações e de comentários relevantes para a formação de opinião sobre os
fatos.
Uso adequado dos recursos argumentativos (citação, ironia, exemplificação, negação, comparação, depoimentos, dados, retrospectivas históricas
etc.) na divulgação das informações e para a formação de opinião.
Mobilização satisfatória dos aspectos enunciativos: suporte (meio de divulgação da reportagem); papel do locutor e do interlocutor; voz de autoridade, depoimentos etc.
Afirmações convergentes e divergentes com sustentação lógica ou factual.
Projeto de texto consciente, conforme a proposta de construção da reportagem.
Discussão e reflexão sobre diferentes pontos de vista.
Presença de uma linha argumentativa consistente que evidencie discussão e análise na seleção de informações e de comentários relevantes para
a formação de opinião sobre os fatos.
Exploração consciente dos recursos argumentativos e persuasivos (citação, ironia, exemplificação, negação, comparação, depoimentos, dados,
retrospectivas históricas etc.), com vistas ao enriquecimento das estratégias de divulgação das informações e de formação de opinião.
Mobilização excelente dos aspectos enunciativos: suporte (meio de divulgação da reportagem); papel do locutor e do interlocutor; voz de autoridade, depoimentos etc.
Uso crítico dos argumentos e contra-argumentos a serviço do projeto de
texto.

Pontos

0

2

4

6

8
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Crônica
Desempenho

Nulo

Critério
●
●
●
●

Fraco
●

●
●

●

Regular

●

●
●
●
●

●
●

Bom

●

●
●
●

●
●

Ótimo

●

●

O texto não corresponde a um relato de acontecimentos.
Ausência de projeto de texto.
Relato fragmentado de fatos ou de situações do cotidiano.
Uso mínimo de elementos constitutivos das sequências descritivas, narrativas e expositivas.
Mobilização mínima de vozes enunciativas (narrador, personagens, enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes) na discussão
dos fatos motivadores do texto.
Indícios de projeto de texto conforme a proposta de construção da crônica.
Presença de uma linha narrativa tênue que evidencie impressões a respeito de fatos ou de situações do cotidiano com o objetivo de possibilitar uma
análise sobre esses fatos ou situações.
Explicitação limitada dos acontecimentos do cotidiano.
Uso limitado de elementos constitutivos das sequências descritivas, narrativas e expositivas (operação com narrador, personagens, enunciadores de
posicionamentos semelhantes e/ou diferentes, situações, tempo, espaço etc).
Mobilização limitada das diferentes vozes enunciativas (narrador, personagens, enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes).
Indícios de progressão temporal e das relações entre os acontecimentos
relatados.
Projeto de texto definido conforme a proposta de construção da crônica.
Presença de uma linha narrativa que evidencie impressões a respeito de
fatos ou de situações do cotidiano com o objetivo de possibilitar uma análise crítica sobre esses fatos ou situações, apresentando as relações contraditórias das estratégias de produção do pânico moral.
Explicitação satisfatória dos acontecimentos do cotidiano, desencadeadores da construção da crônica.
Trabalho satisfatório com os elementos constitutivos das sequências descritivas, narrativas e expositivas (operação com narrador, personagens,
enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes, figuratividade, situações, tempo, espaço etc), favorecendo a interpretação dos fatos do cotidiano.
Mobilização satisfatória das diferentes vozes enunciativas (narrador, personagens, enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou
diferentes).
Organização satisfatória da progressão temporal e das relações entre os
acontecimentos relatados.
Projeto de texto consciente, conforme a proposta de construção da crônica.
Presença de uma linha narrativa consistente que evidencie discussão e reflexão a respeito de fatos ou de situações do cotidiano com o objetivo de
possibilitar uma análise crítica sobre esses fatos ou situações, revelando
as relações contraditórias das estratégias de produção do pânico moral.
Revelação explícita e crítica dos acontecimentos do cotidiano, desencadeadores da construção da crônica.
Trabalho consciente com elementos constitutivos das sequências descritivas, narrativas e expositivas (operação com narrador, personagens, enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes, figuratividade,
situações, tempo, espaço, fluxo de consciência etc), favorecendo a interpretação e a análise crítica dos fatos do cotidiano.
Extrapolação na mobilização das diferentes vozes enunciativas (narrador,
personagens, enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes).
Organização evidente da progressão temporal (indicando posterioridade,
concomitância e anterioridade) e das relações entre os episódios relatados.

Pontos

0

2

4

6

8
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Carta de leitor
Desempenho

