
PROVA DE COMPREENSÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS 
 

 
Dentre outras mudanças, a Universidade Federal do Paraná inaugurou no 

processo seletivo de 2005 a prova de Compreensão e Produção de Textos, 
obrigatória para todos os candidatos que passam para a segunda fase. Essa prova 
tem como principal meta avaliar o domínio de língua padrão, a habilidade de leitura e 
a capacidade de organizar textos escritos, requisitos indispensáveis para qualquer 
estudante que ingressa na educação superior. Para manter essas características, 
esse tipo de prova passou a privilegiar, nas questões de múltipla escolha, a 
compreensão dos textos apresentados, e nas questões discursivas, a produção 
escrita a partir da leitura e interpretação de textos-base. A produção escrita do 
candidato permitirá também a avaliação do domínio dos mecanismos formais, como 
pontuação, concordância, domínio de vocabulário, etc. 

É importante chamar a atenção para a diversidade que pode ser explorada 
ano a ano na composição de questões que este tipo de prova permite. Aliás, esse é 
um aspecto que vem sendo observado pela UFPR já há algum tempo. Basta ver a 
gama de textos utilizados para a composição de provas desde o processo seletivo 
de 1996, quando foi adotado o sistema de produção de textos de 10 linhas, no 
máximo. A cada ano alternaram-se propostas em torno de charges, textos literários 
em prosa e verso, tiras e quadrinhos, gráficos, cartas de leitores, propagandas, 
entrevistas, ensaios jornalísticos, enfim, todos os gêneros que compõem o cotidiano 
das pessoas. Sem abandonar essa diretriz, no processo seletivo de 2005 decidiu-se 
abrir um espaço maior para os textos do domínio teórico-científico, por entender-se 
que é com esse tipo de texto que a grande maioria dos candidatos, senão todos, se 
defrontará já no primeiro ao de universidade. Se é tarefa desse processo selecionar 
os candidatos mais capacitados, é de se esperar que a prova promova as atividades 
mais relevantes e delineie o perfil de aluno que os cursos buscam. 

O processo seletivo para a UFPR-Litoral seguiu essa mesma orientação. A 
parte da prova destinada à produção de textos procurou explorar habilidades de 
escrita e de leitura, como a construção de argumentação a partir de textos 
informativos, a síntese de informações ou de opiniões, a transposição em prosa da 
linguagem gráfica, etc. Seguindo o novo modelo adotado pela UFPR, o formato das 
questões é diverso, principalmente no que diz respeito à extensão: com a intenção 
de evitar automatismos de qualquer natureza, rompeu-se com o formato máximo de 
10 linhas e adotaram-se tamanhos diversos para os textos a serem produzidos. No 
tocante a habilidades, abriu-se espaço para questões discursivas que cobram 
especificamente eficiência de leitura. Um exemplo disso foi a questão discursiva B, 
em que os candidatos deveriam elaborar uma resposta bastante pontual a respeito 
da interpretação de um trecho do texto-base. Além disso, a prova também avalia a 
capacidade de o candidato estabelecer relações a partir de informações dadas e 
associá-las, à medida que convier ao enunciado da questão, a seu conhecimento de 
mundo, visão crítica e consciência histórica em face da realidade brasileira e do 
contexto internacional. Como as questões são pensadas tendo-se já em mente os 
critérios de correção aplicáveis a uma gama de textos com características 
relativamente semelhantes, a observação das instruções é central para o bom 
desempenho do candidato. Assim, apresentam-se, a seguir, os critérios que 
nortearam a correção das questões discursivas. 

 



Critérios para avaliação da questão discursiva A 
 

A questão A é composta por material de caráter informativo. O candidato 
deve utilizar-se dos dois gráficos para mostrar que os negros constituem o maior 
número de vítimas de homicídios, apontando causas para estes dados. Espera-se 
que o candidato observe que os gráficos têm por base de cálculo 100.000 
habitantes. Nesta questão, os candidatos poderiam se utilizar do posicionamento 
presente no texto de Antonio Cândido. Os critérios incluem também a organização 
textual e o domínio de língua padrão. 

 
 

Critérios para avaliação da questão discursiva B 
 

No enunciado, temos um posicionamento retirado do texto “Um debate 
sobre a vida”, de que os pais de Terri Schiavo consideram a retirada da sonda “uma 
eutanásia, ou até pior”. A resposta do candidato deveria girar em torno de que a 
explicação para esse posicionamento dos pais é o fato de que eles consideram isso 
um homicídio com requintes de crueldade, pois a retirada da sonda alimentar 
mataria a filha de fome. 

 
 

Critérios para avaliação da questão discursiva C 
 

Os critérios já vêm explicitados no enunciado da questão. Além de 
obedecer ao esquema dado, os candidatos devem observar as normas de 
organização textual e domínio de escrita, critérios, aliás, considerados em todas as 
questões. 

 
 

Critérios para avaliação da questão discursiva D 
 

O candidato deve expressar seu posicionamento sobre a prática de 
nepotismo no Brasil avaliando os argumentos de um político que ocupa cargo de 
relevância na administração pública. Espera-se que o candidato defina claramente 
os argumentos que selecionou da fala do presidente da Câmara dos Deputados e 
explicite sua opinião (contra ou a favor) em relação aos argumentos selecionados. 
Observar que a opinião a ser expressa deve ser feita sempre em relação a 
argumentos utilizados por Severino Cavalcanti. 

 
 

Critérios para avaliação da questão discursiva E 
 
No resumo solicitado, o candidato deve apresentar com clareza a idéia 

central explicitada pelo autor do texto de referência, tomando o cuidado de não 
incluir posicionamento pessoal. Como nas demais questões, a organização textual e 
o domínio de escrita são também critérios de avaliação. 
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