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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas oficiais e os
critérios de correção das questões das provas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Química,
Física, Matemática, e os critérios de correção da prova de Redação da segunda etapa do Processo
Seletivo 2010-1. As respostas foram utilizadas como referência no processo de correção. Foram
também consideradas corretas outras respostas que se relacionaram ao conjunto de ideias corres-
pondentes às expectativas da banca quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento, bem
como à elaboração do texto. Respostas parciais também foram aceitas, sendo que a pontuação a
elas atribuída considerou os diferentes níveis de acerto. A seguir serão apresentadas as respostas
esperadas oficiais de cada questão seguida do critério utilizado pela banca corretora.

LÍNGUA PORTUGUESA

No processo de correção da prova de língua portuguesa, foram considerados os conhecimentos e as
habilidades exigidos para cada questão. Além disso, foram avaliadas a qualidade da elaboração tex-
tual, a escolha lexical e a obediência à norma padrão.
O universo de provas avaliadas serviu de referência para se chegar à resposta esperada definitiva
para cada uma das questões, considerando-se o caráter subjetivo, multissignificativo e criativo da
linguagem, e respeitando-se os limites impostos pelas perguntas.

▬▬▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pedro refere-se a si mesmo sempre em terceira pessoa. As motivações sociais para que isso ocorra estão
ligadas ao fato de Pedro ser escravo e pertencer a uma classe inferior a de seus senhores. Devido a isso,
Pedro não se reconhece como ser que fala, mas sobre o qual se fala, e mostra distanciamento, não identi-
dade, não individualidade, não autonomia, e, por isso, usa a terceira pessoa. Ele não se assume como um
“eu”, mas como aquele que é chamado por seus senhores.   (5,0 pontos)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que
identificou a 3ª pessoa do singular, justificou esse uso pela condição social de Pedro, ser escravo
(servo, negro não livre), argumentando que essa condição leva à coisificação (reificação), à falta de
individualidade e de identidade da personagem, logo, ele é visto e se reconhece como uma não-pes-
soa, algo sobre o qual se fala.  

▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na concepção de um aristocrata como Eduardo, o escravo, ao ser libertado, perderia a proteção e o con-
forto da casa dos senhores e a oportunidade de viver sob valores morais e sentimentos nobres. Por serem
os escravos considerados ignorantes e incapazes por seus senhores, a liberdade significaria uma aprendi-
zagem e a busca por trabalho, alimentação, moradia e por segurança em lugares desconhecidos, logo, o
enfrentamento de dificuldades.   (5,0 pontos)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que
mencionou o papel social de Eduardo, um aristocrata (um escravocrata, senhor de escravo, homem
branco livre), e, por isso,  via na liberdade (um valor positivo) dada a Pedro uma punição, uma vez
que considerava o escravo um ser inferior (ignorante, incapaz) que precisava da proteção e da guar-
da de seu senhor. Ao contemplar essa visão preconceituosa de Eduardo, a resposta adequada men-
ciona, como consequências da liberdade, a perda das regalias, o enfrentamento de problemas (lutar
por alimentação, moradia, trabalho etc.), e o fato de Pedro ter de assumir responsabilidade pelos
seus atos e aprender a respeito de valores morais, que, segundo Eduardo, não eram visíveis em um
escravo.      
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▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trecho relacionado com a obra de Debret é o seguinte: “temos no nosso lar doméstico esse demônio fa-
miliar. Quantas vezes não partilha conosco as carícias de nossas mães, os folguedos de nossos irmãos e
uma parte das afeições da família!”. Essa relação pode ser estabelecida porque ambos os textos remetem
a cenas do dia a dia no século XIX, em que brancos e escravos domésticos compartilham momentos de
intimidade, mesmo que assimetricamente, pois ao negro cabe apenas receber um pouco de atenção, de
afeto e  de comida por parte do branco.   (5,0 pontos)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que
identificou o trecho que relaciona a cena retratada na tela de Debret com a peça “O demônio fami-
liar” (“temos no nosso lar doméstico esse demônio familiar. Quantas vezes não partilha conosco as
carícias de nossas mães, os folguedos de nossos irmãos e uma parte das afeições da família!”) e
explicou que essa relação mostra uma convivência aparentemente harmônica, mas que de fato é as-
simétrica, entre escravos e senhores, uma vez que imagens e situações mostradas nos textos suge-
rem a condição de subserviência do negro em relação ao branco.

▬▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em “liberdade só posso esperar” (texto III), o tempo presente contribui para a construção da ideia de pos-
sibilidade, expectativa em relação à liberdade futura. Em “negro é a raiz da liberdade” (texto IV), o tempo
presente contribui para demonstrar que a liberdade já foi consolidada e instaurada, uma vez que é ine-
rente à origem do povo negro.   (5,0 pontos)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que
identificou o tempo verbal presente e explicou que, no texto III, ele contribui para a construção da
ideia de liberdade como um fato possível (liberdade só posso esperar), ainda não alcançada, e, no
texto IV, ele contribui para demonstrar que a liberdade já está consolidada, ou mais que isso, está na
própria raiz (origem) do povo negro (negro é a raiz da liberdade).  

▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O movimento de retorno à cultura africana é retratado na imagem por meio de uma releitura do mapa da
África, elaborada com base em fotografias de afrodescendentes renomados, indicando um movimento in-
verso àquele que retirou os negros da África no passado escravo. A cultura africana é valorizada por cons-
tituir as bases da identidade de outros povos, identidade representada no mapa por pessoas de renome
nacional e internacional. A imagem sugere que, embora os escravos tenham sido levados da África, hoje
os afrodescendentes espalhados pelo mundo fazem que aquele continente seja respeitado devido à im-
portância dos filhos que gerou e distribuiu pelo mundo. Essa importância revela que a liberdade é inerente
ao negro, ou seja, está na sua raiz, na sua origem.   (5,0 pontos)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que tra-
ta da composição imagética do texto IV, mencionando que nele o  mapa do continente africano é re-
desenhado a partir de um mosaico feito com a imagem de negros ilustres em diversos setores da so-
ciedade mundial, e explicou que essa composição sugere um movimento de retorno à cultura africa-
na porque valoriza a contribuição e a importância dos afrodescendentes na formação da cultura e da
identidade de outros povos, essa valorização revela que a liberdade é inerente ao negro, ou seja,
está na sua raiz, na sua origem.
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LITERATURA BRASILEIRA 

▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) O compromisso de casamento de Henriqueta com Azevedo realizou-se por meio de um arranjo
feito pelo pai; o de Leocádia com Heitor, por meio de um pedido feito por correspondência.

