COMPREENSÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS
Professor: Noslen
Questões
01.

A 2ª fase da UFPR apresentou os textos não-verbais tão comentados em sala, assim, os alunos do curso Domínio
estavam mais que preparados para resolver tal gênero. A proposta da charge, ou no caso, tira, segundo o autor, que a
UFPR apresentou, solicitava a crítica feita por Benett. Pedia-se também o posicionamento crítico do candidato a
respeito do tema, conforme dito em sala o enunciado era 60% da proposta. Se o vestibulando cumpriu com o que o
enunciado pedia com certeza atingiu uma boa nota. Importante lembrar que também existia um outro texto pequeno
retirado de um dicionário de mitologia. Necessitava-se também de atenção à leitura desse.

02.

Questão muito tranquila e extremamente debatida em sala, o aluno do Curso Domínio, com certeza, DOMINOU esta
proposta de texto argumentativo, no qual o tema já havia aparecido em um outro vestibular UFPR, o complexo de
“vira-latas”do povo brasileiro, esse voltado as características da cultura brasileira. Novamente o enunciado era de
suma importância, pois havia uma pergunta proposta que deveria ser respondida. Seria interessante apresentar novos
argumentos visto que o candidato precisava justificar-se, e não podia esquecer de retomar algum argumento do textobase, mas nunca esquecendo de criar um texto de autoria própria, sem cópias do texto de Adam Smith.

03.

“Olha o infográfico aí gente!” Com certeza o aluno Domínio fez esta proposta sorrindo, pois afirmamos que cairia este
gênero textual, com um tema bem acessível, neste caso: Mobilidade Urbana. A UFPR pediu um texto informativo que
apresentou uma certa facilidade de construção. Não poderíamos esquecer aqui de apresentar uma comparação entre
os três meios de transporte citados no texto, precisava apresentar qual deles seria o mais positivo e o mais negativo
para o uso da população. A intenção era fazer com que o seu texto induzisse as pessoas a pensar nesta questão de
mobilidade urbana. Então se sua redação apresentasse que um transporte era melhor que o outro estaria fugindo da
proposta pedida pela UFPR em relação à interpretação do infográfico.

04.

Mais um gênero citado em sala, ele apareceu: DISCURSO INDIRETO. A UFPR neste ano deu um texto bem tranquilo de
tema acessível para a famosa transposição de discurso. Não poderíamos aqui esquecer das famosas frase de narrador
com verbos dicendi, bem como resumir as ideias das perguntas e respostas. Verbos sempre no passado e não
esquecer de contemplar o conteúdo total do texto sem copiá-lo. O texto apresentou o tripé - ciência, ética e direitos –
aqui poderíamos recorrer às interdisciplinaridades com Filosofia, História, Sociologia e Geopolítica. Tenho plena
certeza de que fizeram isso, DOMINAMOS o mundo das vagas.

05.

Bom para finalizarmos o nosso tão esperado, comentado e “amado” Resumo. Foi o gênero do qual afirmamos e
debatemos inúmeras vezes durante as aulas de redação, já que tem caído recorrentemente na UFPR. Escrever este
gênero é tranquilo, pois ele segue um padrão. Retomada do autor era essencial, bem como a referência ao texto base.
Feito isso não podia de apresentar a sequência lógica do texto, especialmente citar sobre: ecologia não apenas como
ambiente verde, citar o social, o educacional, o político, o espiritual em relação ao tema, da importância em criar-se
um estilo de vida que harmonize produção, consumo e natureza em função do homem como mestre e dono da terra e
o quanto o papa Francisco é consciente das responsabilidades que a igreja carrega diante das catástrofes ecológicas
que acontecem no mundo. Feito isso, a certeza da grande nota já temos, certamente o aluno Domínio vai DOMINAR as
vagas da UFPR neste ano de 2015/2016.
Beijos a todos, “saudadzinhas” eternas!

