Programa da Prova de Redação - Prolind
A prova de redação exigirá a produção de um texto em prosa, do tipo
dissertativo-argumentativo, sobre tema de ordem social, científica, cultural
ou política. Nessa redação, o candidato deverá defender opinião a respeito
do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes estruturados de
forma coerente e coesa, de modo a formar uma unidade textual. O texto
deverá ser redigido de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa.
A redação é utilizada principalmente como um instrumento de avaliação da
capacidade de pensar por escrito sobre um determinado assunto. Não
procura avaliar apenas o conhecimento dos mecanismos de organização
de linguística da modalidade culta formal da língua.
Muito mais do que isso, essa prova pretende avaliar a capacidade e as
habilidades de uso da língua na perspectiva de um bom desempenho em
qualquer área de conhecimento.
Nesse sentido, o candidato deve demonstrar uma boa capacidade de
leitura, de elaboração e de confronto de dados e, ainda, de argumentos.

Critérios para Correção da Prova de Redação.

1. Fidelidade ao tema, ao tipo de texto e ao gênero textual.
Espera-se que o candidato elabore um texto levando em consideração a
tipologia e as características do gênero textual solicitado, bem como o tema
proposto para cada questão.
2. Utilização dos elementos fornecidos pela coletânea correspondente
ao tema.
Espera-se que o candidato saiba utilizar de forma adequada os elementos
da coletânea. Isso significa que deverá saber identificar, nos textos
apresentados, as informações que contribuam para discussão e/ou
desenvolvimento da redação. Se simplesmente reproduzir os fragmentos
em forma de colagem, não estará fazendo utilização adequada da
coletânea e perderá pontos neste item. Se o candidato não utilizar
nenhuma ideia da coletânea de textos, terá sua questão anulada.
3. Adequação à modalidade escrita em língua padrão.
Espera-se que o candidato demonstre, em sua redação, capacidade de
exprimir-se de forma adequada ao escrito formal, dando legibilidade ao
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texto: revelar domínio das estruturas gramaticais da variante padrão, dos
recursos de pontuação e do sistema ortográfico.
4. Coesão.
Espera-se que o candidato saiba empregar adequadamente os recursos
(vocabulares, sintáticos e semânticos) da língua no estabelecimento de
relações de termos ou segmentos para a construção de um texto. O
candidato deverá, portanto, demonstrar que sabe fazer uso adequado,
como exemplo, dos pronomes, dos conectivos e de outros elementos de
coesão textual.
5. Coerência.
Espera-se que o candidato demonstre capacidade de relacionar fatos e
argumentos e de organizá-los de forma a extrair deles conclusões
apropriadas, produzindo uma relação de sentido clara e consistente entre
as ideias, atendendo ao objetivo proposto em cada questão.

Para finalizar.
Se o candidato fugir totalmente do tema proposto em uma questão, apenas
essa questão será anulada. Do mesmo modo, se produzir outro tipo de
texto ou gênero textual ou, ainda, não fizer o uso das ideias sugeridas pela
coletânea, também haverá anulação da questão.
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