(1,0 ponto)

b) O fato desconhecido por Leocádia antes de seu casamento é o acidente de cavalo sofrido por
Heitor, o qual o deixou impotente. A implicação desse fato para o desfecho de sua história é a
infelicidade no casamento/ o fato de não poder engravidar/ não poder realizar seus desejos se-
xuais, o que a leva a cometer suicídio/partir de casa, conforme fica implícito pelo narrador.

(2,0 pontos)

c) O desfecho da história de Henriqueta é que ela não se casa com o noivo Azevedo, arranjado
pelo pai, e se une a Eduardo, por amor, o que significa uma inovação, posto que, no contexto
social da época de produção dessa peça, era costume os casamentos serem arranjados pelos
familiares ou realizados por conveniência.         (2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação do conto e da peça teatral, explicitando: a) de que forma se realizou o compro-
misso de casamento de Henriqueta com Azevedo e de Leocádia com Heitor (o compromisso de ca-
samento de Henriqueta com Azevedo realizou-se por meio de um arranjo feito pelo pai; o de Leocá-
dia com Heitor, por meio de um pedido feito por correspondência ou por meio de procuração); b) o
fato desconhecido por Leocádia antes de seu casamento (o acidente de cavalo sofrido por Heitor, o
qual o deixou impotente) e a implicação desse fato para o desfecho da história de Leocádia (a infeli-
cidade no casamento / o fato de  não poder engravidar / não poder realizar seus desejos sexuais, o
que a leva a cometer suicídio / partir de casa, conforme fica implícito pelo narrador); c) o desfecho
da história de Henriqueta (Henriqueta não se casa com o noivo Azevedo, arranjado pelo pai, e se
une a Eduardo, por amor) e o que há nele de inovador para o contexto social da época de produção
da peça (o que significa uma inovação, posto que, no contexto social da época de produção dessa
peça, os casamentos eram arranjados pelos familiares ou realizados por conveniência). Foi parcial-
mente aceita, nesse último item, a resposta que considerou apenas a quebra do acordo/rompimento
do compromisso de casamento.

▬▬▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) O verso que enfatiza o modo discreto do eu lírico tratar de detalhes de sua conquista amorosa é:
“Não quero, não posso, não devo contar!” / “Não posso, não quero, não devo contar!”

(1,0 ponto)

b) A representação da mulher e do amor no fragmento do romance afasta-se do Romantismo por-
que nessa representação há ausência de idealização da mulher e do sentimentalismo no amor.

(2,0 pontos)

c) A diferença entre as formas como o eu lírico e o narrador expressam as consequências da corte
amorosa está em que o primeiro apenas as sugere/insinua, enquanto o segundo as explicita,
narrando clara e objetivamente essas consequências.  (2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação dos fragmentos dos textos e dos comandos em que se divide a questão,
transcrevendo, no item A, o verso que enfatiza a discrição do eu lírico ao tratar de detalhes de sua
conquista amorosa (“Não quero, não posso, não devo contar!”/ “Não posso, não quero, não devo
contar!”). Para esse item, foi parcialmente aceita a transcrição do verso correto acrescido de outros;
no item B, o candidato que explicou que a representação da mulher e do amor no fragmento do ro-
mance distancia-se do Romantismo pelo modo como se configura a personagem Maria da Hortaliça
(a ausência de idealização/ exaltação/ enaltecimento) e pelo modo como se representa a corte amo-
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rosa entre ela e Leonardo Pataca (ausência de sentimentalismo/ ausência do amor cortês/ banaliza-
ção do sentimento amoroso/ênfase no amor sensual). Para esse item, foi parcialmente aceita a res-
posta que transcreveu dos textos  as características físicas de Maria da Hortaliça e o modo como se
deu a corte entre ela e Leonardo Pataca. No item C, o candidato que estabeleceu a diferença entre
as formas de expressão das consequências da corte amorosa, que, no fragmento do poema, são
mais reservadas (o eu lírico sugere/ insinua essas consequências) e, no fragmento do romance,
mais evidentes (o narrador as  explicita). Para esse item, foi parcialmente aceita a resposta que ape-
nas transcreveu dos fragmentos as partes que sugerem e explicitam o modo como o eu lírico e o
narrador expressam as consequências da corte amorosa.

▬▬▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) A condição peculiar de Maria Caboré no cotidiano de sua cidade é a de escrava, condição con-
ferida pela forma como essa personagem se relaciona com o trabalho.    (1,0 ponto)

b) No desfecho, em seu delírio final, Maria Caboré imagina os negros como reis e rainhas/ herois/
libertadores e também como vítimas/perseguidos/caçados/prisioneiros.    (1,0 ponto)

c) No conjunto dos contos, o procedimento inovador recorrente é o da revisão/ releitura de estig-
mas/estereótipos. No conto “Maria Caboré”, esse procedimento se refere à revisão/releitura do
episódio da escravidão/da história dos negros, os quais não são representados apenas como
escravos, mas também como o povo livre que era em África.  (3,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação do livro e do conto, explicitando: a) a condição peculiar de Maria Caboré no
cotidiano de sua cidade,  condição essa conferida pela forma como a personagem se relaciona com
o trabalho (de escrava/ explorada). Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta que explicitou sua
condição de submissa; b) o modo como, em seu delírio final, Maria Caboré imagina os negros (reis e
rainhas/ herois/ libertadores e também  vítimas/ perseguidos/ caçados/ prisioneiros). Atendeu par-
cialmente, nesse item, a resposta que explicitou a imagem dos negros livres em África; c) o procedi-
mento inovador recorrente no conjunto dos contos (revisão/ releitura de estigmas/estereótipos) e no
conto “Maria Caboré” (revisão/releitura do episódio da escravidão/da história dos negros,  represen-
tados não apenas como escravos, mas também como o povo livre que era em África).  Atendeu par-
cialmente, nesse item, a resposta que explicitou a valorização da cultura dos negros e a exaltação
dos negros.

