PROGRAMA DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA GERAL
(prova obrigatória para todos os candidatos)
1. Interpretação e compreensão de textos.
2. Emprego da norma culta.

PROGRAMA DE CONTEÚDO ESPECÍFICO
Prova Específica de Redação
(somente para candidatos inscritos para ministrar Redação)
1.Conceitos sobre texto: linguagem (modalidade de língua, pessoalidade e impessoalidade;
linguagem técnica e linguagem “artística”) e conhecimento de mundo (referências culturais,
grau de atualização, interdisciplinaridade). 2.Pressupostos da construção do texto: contexto;
intencionalidade; níveis de leitura; público-alvo. 3.Dissertação: impessoalidade; linguagem
técnica; tipologia (expositiva e argumentativa); estrutura lógica; qualidades. 4. Proposta de
tema: formatos; conteúdos; técnicas de interpretação.
5.Planejamento do texto:
roteirização; construção da tese; organização dos argumentos. 6.Estrutura da dissertação:
introdução, desenvolvimento e conclusão. 7.Argumentação: raciocínios lógicos (dedução;
indução; dialética); modelos de embasamento da opinião (premissas e dados);
convencimento. 8.Coesão: recursos referenciais e sequenciais. 9.Coerência: interna
(sequência argumentativa) e externa (referência ao “mundo” e informatividade).
10.Modalidade escrita: aspectos de construção frasal e normatização (colocação pronominal;
sintaxe de regência; sintaxe de concordância; acentuação; pontuação). 11.Qualidades da
dissertação: clareza, concisão, profundidade e originalidade. 12.Estilística: recursos de
originalidade (figuras de linguagem, construção de imagens, ponto de vista diferenciado,
recursos retóricos). 13.Interpretação e discussão de temas, objetivos ou “subjetivos”.
14.Carta argumentativa: aspectos formais; marcas de interlocução; pessoalidade; imagem do
“eu” e do “tu”; persuasão, convencimento e contra-argumentação. 15.Texto narrativo:
construção de enredo, personagem, tempo e espaço; definição de foco narrativo;
caracterização direta e indireta. 16.Critérios e métodos de correção de redações no Enem e
nos vestibulares.
TÓPICOS DA PROVA DIDÁTICA
Disciplina Redação
A Banca Examinadora promoverá, na presença do candidato, o sorteio de dois dos 10 tópicos
abaixo e o candidato escolherá um entre os dois, sobre o qual ministrará sua aula.
1. A linguagem apropriada à dissertação (nível e grau de pessoalidade).
2. Tipologia da dissertação: exposição de ideias ou argumentação.
3. Planejamento do texto: preparação do roteiro.
4. Estrutura da dissertação: a introdução.
5. Estrutura da dissertação: o desenvolvimento.
6. Estrutura da dissertação: a conclusão.
7. Coesão referencial e sequencial.
8. Coerência textual.
9. Técnicas de interpretação de temas objetivos e subjetivos no vestibular.
10. Caracterização geral da carta argumentativa.

