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COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

 

 

EDITAL Nº 039/2017-COGEPS 

 

 

ESTABELECE AS NORMAS E OS CRITÉRIOS 

PARA A PROVA ESCRITA (REDAÇÃO) DO 1º 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 

DE APRENDIZES POR PRAZO DETERMINADO - 

2017, PARA A UNIOESTE - CAMPUS DE FOZ 

DO IGUAÇU. 

  

O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas atribuições 

estatutárias e regimentais e considerando o Edital nº 052/2017-GRE, de 06 de 

junho de 2017; 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

A Prova Escrita (Redação) do 1º Processo Seletivo para Contratação de 

Aprendizes por prazo determinado – 2017, constará de uma produção 

textual, da seguinte forma: 

 

Artigo de Opinião 

 

A Prova Escrita (Redação) para a Seleção do Menor Aprendiz da UNIOESTE 

avaliará não apenas a habilidade do candidato escrever sobre um tema ou 

verificar se a produção textual atende à correção ortográfica e gramatical. 

 Esta prova procura avaliar a competência de interagir com o outro, 

organizar ideias e informações, estabelecer relações, interpretar dados e 

fatos e elaborar argumentos a partir de uma situação interativa, o que 

implica também em processos de leitura. 

O tema para a Prova Escrita (Redação) será acompanhado de um pequeno 

texto que apresenta fatos, argumentos e opiniões relacionados com o tema. 

Este texto não representa a opinião da banca examinadora.  

É um texto como os que estão disponíveis na vida do leitor de jornais, revistas, 

livros e meio eletrônico. 

Ao elaborar a redação, é importante que o candidato consulte, quando for 

o caso, o texto sugerido e utilize segundo as instruções dadas para a 

proposta do tema da redação.  

Entretanto, deve-se atentar para o fato de que não deve copiar passagens 

ou partes dele.  
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O texto deve ser utilizado como forma de citação, se estiver articulada à 

posição que pretende defender.  

O candidato pode se valer de informações e argumentos que julgar 

relevantes para o desenvolvimento da produção textual.  

É interessante que, desde o início da Redação, o candidato, concentre seu 

tempo e sua atenção na leitura do texto sugerido referente ao tema e no 

planejamento de sua produção textual. 

É preciso que a Redação atenda ao gênero discursivo escolhido (neste 

caso, o Artigo de Opinião), o que implica em observar a situação social de 

produção, circulação e recepção, atendendo ao formato do gênero, ao 

tema, à interação prevista, ao estilo de linguagem própria do gênero 

discursivo, aos aspectos textuais, às escolhas lexicais e ao padrão normativo 

gramatical próprio da variedade linguística usada. 

 

A) CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 

 

A.1 Situação Social de Produção: Neste caso, objetiva-se avaliar a 

capacidade de produzir um gênero discursivo, observando a temática 

pertinente, a adequação à interlocução e a organização composicional do 

gênero escolhido, tendo em vista a situação social em que o gênero está 

inserido. 

 

A.2 Aspectos Textuais: Neste caso, busca-se avaliar se o candidato produziu 

um texto coeso e coerente.  

No item coerência, serão avaliados o grau de manutenção da discussão e a 

continuidade temática do texto, evitando contradições e contribuindo para 

a progressão textual.  

No item coesão, será avaliado o emprego adequado dos recursos da língua 

portuguesa para relacionar e articular termos e sequências de um texto.  

O candidato deve demonstrar que sabe utilizar adequadamente, por 

exemplo, pronomes para retomar posicionamentos e informações já 

mencionadas e conjunções para relacionar novos argumentos aos já 

apresentados. 

 

A.3 Adequação à Norma Padrão Escrita: Neste caso, será observado se o 

candidato demonstra capacidade de elaborar um texto que atenda ao 

registro adequado da língua em face da interlocução própria ao gênero 

discursivo escolhido.  

Ele deve, ainda, revelar domínio dos recursos de pontuação, das regras 

gramaticais adequadas ao gênero escolhido e do sistema ortográfico. 
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B) CORREÇÃO SERÁ FEITA OBSERVANDO A TABELA APRESENTADA A SEGUIR: 

 

Objeto de 

Análise 

Composição 

do Gênero 

Distribuição 

da Nota da 

Prova 

Elementos de Análise 

 

 

 

 

 

 

 

Gênero 

Discursivo 

 

 

 

1. Situação 

Social de 

Produção 

(60) 

20 Abrange satisfatoriamente o 

tema? 

 

 

20 

a) Atende à necessidade de 

interação prevista (com quem, 

para quem, o que, quando, 

onde), de acordo com o 

contexto de produção, 

circulação, recepção?  

b) Atende ao gênero? 

 

20 

Expressa o domínio da linguagem 

do gênero (narrar, relatar, 

argumentar, expor, descrever 

ações, etc.?) 

 

2. Aspectos 

Textuais (20) 

 

10 

Coerência (o texto revela 

articulação, não contradição, 

progressão, dentre outros pontos? 

 

10 

Coesão (há um domínio 

adequado dos mecanismos de 

coesão referencial (pronominal) e 

sequencial (conjuntiva)?) 

3. Uso da 

Norma Culta 

(20) 

 

20 

Concordância (verbal e nominal); 

Regência (verbal e nominal); 

Conjugação verbal; Pontuação; 

Aspectos ortográficos, etc. 
 

C) SERÁ SUMARIAMENTE DESCLASSIFICADA A REDAÇÃO QUE: 

 

a) apresentar menos de 20 (vinte) linhas de extensão; 

b) não atender ao gênero textual solicitado; 

c) fugir à temática proposta para a situação de interação; 

d) estiver escrita com letra ilegível ou feita em forma de desenhos, números, 

espaçamentos fora do normal entre palavras ou na disposição do texto no 

papel; 

e) for escrita a lápis na versão definitiva; 

f) não estiver escrita nas folhas de versão definitiva; 

g) não estiver escrita em língua vernácula. 
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A Redação deve ser entregue na folha de versão definitiva (à caneta), 

conforme instruções do caderno de Redação.  

O texto pode ser escrito com letra cursiva ou de forma, desde que 

respeitadas as normas ortográficas brasileiras.  

 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Cascavel, 03 de junho de 2017. 

 

 

 

CARLOS ROBERTO CALSSAVARA 

Coordenador de Concursos e Processos Seletivos 

Portaria 0987/2012-GRE 

 