▬▬▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) A semelhança que há entre a cena do cartaz 1 e a relação da personagem Emma com o prota-
gonista do romance está no fato de que as duas personagens femininas se deixam seduzir por
aquele que as conduz à morte.    (1,0 ponto)

b) A aproximação entre o comportamento da protagonista do filme Crepúsculo, sugerido pelo car-
taz 2, e o da personagem Agnes, do romance A confissão, está no fato de que a personagem do
romance se entrega sem medo ao vampiro e a personagem feminina do cartaz parece se entre-
gar do mesmo modo, sem medo, ao jovem.  (2,0 pontos)

c) Nas imagens do cartaz 2, há um jovem que se debruça sobre uma mulher em atitude protetora,
imagem que se aproxima do romance porque seu protagonista também se comporta de forma
protetora em relação a Inês.  (2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação do romance e dos elementos visuais dos cartazes, explicitando: a) a seme-
lhança entre a cena do cartaz 1 e a relação da personagem Emma com o protagonista do romance
(sedução e entrega que levam à morte); b) a aproximação entre o comportamento da protagonista
do filme Crepúsculo, sugerido pelo cartaz e o da personagem Agnes em relação ao protagonista do
romance (entrega / ausência de medo). Foi parcialmente aceita, no item b, a resposta que apresen-
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tou o comportamento de apenas uma das figuras femininas; c) o que há nas imagens do cartaz 2
que o aproxima do romance, no que se refere à atitude do protagonista em sua relação com a perso-
nagem Inês (posição do casal no cartaz e atitude protetora do rapaz). Foi parcialmente aceita, no
item C, a resposta que não descreveu a imagem do cartaz, apenas explicitando a atitude protetora
do jovem e do protagonista com seus pares.

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) Nos versos entre aspas da última estrofe do primeiro poema são contrastadas as ideias acerca
do poder de Deus e da força dos elementos da natureza.    (1,0 ponto)

b) No segundo poema, o contraste que sintetiza a reflexão feita pelo eu lírico é o da grandeza de
Deus e da fragilidade do homem.  (2,0 pontos)

c) A imagem elaborada no trecho sublinhado do segundo poema é a de um Deus poderoso/gran-
dioso e, também, punitivo/“terrível”/ onisciente. Essa imagem extrapola aquela presente no pri-
meiro poema, no qual está ausente o caráter punitivo, terrível e onisciente da imagem de Deus.

(2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação dos dois poemas, explicitando que: a)  as ideias  contrastadas são  acerca do
poder de Deus e da força dos elementos da natureza. Atendeu  parcialmente, nesse item,  a respos-
ta que apontou apenas um dos elementos sem contraste; b) o contraste que sintetiza a reflexão feita
pelo eu lírico é o da grandeza de Deus e o da fragilidade do homem. Atendeu parcialmente, nesse
item, a resposta que explicitou um verso pertinente a um dos elementos e, também, dois versos per-
tinentes  aos  dois  elementos;  c)  a  imagem  elaborada  no  trecho  sublinhado  é  a  de  um  Deus
poderoso/grandioso e, também, punitivo/ “terrível”/onisciente. Esta imagem extrapola aquela presen-
te no primeiro poema, no qual está ausente o caráter punitivo, “terrível” e onisciente da imagem de
Deus. Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta que explicitou a condição de Deus ser onipoten-
te, maior e mais forte e, para o segundo poema, que vigia, que guarda.
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QUÍMICA

▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

P α 1/V ;  ∆V = 2L; ∆P = ½ atm
P(H2) = (1+0,5)/2 = 0,75 atm
P(O2) = 0,5/2 = 0,25 atm (5,0 pontos)

Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que escreveu que a pressão é in-
versamente proporcional ao volume e que a variação da pressão foi de ½ atm. Além disso, apresen-
tou os cálculos e os valores das pressões dos gases hidrogênio e oxigênio, ou aplicou a Lei de Dal-
ton.

▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) Mistura deficiente em oxigênio. Como o CO2 resulta da combustão, menos oxigênio representa
menos combustão e, consequentemente, menos dióxido de carbono é produzido.  (2,0 pontos)

b) O lado direito representa a condição de mistura rica em oxigênio e, em decorrência, de combus-
tão completa. Consequentemente, maior será a conversão dos hidrocarbonetos presentes no
combustível em CO2, reduzindo a quantidade de monóxido produzido.  (3,0 pontos)

Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que identificou a condi-
ção de mistura e/ou o lado esquerdo do gráfico, e identificou a combustão incompleta. Também fo-
ram considerados sinônimos como queima e reação incompleta.

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que identificou que o
lado direito é rico em oxigênio e/ou identificou a condição de mistura, e identificou a combustão com-
pleta. Também foram considerados sinônimos como queima e reação completa.

▬▬▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) Massa de água = 2,6 g – 2,0 g = 0,6 g

Número de mols de água = 0,6 g / 18 g/mol = 0,03 mol

Número de mols do sal anidro = 2,0 g / 134,5 g/mol = 0,015 mol

Logo, a razão é de 0,03 mol / 0,015 mol = 2 mols de água para 1 mol de CuCl2. 

Portanto, a fórmula molecular do sal anidro é  CuCl2•2H2O (3,0 pontos)  

b) 2CuCl2(s) → 2CuCl(s) + Cl2(g) (2,0 pontos)  

Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que apresentou a fór-
mula molecular do sal anidro e demonstrou todos os cálculos necessários para se chegar a essa fór-
mula.

