PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS
Letras Português e Inglês

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a) aborde pelo menos duas das seguintes consequências:











aumento da emissão de poluentes atmosféricos;
aumento da emissão de gases de efeito estufa (CO2 – dióxido de carbono, CO –
monóxido de carbono, O3 – ozônio);
aumento da poluição visual e sonora;
aumento da temperatura local e global;
aumento do consumo de combustíveis;
aumento de problemas de saúde (cardíaco, respiratório, dermatológico);
aumento da frota de veículos promovendo congestionamentos urbanos;
diminuição de áreas verdes;
desmatamento;






aumento das áreas impermeabilizadas resultando em enchentes, diminuição da
infiltração da água e recarga de lençóis freáticos;
elevação dos custos de manutenção das cidades (metroferrovias, rodovias, tratamento
de água, limpeza da cidade, etc);
necessidade de ampliação de vias trafegáveis;
necessidade de ampliação de áreas de estacionamento.

b) aborde duas das seguintes intervenções:









construção de vias exclusivas para bicicletas (ciclovias e ciclofaixas);
proposição de formas de integração entre o transporte por bicicletas, o metroviário e
os ônibus coletivos, a fim de garantir segurança e conforto em momentos de
adversidades climáticas e relevo acidentado;
pontos de aluguel e/ou empréstimo de bicicleta;
construção de bicicletários;
investimento na segurança pública;
políticas de incentivo ao uso de bicicleta (educação ambiental, qualidade de vida,
saúde, propaganda);
implementação de políticas de crédito e de redução do custo das bicicletas.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a) aborde duas das seguintes causas:














problemas relacionados à educação (baixa escolaridade, evasão escolar, qualidade da
educação, distanciamento entre a escola e a realidade social, tempo de permanência na
escola);
desigualdades socioculturais (gênero, etnia, economia, etc);
desemprego e falta de qualificação profissional;
precariedade da segurança pública;
uso de drogas;
desvalorização da vida humana;
banalização da violência;
sensação de impunidade;
ausência de políticas sociais;
degradação da vida urbana;
desconhecimento e/ou desrespeito aos direitos humanos e constitucionais;
desestruturação familiar;
desvalorização de princípios éticos e morais.

b) mencione dois dos seguintes fatores:






políticas de segurança mais efetivas;
políticas públicas de melhoria das condições socioeconômicas;
maior consciência cidadã e respeito à vida;
melhor distribuição de renda;
melhoria da educação (aumento da escolaridade, redução da evasão escolar, qualidade da
educação, aproximação entre a escola e a realidade social, aumento do tempo de
permanência na escola);







aumento da oferta de emprego e melhoria da qualificação profissional;
medidas preventivas ao uso de drogas;
maior eficácia do sistema judiciário;
revisão da legislação penal;
valorização de princípios éticos, morais e familiares.

Observação: as respostas a esse item devem se pautar na Portaria Inep nº 255, de 02 de junho
de 2014, onde se lê:
Art. 3º No componente de Formação Geral serão considerados os seguintes elementos
integrantes do perfil profissional: atitude ética; comprometimento social; compreensão
de temas que transcendam ao ambiente próprio de sua formação, relevantes para a
realidade social; espírito científico, humanístico e reflexivo; capacidade de análise
crítica e integradora da realidade; e aptidão para socializar conhecimentos em vários
contextos e públicos diferenciados.

PADRÃO DE RESPOSTA
O texto do estudante deve apresentar os elementos conforme descritos a seguir:
a) Espera-se que o estudante aproxime-se do conceito sociolinguístico de
variedade linguística compreendida geralmente como as diversas
possibilidades de uso da língua. Para isso, o aluno poderá contemplar em
sua resposta aspectos semânticos (uso de vocabulário e expressões),
fonológicos (tais como: entonação, prosódia, pronúncia, dentre outros) OU
pragmático-discursivos.
b) Espera-se que o estudante aponte para a heterogeneidade da língua,
reconhecendo que ela não é estanque, é uma prática social dinâmica.
c) O estudante pode apontar exemplos presentes no texto-base ou em outros
contextos, desde que coerentes com a temática da questão.
d) Espera-se que o estudante retome e articule os aspectos presentes nos
tópicos “a”, “b” e “c”, sendo capaz de relacionar questões linguísticas com
aspectos sociais, culturais e históricos.
Espera-se que o texto seja redigido na forma padrão, respeitando os princípios
básicos de textualidade.

PADRÃO DE RESPOSTA
Espera-se que o aluno tenha uma atitude reflexiva de forma a redigir um texto crítico a
respeito das implicações de adaptações/simplificações dos autores clássicos
brasileiros, tanto em termos de análise dos conteúdos linguísticos, quanto em relação
às práticas literárias. Para tanto, o aluno deverá discorrer a respeito:
a) das concepções de língua(gem), texto e discurso, articulando a relação entre esses
conceitos teóricos e as consequências que essas adaptações/simplificações
acarretarão em termos práticos para as questões de cunho linguístico: mudanças de
estilo, de registro, de vocabulário, além de aspectos diacrônicos.
b) das implicações que essas adaptações/simplificações acarretarão na formação do
leitor literário infanto-juvenil e seus desdobramentos em termos de práticas docentes
no exercício da profissão. O estudante deve apresentar, no mínimo, duas
consequências, tais como: identificação do contexto de produção e recepção da obra
original em contraste com o contexto de produção e recepção da versão simplificada;
percepção de que a temática do original é discutida ou não em relação à versão
simplificada; contribui na aquisição do hábito de leitura.
c) O estudante deve ser capaz de apresentar argumentos coerentes com seu
posicionamento (contrário ou favorável). Exemplo de argumento favorável: a leitura da
versão simplificada motiva a leitura da obra original. Exemplo de argumento
desfavorável: a compreensão equivocada de que a versão simplificada substitui ou
dispensa a leitura da obra original.
Espera-se que o texto seja redigido na forma padrão, respeitando os princípios básicos
de textualidade.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve ser capaz de, em seu texto, escrever sobre o método, a técnica ou a
abordagem que quiser, enfocando aspectos positivos e/ou negativos. É importante
que o estudante seja capaz de diferenciar, de acordo com o
método/técnica/abordagem escolhida, se a aula é centrada no professor ou no aluno.
O fundamental é que o estudante seja capaz de relacionar, coerentemente, os três
aspectos da questão, ou seja, o método/técnica/estratégia, o papel do professor e as
implicações no processo ensino-aprendizagem.

