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Texto1
A proposta número 1 foi o tão comentado e esperado RESUMO. O aluno Domínio
estava muito bem preparado para esta proposta, visto que tínhamos certeza de que
iria cair. Neste ano a UFPR fez algumas mudanças no gênero, a primeira foi que ela
deu um texto chamado “Uma janela para o mundo”, retirado do livro intitulado
“Guia de escrita: como conceber um texto com clareza”, de Steven Pinker, o
vestibulando precisava estar atento para não fazer a referência de forma errônea,
pois não era artigo de opinião e sim um livro. A segunda foi o número de linhas, que
normalmente eram 10, e neste ano foram 15 linhas, sendo assim não havendo a
necessidade do candidato em fazer apenas um parágrafo. No conteúdo precisava
abordar a relação apontada pelo autor entre palavra falada e palavra escrita, seus
usos e referências. De modo geral um gênero esperado e muito trabalhado durante
o ano, certamente DOMINAMOS este gênero.
Texto2
A proposta número 2 foi um TEXTO DE OPINIÃO. Também comentado e realizado
com exaustão durante nosso ano. O aluno DOMÍNIO deveria apresentar a
caracterização do cenário político atual, segundo o autor do texto, bem como
posicionar-se politicamente se estaria enquadrado como sendo de direita, esquerda
ou centro, conforme definições do texto-base e trazer argumentos que justificassem
seu posicionamento. A prova deixava clara que não seria avaliado o posicionamento
político do candidato e sim as estratégias de argumentação, o que é de real valia
para a banca examinadora. Mais uma boa proposta da UFPR, que os alunos
DOMINARAM com tranquilidade.
Texto3
A proposta número 3 foi uma DISSERTAÇÃO EXPOSITIVA. No qual os vestibulandos
precisam expor, com base em um texto misto (verbal e não-verbal), as ideias do
autor, que se baseou em uma entrevista de Neil Degrasse Tyson, na qual Tyson
comenta sobre a desigualdade e falta de oportunidades na sociedade. Para a
construção adequada desta proposta o candidato não poderia esquecer dos
comandos dados: ter no mínimo 6 e no máximo 8 linhas; ser desenvolvido em dois
parágrafos; citar, de forma contextualizada, pelo menos um dos cientistas
apresentados no quadro. Fazendo isso de forma objetiva certamente o aluno teve
uma boa redação para DOMINAR sua vaga.

Texto4
A proposta número 4 foi mais um TEXTO DE OPINIÃO. Neste texto os candidatos
deveriam apresentar de modo geral as ideias do autor Jason Brennan, depois
posicionar-se a favor ou contra as ideias dele e dependendo do posicionamento
tomado pelo aluno ele deveria argumentar para sustentar esta posição. Proposta
muito boa da UFPR, apesar de repetir o gênero, tinha comandos diferentes da outra
argumentação, redação muito tranquila para se fazer e demonstrar o DOMÍNIO do
gênero.
Texto5
A proposta de número 5 foi outra que já esperávamos aparecer LEITURA E
INTERPRETAÇÃO DE INFOGRÁFICO. Os alunos do DOMÍNIO deveriam apresentar em
um texto coeso as informações principais do gráfico, não esquecendo de levar em
conta o enunciado. O candidato precisava observar as possíveis correlações a partir
dos dados, não esquecendo de usar a referência do gráfico, bem como as principais
informações. Um detalhe importante foi o tema do gráfico, “Evolução da Leitura no
Brasil”, tema que trabalhamos em uma proposta durante o ano de 2016, essa foi pra
DOMINAR de vez as vagas da UFPR.