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que apresentou a equação
balanceada da reação química, incluindo os estados de agregação.

▬▬▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) Ruptura de ligação química
De química para: elétrica, térmica, mecânica e química.
De elétrica para: química.  (3,0 pontos)
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b)

Elétrica Térmica Mecânica Química

Química Bateria ou pilha (Q) Digestão de alimentos (Q) Músculo (Q) Reações químicas (Q)

Elétrica Transformador (F) Ferro de passar roupa (F) Ventilador (F) Galvanização (Q)

Mecânica Gerador (F) Frenagem (F) Engrenagem (F) -
 (Q) = Fenômeno químico
 (F) = Fenômeno físico

(2,0 pontos)  
Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que identificou correta-
mente as conversões listadas no item A da resposta esperada. 

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que identificou corretamente
as conversões assinaladas com as letras Q e F, conforme quadro acima.

▬▬▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Kps = [Cu+] [ I- ] = X2 = 1,0 x 10-12

X = [Cu+] =  1,0 x 10-6 mol/L

Kps = [Bi3+] [ 3I- ]3 = X(3X)3 = 2,7 x 10-19

X = [Bi3+] =  1,0  x 10-5 mol/L
tt

Comparando-se as duas solubilidades, verifica-se que o iodeto de bismuto, apesar de ter o menor
Kps, é mais solúvel em água, pois  1,0 x 10-5 mol/L >  1,0 x 10-6 mol/L.  (5,0 pontos)

Critério de correção

Atendeu plenamente a resposta do candidato que calculou corretamente a solubilidade dos sais e
comparou seus resultados, concluindo que o sal de bismuto é o mais solúvel.

▬▬▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a)

Óleo lubrificante

Asfalto

T

Fornalha para 
vaporização do 
petróleo bruto

Coluna de destilação

Óleo combustível pesado

Gasolina

Gás de cozinha

(3,0 pontos)  

De
Para
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b) As duas primeiras frações são, respectivamente, gás e líquido. As diferenças nos estados físicos
ocorrem por causa do aumento da cadeia carbônica dos hidrocarbonetos, com consequente au-
mento no número de interações dipolo-dipolo induzido (ligações de van der Waals), além das di-
ferenças nas massas molares.   (2,0 pontos)

Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que identificou correta-
mente as frações da destilação. 

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que explicou as diferenças
nos estados físicos com base no aumento da cadeia carbônica e/ou massa molar resultando em um au-
mento das interações intermoleculares.
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FÍSICA

▬▬▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para um ângulo limite de 30o na face B, conforme a figura, temos:

n prisma⋅sen 30o=nAr⋅sen90o=1  portanto n prisma2 .  (5,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que apresentou corretamente o
cálculo do índice de refração do prima na face B com a desigualdade. Cada etapa do desenvolvi-
mento foi pontuada independentemente. Erros matemáticos foram pontuados parcialmente. 

▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) A resistência interna entre os eletrodos é r i= h
c⋅L

=0,10×0,20
0,1×0,4

=2×10−2

4×10−2=0,5 .  (2,5 pontos)

b) No equilíbrio: q E=q v B⇒ E=v B e E= 
h

, logo =Eh=v B h .

−r ii=R i⇒=Rr i i⇒ i= 
Rr i

= vBh
Rri=

200×0,5×0,2
0,57,5

= 20
8
=2,5  A.

Assim i=2,5  A.  (2,5 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que apresentou correta-
mente o cálculo da resistência interna do gerador, identificando corretamente cada termo. Cada eta-
pa do desenvolvimento foi pontuada independentemente. Repostas com a unidade errada ou sem
unidade e os erros matemáticos foram pontuados parcialmente. 
Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que apresentou correta-
mente o cálculo da corrente elétrica no resistor, estabelecendo inicialmente a condição de equilíbrio
entre a força elétrica e magnética para obter o campo elétrico e em seguida a força eletromotriz e
por fim usando a lei das malhas de Kirchhoff no circuito para obter a resistência. Cada etapa do de-
senvolvimento foi pontuada independentemente. Repostas com a unidade errada ou sem unidade e
os erros matemáticos foram pontuados parcialmente. 

▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) Tem-se que: c= X −X 1

t−t 1
 e c= X 2−X

t−t 2
logo, (i) X =X 1c t−t1 e (ii) X =X 2−c t−t2

A soma de (i) com (ii) resulta em X = X 1X 2
2

 c t2−t1
2

.

Subtraindo-se (ii) de (i), o resultado é t= X 2−X 1
2c

t 1t 2
2

.  (3,0 pontos)

Como L é a distância entre as duas antenas, X 2=X 1L ,  assim

X =X 1 L
2
 ct 2−t1

2
 e t= L

2c
t1 t2

2
.
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b) Para t 1=2T  e t 2=T  tem-se que:

X =X 1 L
2
− cT

2
 e t= L

2c
 3

2
T , logo, o veículo está mais próximo da antena 1.

A distância entre eles é d =X −X 1= L
2
− cT

2
.  (2,0 pontos)

Critério de correção  
Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que apresentou correta-
mente o cálculo para a obtenção da posição X e do instante t do veículo, usando do fato de que a
velocidade da luz é constante. Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada independentemente. Er-
ros matemáticos foram pontuados parcialmente. 
Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que apresentou correta-
mente o cálculo para a obtenção da posição X do veículo e da sua distância à antena mais próxima.
Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada independentemente. Erros matemáticos foram pontua-
dos parcialmente. 

▬▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) E=mc2=4×10−3×3×1082=36×1013  J, ou seja, E=3,6×1014  J.  (2,5 pontos)

b) A potência média mensal consumida por pessoa é P p=100×103×3600=3,6×108  J/mês.

A potência mensal consumida pela cidade de um milhão de habitantes é P c=106×P p=3,6×1014  J/mês.