Nulo

Critério
●
●

Fraco

●
●
●
●
●
●
●

Regular
●
●
●

●
●
●
●

Bom
●
●
●

●
●
●
●

Ótimo
●
●
●

O texto não corresponde a uma carta.
Ausência de projeto de texto.
Listagem de comentários sem articulação entre si.
Uso precário de marcas de interlocução.
Afirmações sem sustentação lógica ou factual.
Indício de projeto de texto conforme a proposta de construção da carta de
leitor.
Presença de uma linha argumentativa tênue que evidencie a opinião do locutor a respeito do assunto.
Uso limitado de recursos para persuadir o interlocutor a se posicionar
diante da divergência de opiniões sobre o assunto.
Seleção limitada de fatos e de argumentos no trabalho de convencimento
do outro.
Recuperação mínima de fatos, dados, acontecimentos motivadores da elaboração da carta.
Construção limitada da imagem do interlocutor e do perfil do locutor, bem
como das estratégias de convencimento.
Uso limitado dos recursos persuasivos (citação, ironia, exemplificação, negação, comparação etc) revelado na presença de sequências expositivoargumentativas.
Projeto de texto definido conforme a proposta de construção da carta de
leitor.
Presença de uma linha argumentativa que evidencie a opinião do locutor a
respeito do assunto.
Uso adequado de recursos para persuadir o interlocutor a se posicionar
diante da divergência de opiniões sobre o assunto.
Seleção adequada de fatos e de argumentos no trabalho de convencimento do outro.
Recuperação apropriada de fatos, dados, acontecimentos motivadores da
elaboração da carta.
Construção adequada da imagem do interlocutor e do perfil do locutor,
bem como das estratégias de convencimento.
Uso adequado dos recursos persuasivos (citação, ironia, exemplificação,
negação, comparação etc) revelado na presença de sequências expositivo-argumentativas.
Projeto de texto consciente conforme a proposta de construção da carta
de leitor.
Presença de uma linha argumentativa consistente que evidencie reflexão
quanto à opinião do locutor a respeito do assunto.
Uso crítico de recursos para persuadir o interlocutor a se posicionar diante
da divergência de opiniões sobre o assunto.
Seleção consciente de fatos e de argumentos que evidenciem um posicionamento crítico do locutor no trabalho de convencimento do outro.
Recuperação apropriada dos fatos, dados, acontecimentos motivadores
da elaboração da carta como um recurso consciente de persuasão.
Construção elaborada da imagem do interlocutor e do perfil do locutor,
bem como das estratégias de convencimento.
Uso consciente dos recursos persuasivos (citação, ironia, exemplificação,
negação, comparação etc) revelado na presença de sequências expositivo-argumentativas.

Pontos

0

2

4

6

8
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▬▬▬ D- Adequação à modalidade ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Desempenho

Critério
●

Nulo
●
●

Fraco

●
●
●

Regular

●
●
●

Bom

●
●
●

Ótimo

●
●

Problemas generalizados e recorrentes de morfologia, sintaxe, semântica
e ortografia.
Uso de linguagem iconográfica.
Desvios sistemáticos da modalidade escrita (vocabulário, elementos dos
níveis morfossintático, semântico e pragmático).
Predominância indevida da oralidade.
Linguagem inapropriada ao gênero escolhido (recursos iconográficos, tabelas, gráficos etc).
Desvios recorrentes da modalidade escrita (vocabulário, elementos dos níveis morfossintático, semântico e pragmático).
Desconsideração da linguagem como recurso para a construção do texto
no gênero escolhido.
Interferência indevida da oralidade na escrita.
Uso satisfatório dos recursos linguísticos, apresentando desvios eventuais
(vocabulário, elementos dos níveis morfossintático, semântico e pragmático).
Uso adequado das estruturas da oralidade na escrita.
Uso da linguagem como recurso para a construção do texto no gênero escolhido.
Uso consciente dos recursos linguísticos (vocabulário, elementos dos níveis morfossintático, semântico e pragmático), demonstrando competência
no manejo da modalidade escrita.
Exploração dos níveis de linguagem a serviço do projeto de texto.
Uso consciente da linguagem como recurso para valorizar a construção
textual conforme o gênero escolhido.

Pontos

0

2

4

6

8

▬▬▬ II – COESÃO – COERÊNCIA ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Desempenho
Nulo

Critério
●
●

Fraco
●
●
●

Regular

●
●
●
●
●

Bom
●
●
●
●

Ótimo

●
●
●

Texto caótico (sem organização, sem sentido etc.)
Texto com problemas recorrentes de predicação, de construção frasal, de
paragrafação e de lexicalização (impropriedade vocabular), constituindo
uma sequência de frases desarticuladas.
Uso inapropriado da pontuação e dos elementos de articulação textual.
Problemas lógico-semânticos: tautologia, contradição, ambiguidade.
Texto com problemas acidentais de predicação, de construção frasal, de
paragrafação e de lexicalização (impropriedade vocabular).
Uso assistemático da pontuação e dos elementos de articulação textual.
Problemas lógico-semânticos não recorrentes como tautologia, contradição, generalização indevida, ambiguidade não-intencional.
Uso de linguagem inadequada à pessoa do locutor e/ou do interlocutor.
O texto demonstra domínio dos processos de predicação, de construção
frasal, de paragrafação e de lexicalização.
Uso apropriado do sistema de pontuação e dos elementos de articulação
textual.
Uso apropriado de recursos lógico-semânticos: inferência, ambiguidade
intencional, referências compartilhadas, generalização pertinente etc.
Uso de linguagem adequada à pessoa do locutor e/ou do interlocutor.
O texto evidencia domínio dos processos de predicação, de construção
frasal, de paragrafação e de lexicalização.
Uso figurativo-estilístico das variedades linguísticas.
Domínio do sistema de pontuação e dos elementos de articulação textual.
Uso consciente dos recursos lógico-semânticos: inferência, ambiguidade
intencional, referências compartilhadas, generalização pertinente etc.
Uso de linguagem adequada à pessoa do locutor e/ou do interlocutor, de
modo a valorizar o tipo de interação estabelecida.

Pontos

0

2

4

6

8

