
UFPR Litoral – PROCESSO SELETIVO 2013 - 2ª FASE– CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUESTÃO 01 

N 
O 
T 
A 
S 

Critérios específicos: definição da nota inicial 

Critérios gerais: confirmação ou ajuste da nota inicial (até 2 pontos acima ou abaixo) 

Clareza, 
organização 
global e 
coerência 

Vocabulário 
Recursos 
coesivos 

Sintaxe 
Concordância  
e regência 

Pontuação e  
ortografia 

12 

 Quanto ao gênero, texto que se aproxima do panfleto, ou do informativo de utilidade 
pública. 

 Indicação dos interlocutores: moradores de áreas com risco de inundações ou 
alagamentos. 

 Alerta aos moradores. 

 Apresentação de duas ações que possam ser realizadas pelos moradores e que 
reduzam o risco para as pessoas, ambas com justificativas consistentes. 

 Texto claro e com organização bem elaborada. 

Excelente 
Variado, 
preciso, 
adequado. 

Variados, 
adequados 

Estruturas 
simples e  
complexas 

Máximo  
1 erro 

Pontuação  
correta, máximo  
1 erro ortográfico. 

10 

 Quanto ao gênero, texto que se aproxima do panfleto, ou do informativo de utilidade 
pública. 

 Indicação dos interlocutores: moradores de áreas com risco de inundações ou 
alagamentos. 

 Alerta aos moradores. 

 Apresentação de duas ações que possam ser realizadas pelos moradores e que 
reduzam o risco para as pessoas, ambas com justificativas consistentes. 

Muito Boa. 
Variado,  
preciso,  
adequado. 

Variados, 
adequados. 

Estruturas  
simples e  
complexas. 

Máximo  
2 erros. 

Pontuação  
correta, máximo  
2 erros ortográficos. 

8 

 Quanto ao gênero, texto que se aproxima do panfleto, ou do informativo de utilidade 
pública. 

 Presença de pelo menos uma das seguintes características: Indicação de que o texto 
está direcionado a moradores de áreas de risco; alerta aos moradores. 

 Apresentação de duas ações que possam ser realizadas pelos moradores e que 
reduzam o risco para as pessoas. 

 Justificativa consistente para pelo menos uma das ações propostas. 

Boa. 
Simples,  
adequado. 

Adequados. 
Estruturas  
simples.  

Ocorrência  
moderada 
de erros. 

Poucos erros de 
ortografia e pontuação. 

6 
 Falta de clareza na indicação do interlocutor. 

 Apresentação de duas ações: que seriam executadas por autoridades e não pelos 
moradores ou que não teriam impacto na redução de riscos para a população. 

 Justificativa consistente para pelo menos uma das ações propostas. 

Regular. 
Simples,  
adequado. 

Alguma  
inadequação. 

Estruturas  
simples.  

Ocorrência  
moderada 
de erros. 

Pontuação  
inadequada,  
poucos erros 
ortográficos. 

4  Falta de clareza na indicação do interlocutor. 

 Texto que apenas discute o tema, sem apresentar as duas ações nem justificá-las. 

Com  
inadequa-
ções. 

Simples, 
com 
inadequa-
ções. 

Alguma  
inadequação. 

Estruturas  
simples, 
com  
algum 
problema. 

Vários 
 erros. 

Pontuação  
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

2  Texto que apenas repete, com ou sem colagem, as informações do enunciado ou dos 
trechos de jornal apresentados. 

Inadequada. 

Simples, 
com  
inadequa-
ções. 

Ausentes ou  
inadequado. 

Problemas  
de estrutura. 

Vários  
erros. 

Pontuação ausente ou 
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

0  Texto que não atende minimamente ao que foi solicitado no comando da questão. 
Com muitos  
problemas. 

Com muitas 
inadequa-
ções. 

Ausentes ou  
inadequados. 

Problemas  
graves de 
estrutura. 

Vários  
erros. 

Pontuação ausente ou 
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

 



UFPR Litoral – PROCESSO SELETIVO 2013 - 2ª FASE– CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUESTÃO 02 

N 
O 
T 
A 
S 

Critérios específicos: definição da nota inicial 

Critérios gerais: confirmação ou ajuste da nota inicial (até 2 pontos acima ou abaixo) 

Clareza, 
organização 
global e 
coerência 

Vocabulário 
Recursos 
coesivos 

Sintaxe 
Concordância  
e regência 

Pontuação e  
ortografia 

12 

 Identificação da questão que motiva o autor: se a natureza pode ser explicada por 
leis matemáticas. 