Logo, o tempo, em meses, para que a cidade consuma a energia E=3,6×1014  J é:

 t=E
Pc

=3,6×1014

3,6×1014=1,0  mês.  (2,5 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que apresentou correta-
mente o cálculo da energia liberada pela aniquilação de 2,0 g de matéria por 2,0 g de antimatéria.
Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada independentemente. Repostas com a unidade errada
ou sem unidade e os erros matemáticos foram pontuados parcialmente. 
Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que apresentou correta-
mente o cálculo do tempo que a e energia obtida no item “a” abasteceria uma cidade com um milhão
de habitantes. Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada independentemente. Repostas com a
unidade errada ou sem unidade e os erros matemáticos foram pontuados parcialmente. 

▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ae
f =Ar

f  e Ae
i=1,02 Ar

i

Ae
f =Ae

i 1T e  em que T e=−20−30=−50oC

Ar
f =Ar

i 1T r
Ae

f =Ar
i=Ae

i 1T e ⇒ 1,02 1−50=1T r ⇒ 0,02−51=T r

T r=0.02
 −51=2×10−2

5×10−5−51=400−51=349,0 oC   (5,0 pontos)
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Critério de correção 
Atendeu plenamente ao que foi solicitado na questão a resposta do candidato que apresentou corre-
tamente o cálculo da variação de temperatura da roda, observando que a área do eixo é 2% maior
do que a do orifício. Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada independentemente. Repostas
com a unidade errada ou sem unidade e com erros matemáticos foram pontuados parcialmente. 

▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) Pela conservação da energia mecânica, imediatamente antes da colisão, tem-se que 

mgh01
2

mv0
2=mgH  1

2
m v f

2
, logo, v f

2 =v0
2−2g H−h0 ⇒ v f

2 =212−2⋅10⋅20−2=441−360=81 ,

portanto v f =9  m/s.

Pela conservação da quantidade de movimento, tem-se que m v f =5mmV ,logo,
V =9/6=3/2=1,5 m/s.  (3,0 pontos)

b) O tempo de queda é: t q=2H
g

=40
10

=2 s, logo L=V t q= 3
2 

⋅2 = 3,0 m.   (2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que apresentou correta-
mente o cálculo da velocidade do conjunto flecha-alvo imediatamente após a colisão. Cada etapa do
desenvolvimento foi pontuada independentemente. Repostas com unidade errada ou sem unidade e
com erros matemáticos foram pontuados parcialmente. 
Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que apresentou correta-
mente o cálculo da distância L considerando que o conjunto flecha-alvo chegam juntos ao solo.
Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada independentemente. Repostas com a unidade errada
ou sem unidade e com erros matemáticos foram pontuados parcialmente. 
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MATEMÁTICA

▬▬▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo as recomendações de plantio, deve-se manter 2 cm entre um tapete e outro e 1 cm entre o
tapete e a margem do terreno. Desse modo, cada tapete cobrirá uma área, em m2 , de: 

1,27×0,42

Seja q a quantidade de tapetes de gramas necessários para o plantio. Tem-se que:

q=52,5×25,4
1,27×0,42

=1.333,5
0,5334

=2500 tapetes.

Como cada tapete custa R$ 1,50, o custo total com tapetes de grama é:  
2500×1,50=R $3.750,00

(5,0 pontos)
Critérios de correção

A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, calculou corretamente a área ocupada por um tapete, calculou corretamente a quantidade
de tapetes a ser plantada segundo as recomendações de plantio e obteve corretamente o custo total
com os tapetes. Cada etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada independentemente. Res-
postas parciais foram consideradas, com pontuação proporcional ao seu desenvolvimento. Respos-
tas equivalentes foram consideradas.   

▬▬▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando os amigos se encontram pela primeira vez, a soma das distâncias percorridas é igual ao
comprimento da pista. Assim, cada vez que eles se encontram, a soma das distâncias percorridas
deve ser um múltiplo inteiro do comprimento da pista.

Logo, se após k encontros eles se encontram no ponto de partida, cada um deles deu um número in-
teiro de voltas na pista, m e n.

Deve-se ter então que mn=k.

Como ambos caminham com velocidade constante, a velocidade de um deles é igual a 80% da velo-
cidade do outro e ambos gastam o mesmo tempo até se encontrarem novamente no ponto de parti-

da, m e n devem satisfazer a equação m=0,8 n=4
5

n.

Substituindo o valor de m na equação anterior obtém-se que 

4
5

nn=k⇔ 9
5

n=k .

Como n e k devem ser números inteiros, o menor valor de n que satisfaz esta equação é n=5.

Obtém-se daí que m=4.

Logo, um deles dá 5 voltas e o outro, 4 voltas.  (5,0 pontos)

Critérios de correção

A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, usou corretamente a relação entre a velocidade dos dois caminhantes e calculou correta-
mente o menor número de voltas que cada um dará até se encontrarem pela primeira vez. Cada eta-
pa do desenvolvimento matemático foi pontuada independentemente. Respostas parciais foram con-
sideradas, com pontuação proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equivalentes foram con-
sideradas.  
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▬▬▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando o polígono que representa a região do condomínio, 

tem-se que os triângulos ARS, AST, ATP e APQ são equiláteros, cujos ângulos internos são iguais a
60o. 

Assim, o triângulo AQR é isósceles, com ângulo QAR=120o .

Logo, tem-se que =30o .

Considerando x=AR a distância do ponto A aos vértices do polígono, obtém-se que

cos=MR
x

⇔ 3
2

=1.500
x

⇔x 3=3.000⇔x=3.000
3

=1.0003≈1.732 m.

(5,0 pontos)

Critérios de correção

A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, utilizou corretamente relações trigonométricas e/ou relações métricas no triângulo retân-
gulo para calcular corretamente a distância solicitada pelo enunciado. Cada etapa do desenvolvi-
mento matemático foi pontuada independentemente. Respostas parciais foram consideradas, com
pontuação proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.  

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como – 2, 3 e 4 são as abscissas dos pontos de interseção dos gráficos de p e q, a equação algébrica
px=q x  deve ser satisfeita para esses valores de x.

