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Redação 

 

O homem é um animal político, diz Aristóteles em um de seus tratados, com a intenção de acentuar que 

é na coletividade, na comunidade estruturada por leis de convívio que ele (o homem) garante a sua 

sobrevivência. Assim, para assegurar um bom funcionamento, as sociedades escolhem entre seus membros 

pessoas com requisitos específicos para representá-las, sobretudo concernentes à honestidade. Em 

consonância com essa discussão, a prova de Redação do Processo Seletivo 2018/2, da Universidade Estadual 

de Goiás (UEG), sugere ao candidato que se posicione diante do seguinte questionamento em forma de tema: 
 

 

 

 

Basta ser honesto para ser representante público? 

 

 

 

Seguindo a tendência dos últimos processos seletivos da UEG, a prova apresenta três propostas de 

construção textual: dissertação, narração e carta argumentativa. Para ajudar o candidato na elaboração de sua 

redação, a prova traz uma coletânea de textos contendo opiniões diversas sobre o tema, o que visa fornecer 

elementos para a sua reflexão sobre o assunto abordado. Espera-se do candidato um tratamento crítico das 

informações e ideias expressas na coletânea, articulando-as com suas experiências pessoais. Espera-se 

também que ele demonstre capacidade de seleção e aproveitamento dos fragmentos textuais que lhe servirão 

de apoio para o desenvolvimento da sua composição discursiva. Não se trata, assim, de uma simples cópia ou 

de um comentário sobre a coletânea. Além disso, espera-se que a redação do candidato esteja adequada à 

norma-padrão da língua portuguesa e, quando necessário, a outras variantes linguísticas. Por fim, espera-se do 

candidato habilidade no uso de mecanismos de coesão e coerência textuais, ou seja, domínio na articulação 

das ideias do texto de forma lógica e clara, a partir do uso de conectores e operadores argumentativos, tais 

como conjunções, pronomes relativos, tempos e modos verbais, entre outros.  

Seguem abaixo expectativas mais específicas para o desenvolvimento do tema em cada uma das 

propostas apresentadas na prova. 

 
 

PROPOSTA 1 – DISSERTAÇÃO  

A Banca espera que o candidato imagine-se na posição de um articulista de uma revista ou de um jornal 

de circulação nacional que esteja abordando o tema da prova e redija um texto argumentativo do gênero artigo 

de opinião, no qual responda ao questionamento sugerido pela questão-tema. Especificamente, espera-se que 

o candidato convença os leitores sobre o seu ponto de vista acerca da honestidade como condição suficiente ou 

não para ser um representante público. 

 

PROPOSTA 2 – NARRAÇÃO  

A Banca espera que o candidato escreva um texto do tipo narrativo, do gênero crônica, em primeira 

pessoa, a partir da seguinte situação: você estuda em uma universidade pública e foi eleito como representante 

de uma entidade estudantil, mas não tem nenhuma experiência como gestor. Acontece que chegou a suas 

mãos uma verba para ser aplicada na reforma dos espaços destinados aos estudantes na universidade. Como 

tal recurso é de conhecimento público, um grupo de alunos veio lhe pressionar para que a verba fosse aplicada 

em uma festa de formatura, na calourada e na produção de um boletim estudantil. A banca espera que o (a) 

candidato (a) conte quais foram os critérios usados, as atitudes e ações empreendidas por ele, como 

personagem, ao lidar com as solicitações do grupo. A banca espera, também, que o candidato não deixe de 

transmitir suas possíveis reflexões e impressões sobre a situação criada, obviamente, relacionando-a com o 

tema desta prova.  
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PROPOSTA 3 – CARTA ARGUMENTATIVA  

A Banca espera que o candidato imagine-se na condição de leitor de um jornal ou revista de circulação 

nacional e escreva uma carta de leitor emitindo seu ponto de vista − contrário, favorável ou outro que 

transcenda os posicionamentos − a respeito da opinião exposta no Texto 3  da coletânea. Além disso, espera-

se que, ao concluir sua carta, o candidato NÃO a assine, subscrevendo-a simplesmente com a expressão UM 

(A) LEITOR (A).   

 

 

 

 