 Síntese da argumentação de Gleiser: a matemática, tal como o futebol, é regida por 
regras elaboradas pelo homem; a natureza segue regras próprias. 

 Indicação da fonte e uso de marcas que indicam a autoria das afirmações. 

 Autonomia de redação, sem colagem de trechos do texto fonte. 

 Alto grau de elaboração textual. 

Excelente 
Variado, 
preciso, 
adequado. 

Variados, 
adequados 

Estruturas 
simples e  
complexas 

Máximo  
1 erro 

Pontuação  
correta, máximo  
1 erro ortográfico. 

10 

 Identificação da questão que motiva o autor: se a natureza pode ser explicada por 
leis matemáticas. 

 Síntese da argumentação de Gleiser: a matemática, tal como o futebol, é regida por 
regras elaboradas pelo homem; a natureza segue regras próprias. 

 Indicação da fonte e uso de marcas que indicam a autoria das afirmações. 

 Autonomia de redação, sem colagem de trechos do texto fonte. 

Muito Boa. 
Variado,  
preciso,  
adequado. 

Variados, 
adequados. 

Estruturas  
simples e  
complexas. 

Máximo  
2 erros. 

Pontuação  
correta, máximo  
2 erros ortográficos. 

8 

 Reprodução das afirmações principais do autor, na mesma sequência em que 
aparecem no texto fonte, sem necessariamente destacar a pergunta inicial do autor 
nem a conclusão. 

 Indicação da fonte e uso de marcas que indicam a autoria das afirmações. 

 Autonomia de redação, sem colagem de trechos do texto fonte. 

Boa. 
Simples,  
adequado. 

Adequados. 
Estruturas  
simples.  

Ocorrência  
moderada 
de erros. 

Poucos erros de 
ortografia e pontuação. 

6 

 Reprodução parcial das afirmações relevantes do texto. 

 Inserção de comentários pessoais ou falta de fidelidade ao conteúdo do texto fonte. 

 Ausência de marcas que indicam a autoria das afirmações. 

 Presença moderada de colagem de trechos do texto fonte. 

 Indicação da fonte. 

Regular. 
Simples,  
adequado. 

Alguma  
inadequação. 

Estruturas  
simples.  

Ocorrência  
moderada 
de erros. 

Pontuação  
inadequada,  
poucos erros 
ortográficos. 

4 

 Reprodução parcial das afirmações relevantes do texto. 

 Inserção de comentários pessoais ou falta de fidelidade ao conteúdo do texto fonte. 

 Ausência de marcas que indicam a autoria das afirmações. 

 Falta de indicação da fonte, indicação incompleta ou localizada fora do texto. 

 Uso reiterado de colagem de trechos do texto fonte. 

Com  
inadequa-
ções. 

Simples, 
com 
inadequa-
ções. 

Alguma  
inadequação. 

Estruturas  
simples, 
com  
algum 
problema. 

Vários 
 erros. 

Pontuação  
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

2 

 Dissertação sobre matemática, futebol ou sobre regras, sem relação com o conteúdo 
do texto fonte. 

 Atribuição a Gleiser de afirmações que não correspondem ao texto fonte. 

 Ausência de marcas que indicam a autoria das afirmações. 

 Falta de indicação da fonte, indicação incompleta ou localizada fora do texto. 

Inadequada. 

Simples, 
com  
inadequa-
ções. 

Ausentes ou  
inadequados. 

Problemas  
de estrutura. 

Vários  
erros. 

Pontuação ausente ou 
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

0  Texto que não atende minimamente ao que foi solicitado no comando da questão: 
não faz resumo, disserta, opina. 

Com muitos  
problemas. 

Com muitas 
inadequa-
ções. 

Ausentes ou  
inadequados. 

Problemas  
graves de 
estrutura. 

Vários  
erros. 

Pontuação ausente ou 
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

 

 

 



 

UFPR Litoral – PROCESSO SELETIVO 2013 - 2ª FASE– CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUESTÃO 03 

N 
O 
T 
A 
S 

Critérios específicos: definição da nota inicial 

Critérios gerais: confirmação ou ajuste da nota inicial (até 2 pontos acima ou abaixo) 

Clareza, 
organização 
global e 
coerência 

Vocabulário 
Recursos 
coesivos 

Sintaxe 
Concordância  
e regência 

Pontuação e  
ortografia 

12 

 Indicação da fonte: entrevista a Drauzio Varella. 