Assim, tem-se as seguintes equações

{p−2=q −2
p3=q 3
p4=q4

⇔{a0−2a14a2=15
a03a19a2=−30
a04a116 a2=−69

Resolvendo esse sistema, obtém-se que a0=27, a1=−4 e a2=−5.  (5,0 pontos)

Critérios de correção

A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, utilizou corretamente a informação dos pontos de intersecção dos gráficos dos polinômios
e resolveu corretamente o sistema de equações gerado a partir disso. Cada etapa do desenvolvi-
mento matemático foi pontuada independentemente. Respostas parciais foram consideradas, com
pontuação proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.  

A

P Q

RS

T

θ

M

x
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▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Se a escada leva, em média, 9.000 pessoas em uma hora com velocidade de 0,5 m/s, para levar 12.780
pessoas em uma hora, em média, a sua velocidade deve ser de

v=12.780×0,5
9.000

=0,71 m/s

Como a escada mede 15 m, o tempo gasto por uma pessoa para subir a escada nessas condições
será de

t= 15
0,71

≈21 s 

(5,0 pontos) 

Critérios de correção

A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, utilizou corretamente as informações sobre a velocidade da escada e a capacidade de
transporte de passageiros e calculou corretamente o tempo gasto para uma pessoa subir a escada.
Cada etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada independentemente. Respostas parciais
foram consideradas, com pontuação proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equivalentes
foram consideradas.  

▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o triângulo ABC, formado pelo segmento BC que é paralelo à linha lateral da quadra, pelo seg-
mento AC, que está sobre a linha de ataque, e pelo segmento AB.  

Assim, nos triângulos ABH e DBR, por semelhança, temos:
AH
DR

= AB
DB

⇒ AH
2,43

= AB
DB

Nos triângulos ABC e DBE, por semelhança, temos:

AB
DB

=BC
BE

⇒ AB
DB

=12
9
=4

3

Com essas duas semelhanças, temos que:

AH
2,43

=4
3
⇒ AH=3,24 m

Portanto, a altura que o jogador alcançou para conseguir fazer o ponto foi de 3,24 m. (5,0 pontos)

H

A

R

B
D

Li
nh

a 
ce

nt
ra

l

Li
nh

a 
de

 a
ta

qu
e

E

C

9 m

3 m
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Critérios de correção

A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, identificou corretamente os triângulos semelhantes na representação da situação e utili-
zou corretamente essas informações para calcular a altura solicitada. Cada etapa do desenvolvimen-
to  matemático  foi  pontuada  independentemente.  Respostas  parciais  foram  consideradas,  com
pontuação proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.  
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO

I – ADEQUAÇÃO

A-ao tema = 0 a 8 pontos

B-à leitura da coletânea = 0 a 8 pontos

C-ao gênero textual = 0 a 8 pontos

D-à modalidade = 0 a 8 pontos

II – COESÃO – COERÊNCIA = 0 a 8 pontos 

▬▬▬ I – ADEQUAÇÃO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A-Adequação ao tema

Desempenho Critério Pontos
Nulo ● Fuga do tema (anula a redação). 0

Fraco
● Mínima articulação das ideias em relação ao desenvolvimento do tema, se-

gundo a proposta escolhida.
● Uso inapropriado ou mínimo das informações textuais ou extratextuais.

2

Regular
● Articulação limitada das ideias em relação ao desenvolvimento do tema,

segundo a proposta escolhida.
● Uso limitado das informações textuais ou extratextuais.

4

Bom

● Considerações  satisfatórias:  exploração  de  algumas  possibilidades  de
ideias entre as várias que o tema favorece, segundo a proposta escolhida.

● Uso satisfatório das informações textuais ou extratextuais.
● Indícios de autoria (capacidade de mobilizar e organizar diferentes vozes e

pontos de vista na construção do texto).

6

Ótimo

● Reflexões que levem à  exploração das variadas possibilidades de ideias
que o tema favorece, segundo a proposta escolhida. 

● Uso crítico das informações textuais e extratextuais.
● Extrapolação do recorte temático.
● Evidência de autoria (capacidade de mobilizar e organizar diferentes vozes

e pontos de vista na construção do texto).

8

B- Adequação à leitura da coletânea

Desempenho Critério Pontos

Nulo
● Cópia da coletânea (anula a redação ).
● Desconsideração das informações da coletânea.

0

Fraco
● Uso inapropriado ou mínimo das informações da coletânea.
● Emprego excessivo de elementos transcritos da coletânea.

2

Regular

● Uso limitado das informações da coletânea (parcial e superficial).
● Uso de transcrição e de paráfrases comprometendo o desenvolvimento do

projeto de texto.
● Leitura ingênua (aproveitamento limitado das informações e dos pontos de

vista presentes na coletânea) .

4

Bom

● Uso satisfatório das informações da coletânea (abrangente e interpretativo).
● Percepção de pressupostos e subentendidos.
● Citação direta e indireta (paráfrase) consistente com o projeto de texto.
● Identificação de pontos de vista presentes na coletânea.
● Indícios de intertextualidade.

6

Ótimo

● Extrapolação da leitura da coletânea: relação entre as informações da
coletânea e outras fontes de referência (intertextualidade e interdiscursi-
vidade).

● Uso de citação direta e indireta (paráfrase), de modo a valorizar o projeto
de texto.

● Percepção e exploração de pressupostos e subentendidos.
● Leitura crítica (relação entre informações e pontos de vista).
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UFG/CS                                                                                                            CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO

▬▬▬ C- Adequação ao gênero textual  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Reportagem

Desempenho Critério Pontos
Nulo ● O texto não tem caráter informativo-opinativo. 0

Fraco

● Ausência de projeto de texto conforme a proposta de construção da repor-
tagem.

● Listagem de informações e/ou comentários sem articulação entre si.
● Ausência de uma linha argumentativa que evidencie uma seleção de informa-

ções e de comentários relevantes para a formação de opinião sobre os fatos.
● Afirmações sem sustentação lógica ou factual.
● Ausência de mobilização dos aspectos enunciativos: suporte (meio de di-

vulgação da reportagem); papel do locutor e do interlocutor; voz de autori-
dade; depoimentos etc.

2

Regular

● Indício de projeto de texto conforme a proposta de construção da reporta-
gem.

● Articulação de informações e/ou de comentários em torno de uma ideia
central.

● Presença de uma linha argumentativa tênue que evidencie uma seleção
de informações e de comentários relevantes para a formação de opinião
sobre os fatos.

● Uso limitado dos recursos argumentativos (citação, ironia, exemplificação,
negação, comparação etc.) na divulgação das informações e para a for-
mação de opinião.

● Mobilização limitada dos aspectos enunciativos: suporte (meio de divulga-
ção da reportagem); papel do locutor e do interlocutor; voz de autoridade,
depoimentos etc.

● Afirmações convergentes com sustentação lógica ou factual.

4

Bom

● Projeto de texto definido conforme a proposta de construção da reporta-
gem.

● Apresentação e sustentação de diferentes pontos de vista.
● Presença de uma linha argumentativa que evidencie uma seleção de infor-

mações e de comentários relevantes para a formação de opinião sobre os
fatos.

● Uso adequado dos recursos argumentativos (citação, ironia, exemplifica-
ção, negação, comparação, depoimentos, dados, retrospectivas históricas
etc.) na divulgação das informações e para a formação de opinião.

● Mobilização satisfatória dos aspectos enunciativos: suporte (meio de divul-
gação da reportagem); papel do locutor e do interlocutor; voz de autorida-
de, depoimentos etc.

● Afirmações convergentes e divergentes com sustentação lógica ou factual.

6

Ótimo

● Projeto de texto consciente, conforme a proposta de construção da repor-
tagem.

● Discussão e reflexão sobre diferentes pontos de vista.
● Presença de uma linha argumentativa consistente que evidencie discus-

são e análise na seleção de informações e de comentários relevantes para
a formação de opinião sobre os fatos.

● Exploração consciente dos recursos argumentativos e persuasivos (cita-
ção,  ironia,  exemplificação, negação, comparação, depoimentos, dados,
retrospectivas históricas etc.), com vistas ao enriquecimento das estraté-
gias de divulgação das informações e de formação de opinião.

● Mobilização excelente dos aspectos enunciativos: suporte (meio de divul-
gação da reportagem); papel do locutor e do interlocutor; voz de autorida-
de, depoimentos etc.

● Uso crítico dos argumentos e contra-argumentos a serviço do projeto de
texto.
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Crônica

Desempenho Critério Pontos
Nulo ● O texto não corresponde a um relato de acontecimentos. 0

Fraco

● Ausência de projeto de texto.
● Relato fragmentado de fatos ou de situações do cotidiano.
● Uso mínimo de elementos constitutivos das sequências descritivas, narra-

tivas e expositivas.
● Mobilização mínima de vozes enunciativas (narrador, personagens, enun-

ciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes) na discussão
dos fatos  motivadores do texto.

2

Regular

● Indícios de projeto de texto conforme a proposta de construção da crônica.
● Presença de uma linha narrativa tênue que evidencie impressões a respei-

to de fatos ou de situações do cotidiano com o objetivo de possibilitar uma
análise sobre esses fatos ou situações.

● Explicitação limitada dos acontecimentos do cotidiano. 
● Uso limitado de elementos constitutivos das sequências descritivas, narrati-

vas e expositivas (operação com narrador, personagens, enunciadores de
posicionamentos semelhantes e/ou diferentes, situações, tempo, espaço etc).

● Mobilização limitada das diferentes vozes enunciativas (narrador, persona-
gens, enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes). 

● Indícios de progressão temporal e das relações entre os acontecimentos
relatados.

4

Bom

● Projeto de texto definido conforme a proposta de construção da crônica.
● Presença de uma linha narrativa que evidencie impressões a respeito de

fatos ou de situações do cotidiano com o objetivo de possibilitar uma análi-
se crítica sobre esses fatos ou situações, apresentando as relações con-
traditórias das estratégias de produção do pânico moral.

● Explicitação satisfatória dos acontecimentos do cotidiano, desencadeado-
res da construção da crônica. 

● Trabalho satisfatório com os elementos constitutivos das sequências des-
critivas,  narrativas e  expositivas (operação com narrador,  personagens,
enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes, figurativi-
dade, situações, tempo, espaço etc), favorecendo a interpretação dos fa-
tos do cotidiano.

● Mobilização satisfatória das diferentes vozes enunciativas (narrador, per-
sonagens,  enunciadores  de  posicionamentos  semelhantes  e/ou
diferentes).

● Organização satisfatória da progressão temporal e das relações entre os
acontecimentos relatados.

6

Ótimo

● Projeto de texto consciente, conforme a proposta de construção da crônica.
● Presença de uma linha narrativa consistente que evidencie discussão e re-

flexão a respeito de fatos ou de situações do cotidiano com o objetivo de
possibilitar uma análise crítica  sobre esses fatos ou situações, revelando
as relações contraditórias das estratégias de produção do pânico moral.

● Revelação explícita e crítica dos acontecimentos do cotidiano, desenca-
deadores da construção da crônica. 

● Trabalho consciente com elementos constitutivos das sequências descriti-
vas, narrativas e expositivas (operação com narrador, personagens, enun-
ciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes, figuratividade,
situações, tempo, espaço, fluxo de consciência etc), favorecendo a inter-
pretação e a análise crítica dos fatos do cotidiano.

●  Extrapolação na mobilização das diferentes vozes enunciativas (narrador,
personagens,  enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou dife-
rentes).

● Organização  evidente  da  progressão temporal  (indicando  posterioridade,
concomitância e anterioridade) e das relações entre os episódios relatados.
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Carta de leitor  

Desempenho Critério Pontos
Nulo ● O texto não corresponde a uma carta. 0

Fraco

● Ausência de projeto de texto.
● Listagem de comentários sem articulação entre si.
● Uso precário de marcas de interlocução.
●  Afirmações sem sustentação lógica ou factual.