 Síntese das afirmações de Adriana Waissman sobre os três tópicos discutidos na 
entrevista: existência de uma epidemia de gravidez na adolescência, impacto 
psicológico sobre as meninas, reação dos meninos. 

 Boa articulação entre os tópicos. 

 Fidelidade às informações do texto fonte. 

 Presença de marcas que indicam quem é o responsável pelas afirmações. 

Excelente 
Variado, 
preciso, 
adequado. 

Variados, 
adequados 

Estruturas 
simples e  
complexas 

Máximo  
1 erro 

Pontuação  
correta, máximo  
1 erro ortográfico. 

10 

 Indicação da fonte: entrevista a Drauzio Varella. 

 Síntese das afirmações de Adriana Waissman sobre os três tópicos discutidos na 
entrevista: existência de uma epidemia de gravidez na adolescência, impacto 
psicológico sobre as meninas, reação dos meninos. 

 Boa articulação entre os tópicos. 

 Fidelidade às informações do texto fonte. 

 Presença de marcas que indicam quem é o responsável pelas afirmações. 

Muito Boa. 
Variado,  
preciso,  
adequado. 

Variados, 
adequados. 

Estruturas  
simples e  
complexas. 

Máximo  
2 erros. 

Pontuação  
correta, máximo  
2 erros ortográficos. 

8 

 Síntese das afirmações de Adriana Waissman sobre os três tópicos discutidos na 
entrevista: existência de uma epidemia de gravidez na adolescência, impacto 
psicológico sobre as meninas, reação dos meninos. 

 Fidelidade às informações do texto fonte. 

 Presença de marcas que indicam quem é o responsável pelas afirmações. 

Boa. 
Simples,  
adequado. 

Adequados. 
Estruturas  
simples.  

Ocorrência  
moderada 
de erros. 

Poucos erros de 
ortografia e 
pontuação. 

6 
 Síntese das afirmações de Adriana Waissman sobre pelo menos dois tópicos 

discutidos na entrevista. 

 Problemas de fidelidade às informações do texto fonte. 

 Presença de marcas que indicam quem é o responsável pelas afirmações. 

Regular. 
Simples,  
adequado. 

Alguma  
inadequação. 

Estruturas  
simples.  

Ocorrência  
moderada 
de erros. 

Pontuação  
inadequada,  
poucos erros 
ortográficos. 

4 

 Síntese das afirmações de Adriana Waissman sobre pelo menos um dos tópicos 
discutidos na entrevista. 

 Presença de alguma marca de discurso direto (travessão, aspas, colagem). 

 Problemas de fidelidade às informações do texto fonte. 

 Ausência ou uso inadequado de marcas que indicam quem é o responsável pelas 
afirmações. 

 Apropriação parcial da opinião do entrevistado. 

Com  
inadequa-
ções. 

Simples, 
com 
inadequa-
ções. 

Alguma  
inadequação. 

Estruturas  
simples, com  
algum 
problema. 

Vários 
 erros. 

Pontuação  
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

2 

 Síntese das afirmações de Adriana Waissman sobre pelo menos um dos tópicos 
discutidos na entrevista. 

 Problemas graves de fidelidade às informações do texto fonte. 

 Ausência de marcas que indicam quem é o responsável pelas afirmações. 

 Apropriação parcial da opinião do entrevistado. 

 Marcas de discurso direto (mas não no texto inteiro). 

Inadequada. 

Simples, 
com  
inadequa-
ções. 

Ausentes ou  
inadequados. 

Problemas  
de estrutura. 

Vários  
erros. 

Pontuação ausente ou 
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

0  Texto que não atende minimamente ao que foi solicitado no comando da questão, 
por exemplo, discorrer sobre o tema da entrevista em vez de sintetizá-la. 

Com muitos  
problemas. 

Com muitas 
inadequa-
ções. 

Ausentes ou  
inadequados. 

Problemas  
graves de 
estrutura. 

Vários  
erros. 

Pontuação ausente ou 
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

 



 

UFPR Litoral – PROCESSO SELETIVO 2013 - 2ª FASE– CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUESTÃO 04 

N 
O 
T 
A 
S 

Critérios específicos: definição da nota inicial 

Critérios gerais: confirmação ou ajuste da nota inicial (até 2 pontos acima ou abaixo) 

Clareza, 
organização 
global e 
coerência 

Vocabulário 
Recursos 
coesivos 

Sintaxe 
Concordância  
e regência 

Pontuação e  
ortografia 

12 

 Explicação da foto a partir dos elementos destacados no enunciado: inovação 
tecnológica, contrastes, início do Sec. XXI. 

 Identificação do espaço representado (nordeste ou área rural) e de seus elementos: 
geradores de energia eólica e burrinhos. 

 Associação entre os geradores de energia eólica e a inovação tecnológica e entre os 
burrinhos (jegues) e a tradição.  

 Explicitação do contraste entre os elementos da foto. 

Excelente 
Variado, 
preciso, 
adequado. 

Variados, 
adequados 

Estruturas 
simples e  
complexas 

Máximo  
1 erro 

Pontuação  
correta, máximo  
1 erro ortográfico. 

10 

 Explicação da foto a partir dos elementos destacados no enunciado: inovação 
tecnológica, contrastes, início do Sec. XXI. 

 Identificação do espaço representado (nordeste ou área rural) e de seus elementos: 
geradores de energia eólica e burrinhos. 

 Associação entre os geradores de energia eólica e a inovação tecnológica e entre os 
burrinhos (jegues) e a tradição.  

Muito Boa. 
Variado,  
preciso,  
adequado. 

Variados, 
adequados. 

Estruturas  
simples e  
complexas. 

Máximo  
2 erros. 

Pontuação  
correta, máximo  
2 erros ortográficos. 

8 

 Texto centrado na descrição da foto. 

 Apenas menção aos elementos destacados no enunciado: inovação tecnológica, 
contrastes, início do Sec. XXI. 

 Falta de clareza na associação entre os elementos da foto e a inovação tecnológica. 

 Falta de clareza na indicação do contraste entre os elementos da foto. 

Boa. 
Simples,  
adequado. 

Adequados. 
Estruturas  
simples.  

Ocorrência  
moderada 
de erros. 

Poucos erros de 
ortografia e 
pontuação. 

6 

 Texto centrado na descrição da foto. 

 Apenas menção aos elementos destacados no enunciado: inovação tecnológica, 
contrastes, início do Sec. XXI. 

 Ausência de associação entre os geradores de energia eólica da foto e a inovação 
tecnológica. 

 Ausência de indicação do contraste entre os elementos da foto. 

Regular. 
Simples,  
adequado. 

Alguma  
inadequação. 

Estruturas  
simples.  

Ocorrência  
moderada 
de erros. 

Pontuação  
inadequada,  
poucos erros 
ortográficos. 

4 

 Texto centrado na descrição da foto, sem relacionar os elementos representados com 
a inovação tecnológica. 

 Identificação equivocada dos elementos da foto: geradores de energia eólica e espaço 
nordestino/rural, por exemplo. 

 Texto centrado na afirmação de que a tecnologia gera a destruição do espaço produtivo 
antigo (fazendas, campos...). 

Com  
inadequa-
ções. 

Simples, 
com 
inadequa-
ções. 

Alguma  
inadequação. 

Estruturas  
simples, com  
algum 
problema. 

Vários 
 erros. 

Pontuação  
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

2 

 Texto sobre a inovação tecnológica no Brasil, sem colocar em foco os elementos da 
foto. 

 Identificação equivocada dos elementos da foto: geradores de energia eólica e espaço 
nordestino/rural, por exemplo. 

 Texto sobre o abandono dos animais. 

 Texto sobre a influência da tecnologia no habitat dos animais. 

 Texto sobre a exposição, com afirmações equivocadas sobre seu tema. 

Inadequada. 

Simples, 
com  
inadequa-
ções. 

Ausentes ou  
inadequados. 

Problemas  
de estrutura. 

Vários  
erros. 

Pontuação ausente ou 
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

0 
 Texto que não atende minimamente ao que foi solicitado no comando da questão, 

tendo como temas, por exemplo, a preservação/destruição do meio ambiente, as novas 
tecnologias ou os benefícios da energia eólica. 

Com muitos  
problemas. 

Com muitas 
inadequa-
ções. 

Ausentes ou  
inadequados. 