2

Regular

● Indício de projeto de texto conforme a proposta de construção da carta de
leitor.

● Presença de uma linha argumentativa tênue que evidencie a opinião do lo-
cutor a respeito do assunto.

● Uso limitado  de  recursos  para  persuadir  o  interlocutor  a  se  posicionar
diante da divergência de opiniões sobre o assunto.

● Seleção limitada de fatos e de argumentos no trabalho de convencimento
do outro. 

● Recuperação mínima de fatos, dados, acontecimentos motivadores da ela-
boração da carta.

● Construção limitada da imagem do interlocutor e do perfil do locutor, bem
como das estratégias de convencimento.

● Uso limitado dos recursos persuasivos (citação, ironia, exemplificação, ne-
gação, comparação etc) revelado na presença de sequências expositivo-
argumentativas.

4

Bom

● Projeto de texto definido conforme a proposta de construção da carta de
leitor.

● Presença de uma linha argumentativa que evidencie a opinião do locutor a
respeito do assunto.

● Uso adequado de recursos para persuadir o interlocutor a se posicionar
diante da divergência de opiniões sobre o assunto.

● Seleção adequada de fatos e de argumentos no trabalho de convencimen-
to do outro. 

● Recuperação apropriada de fatos, dados, acontecimentos motivadores da
elaboração da carta.

● Construção adequada da imagem do interlocutor e do perfil  do locutor,
bem como das estratégias de convencimento.

● Uso adequado dos recursos persuasivos (citação, ironia, exemplificação,
negação, comparação etc) revelado na presença de sequências expositi-
vo-argumentativas.

6

Ótimo

● Projeto de texto consciente conforme a proposta de construção da carta
de leitor.

● Presença de uma linha argumentativa consistente que evidencie reflexão
quanto à opinião do locutor a respeito do assunto.

● Uso crítico de recursos para persuadir o interlocutor a se posicionar diante
da divergência de opiniões sobre o assunto.

● Seleção consciente de fatos e de argumentos que evidenciem um posicio-
namento crítico do locutor no trabalho de convencimento do outro. 

● Recuperação  apropriada dos  fatos,  dados,  acontecimentos motivadores
da elaboração da carta como um recurso consciente de persuasão.

● Construção elaborada da imagem do interlocutor e do perfil  do locutor,
bem como das estratégias de convencimento.

● Uso consciente dos recursos persuasivos (citação, ironia, exemplificação,
negação, comparação etc) revelado na presença de sequências expositi-
vo-argumentativas.
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▬▬▬ D- Adequação à modalidade  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desempenho Critério Pontos

Nulo
● Problemas generalizados e recorrentes de morfologia, sintaxe, semântica

e ortografia.
● Uso de linguagem iconográfica.

0

Fraco

● Desvios sistemáticos da modalidade escrita (vocabulário, elementos dos
níveis morfossintático, semântico e pragmático).

● Predominância indevida da oralidade.
● Linguagem inapropriada ao gênero escolhido (recursos iconográficos, ta-

belas, gráficos etc).

2

Regular

● Desvios recorrentes da modalidade escrita (vocabulário, elementos dos ní-
veis morfossintático, semântico e pragmático).

● Desconsideração da linguagem como recurso para a construção do texto
no gênero escolhido.

● Interferência indevida da oralidade na escrita.

4

Bom

● Uso satisfatório dos recursos linguísticos, apresentando desvios eventuais
(vocabulário, elementos dos níveis morfossintático, semântico e pragmático).

● Uso adequado das estruturas da oralidade na escrita.
● Uso da linguagem como recurso para a construção do texto no gênero es-

colhido.

6

Ótimo

● Uso consciente dos recursos linguísticos (vocabulário, elementos dos ní-
veis morfossintático, semântico e pragmático), demonstrando competência
no manejo da modalidade escrita.

● Exploração dos níveis de linguagem a serviço do projeto de texto.
● Uso consciente da linguagem como recurso para valorizar a construção

textual conforme o gênero escolhido.

8

▬▬▬ II – COESÃO – COERÊNCIA ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desempenho Critério Pontos
Nulo ● Texto caótico (sem organização, sem sentido etc.) 0

Fraco

● Texto com problemas recorrentes de predicação, de construção frasal, de
paragrafação e de lexicalização (impropriedade vocabular),  constituindo
uma sequência de frases desarticuladas.

● Uso inapropriado da pontuação e dos elementos de articulação textual.
● Problemas lógico-semânticos: tautologia, contradição, ambiguidade.

2

Regular

● Texto com problemas acidentais de predicação, de construção frasal, de
paragrafação e de lexicalização (impropriedade vocabular).

● Uso assistemático da pontuação e dos elementos de articulação textual.
● Problemas lógico-semânticos não recorrentes como tautologia, contradi-

ção, generalização indevida, ambiguidade não-intencional.
● Uso de linguagem inadequada à pessoa do locutor e/ou do interlocutor.

4

Bom

● O texto demonstra domínio dos processos de predicação, de construção
frasal, de paragrafação e de lexicalização.

● Uso apropriado do sistema de pontuação e dos elementos de articulação
textual.

● Uso apropriado de recursos lógico-semânticos:  inferência,  ambiguidade
intencional, referências compartilhadas, generalização pertinente etc.

● Uso de linguagem adequada à pessoa do locutor e/ou do interlocutor.

6

Ótimo

● O texto evidencia domínio dos processos de predicação, de construção
frasal, de paragrafação e de lexicalização.

● Uso figurativo-estilístico das variedades linguísticas.
● Domínio do sistema de pontuação e dos elementos de articulação textual.
● Uso consciente dos recursos lógico-semânticos: inferência, ambiguidade

intencional, referências compartilhadas, generalização pertinente etc. 
● Uso de linguagem adequada à pessoa do locutor e/ou do interlocutor, de

modo a valorizar o tipo de interação estabelecida.
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