Problemas  
graves de 
estrutura. 

Vários  
erros. 

Pontuação ausente ou 
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 
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N 
O 
T 
A 
S 

Critérios específicos: definição da nota inicial 

Critérios gerais: confirmação ou ajuste da nota inicial (até 2 pontos acima ou abaixo) 

Clareza, 
organização 
global e 
coerência 

Vocabulário 
Recursos 
coesivos 

Sintaxe 
Concordância  
e regência 

Pontuação e  
ortografia 

12 

 Interpretação consistente da charge a partir das informações fornecidas no comando 
da questão e na lista dos direitos ao lado. O candidato deve destacar a oposição entre 
a empregada doméstica, que quer usufruir de seus direitos e o patrão, que não quer 
assinar a carteira de trabalho. 

 A indicação dos elementos que assinalam essa oposição na charge, como a carteira 
de trabalho com asas, valoriza a resposta. 

 O destaque dos novos direitos e seu impacto nas relações patrão/empregado também 
contribui para a qualidade da resposta. 

Excelente 
Variado, 
preciso, 
adequado. 

Variados, 
adequados 

Estruturas 
simples e  
complexas 

Máximo  
1 erro 

Pontuação  
correta, máximo  
1 erro ortográfico. 

10 

 Interpretação consistente da charge a partir das informações fornecidas no comando 
da questão e na lista dos direitos ao lado. O candidato deve destacar a oposição entre 
a empregada doméstica, que quer usufruir de seus direitos e o patrão, que não quer 
assinar a carteira de trabalho. 

 A indicação dos elementos que assinalam essa oposição na charge, como a carteira 
de trabalho com asas, valoriza a resposta. 

 O destaque dos novos direitos e seu impacto nas relações patrão/empregado também 
contribui para a qualidade da resposta. 

Muito Boa. 
Variado,  
preciso,  
adequado. 

Variados, 
adequados. 

Estruturas  
simples e  
complexas. 

Máximo  
2 erros. 

Pontuação  
correta, máximo  
2 erros ortográficos. 

8 
 Interpretação consistente da charge a partir das informações fornecidas no comando 

da questão e na lista dos direitos ao lado. O candidato deve destacar a oposição entre 
a empregada doméstica, que quer usufruir de seus direitos e o patrão, que não quer 
assinar a carteira de trabalho. 

Boa. 
Simples,  
adequado. 

Adequados. 
Estruturas  
simples.  

Ocorrência  
moderada 
de erros. 

Poucos erros de 
ortografia e pontuação. 

6 

 Texto centrado na descrição dos elementos da charge e na enumeração dos novos 
direitos dos empregados domésticos. 

 A relação conflituosa patrão/empregado não é destacada na resposta. 

 Texto que faz uma reflexão generalizada da questão das domésticas (às vezes com 
informações históricas), sem retomar diretamente os elementos da charge. 

Regular. 
Simples,  
adequado. 

Alguma  
inadequação. 

Estruturas  
simples.  

Ocorrência  
moderada 
de erros. 

Pontuação  
inadequada,  
poucos erros 
ortográficos. 

4  Descrição fragmentada dos elementos da charge. 

 Comentário sobre a PEC das domésticas sem relacionar os novos direitos à charge. 

Com  
inadequa-
ções. 

Simples, 
com 
inadequa-
ções. 

Alguma  
inadequação. 

Estruturas  
simples, com  
algum 
problema. 

Vários 
 erros. 

Pontuação  
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

2 

 Descrição fragmentada dos elementos da charge, sem relacioná-los aos novos direitos 
dos empregados domésticos. 

 Comentário sobre a PEC das domésticas, sem destacar os novos direitos 
apresentados na questão. 

 Resposta que apenas repete as informações do comando da questão ou do conjunto 
de direitos previstos na PEC das domésticas. 

Inadequada. 

Simples, 
com  
inadequa-
ções. 

Ausentes ou  
inadequados. 

Problemas  
de estrutura. 

Vários  
erros. 

Pontuação ausente ou 
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

0  Texto que não atende minimamente ao que foi solicitado no comando da questão. 
Com muitos  
problemas. 

Com muitas 
inadequa-
ções. 

Ausentes ou  
inadequados. 

Problemas  
graves de 
estrutura. 

Vários  
erros. 

Pontuação ausente ou 
inadequada,  
erros ortográficos 
graves. 

 


