
Relatório Redação 

 

A exemplo de anos anteriores, foram três as propostas de redação apresentadas aos 
candidatos, para que escolhessem uma delas para elaborar seu texto. Cada uma delas 
contemplou um tema diferente, como também um gênero textual distinto, a saber: i) artigo, 
ii) resenha, iii) dissertação. Mais uma vez, as obras literárias foram inspiração para pelo 
menos uma das propostas de redação. As obras literárias vêm sendo exploradas no 
contexto de várias disciplinas das provas do vestibular e mais expressivamente nos temas 
de redação. Assuntos bem atuais também têm sido recorrentes como proposta de produção 
textual. 

De acordo com o previsto no edital do vestibular, dos candidatos que realizam as 
provas, apenas os que comparecerem nos três dias de prova e tiverem pontuação diferente 
de zero em cada uma das disciplinas, tiveram suas redações corrigidas. Assim, do total de 
35.161 candidatos que realizaram as provas, 24.863 tiveram suas redações avaliadas. 
Neste número não estão computadas as redações dos candidatos que realizaram a prova 
por experiência, que somaram um total de 959 redações corrigidas 

 

PROPOSTA 1 
 
As redes sociais, entre elas facebook, orkut, twitter, têm sido tema de amplos debates no 
que se refere a seu uso. É comum encontrarmos notícias, editoriais e artigos de opinião 
(também chamados de artigos assinados) que discutem esse assunto.  

O artigo de opinião é um texto em que o autor expõe seu ponto de vista, sustentado, 
geralmente, em dados e opiniões de outros autores/fontes, com o objetivo de convencer o 
leitor. 

Veja excertos que tratam do tema redes sociais: 
 

O psicólogo e diretor de segurança da Safernet Brasil, Rodrigo Nejm, preparou 10 dicas de 
segurança para você. Uma dessas dicas é a seguinte: 
“Pense duas vezes antes de publicar – Lembre-se de que uma rede social é um espaço 
público e que toda informação que você colocar lá vai ficar disponível para grande parte dos 
usuários. São amigos dos amigos dos amigos... Por isso é muito importante pensar bem no 
tipo de informação que vai publicar e evitar exposição desnecessária.”  
 

Disponível em: <http://www.safernet.org.br/site/noticias/saiba-como-se-proteger-nas-redes-sociais-10-dicas-simples>. [Adaptado]    
Acesso em: 16 out. 2012. 

 

A internet se desenvolveu de tal forma nos últimos tempos que foi proporcionando aos poucos 
a criação de diversos meios e serviços que ajudaram a democratizar a informação. Fez 
também com que grande parte da população do globo tivesse rápido acesso a vários tipos de 
informações e pudesse compartilhar essas informações através das redes sociais de 
comunicação e interação, ao mesmo tempo e em tempo real de forma livre. 
(Victor Seiji Endo. Redes sociais: a democratização da informação e comunicação) 
 
Disponível em: <http://www.favascontadas.com.br/redes-sociais-a-democratizacao-da-informacao-e-comunicacao>. [Adaptado] 
Acesso em: 18 out. 2012. 

 

Especialista em Direito Eletrônico/Direito Digital, o advogado Rafael Fernandes Maciel vem 
estudando muito o tema e faz alertas sobre esse assunto que julga de extrema relevância. Ele 
afirma que as pessoas podem dizer o que quiserem em sites como Twitter e Facebook, desde 
que não atinjam direitos dos outros. 
 

Disponível em: <http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,487303,Advogado_recomenda_cautela_com_liberdade_ de_expressao 
_nas_redes_sociais_,487303,2.htm>. Acesso em: 19 out. 2012. 

 

 

Considerando esses excertos, elabore um artigo de opinião sobre o uso das redes sociais, 
para ser publicado no Caderno de Opinião de um jornal de circulação regional. Assine 
obrigatoriamente como “Candidato Vestibular/UFSC/2013”. 



 

Análise: 

 

A proposta solicitou a elaboração de um artigo de opinião sobre o uso das redes 

sociais, para ser publicado no Caderno de Opinião de um jornal de circulação regional. 

Interessante dessa proposta é que as redes sociais, entre elas facebook, orkut, twitter, têm 

sido tema de amplos debates no que se refere a seu uso entre a população jovem que 

abrange a maior parte dos vestibulandos. Avaliamos, por isso, que o tema foi considerado 

fácil, porém o gênero não. O artigo se constitui de uma forma não tanto exercitada nas 

escolas. Observa-se que ainda há um tipo textual mais desenvolvido, uma vez que muitos 

candidatos optaram pelo tema desta proposta, contudo escreveram na forma de 

dissertação. 

 

 

PROPOSTA 2 

 

Quando estamos em dúvida sobre assistir a um filme ou espetáculo, ler um livro ou comprar 
um CD, a leitura de uma resenha pode nos ajudar na decisão. Se o resenhista apresentar 
informações e opiniões que nos convençam de que é uma boa opção, teremos elementos 
favoráveis para fazer a escolha. Caso contrário, poderemos desistir de assistir ao 
filme/espetáculo, de ler o livro ou de comprar o CD. 

Atualmente, vários sites/blogs voltados para a divulgação de obras literárias abrem espaço 
para que leitores enviem resenhas de livros.  

 

Escreva uma resenha sobre um dos livros indicados abaixo como se fosse publicá-la em 
um site/blog voltado para a divulgação de obras literárias. Assine obrigatoriamente como 
“Candidato Vestibular/UFSC/2013”. 

 
a) AMADO, Jorge. Capitães da areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 283 p.  (1ª edição, 

1937) 
 
b) ANDRADE, Mário de. Amar, verbo intransitivo: idílio. Rio de Janeiro: Agir, 2008. 181 p. (1ª edição, 

1927) 

 

Análise: 

 

Baseada no fato de que atualmente, vários sites/blogs voltados para a divulgação de 
obras literárias abrem espaço para que leitores enviem resenhas de livros, a proposta 2 
solicitou a escrita de uma resenha sobre um entre dois livros indicados como leitura para o 
Vestibular 2013 como se fosse publicá-la em um site/blog voltado para a divulgação de 
obras literárias.  

Da mesma forma como a proposta 1, o tema se mostrou fácil, uma vez que as duas 
obras são consideradas de leitura acessível ao jovem público leitor, porém o gênero resenha 
não é tão utilizado como forma de exercício nas escolas. Percebeu-se, de maneira geral, 
que os candidatos que escolheram este tema, não conseguiram realizar a forma textual de 
acordo com as recomendações do gênero. 

 

 



 

PROPOSTA 3 

 

Gráfico: Fontes geradoras de Energia Elétrica no Brasil 

 

 
 

A geração de energia é uma das grandes preocupações na atualidade. Observe o gráfico, 
analise algumas fontes geradoras e elabore um texto dissertativo sobre as alternativas 
para a geração de energia elétrica no Brasil do século XXI. 

 

Análise: 

 

A partir da observação de dados dispostos em um gráfico, a proposta 3 solicitou a 

elaboração de um texto dissertativo sobre as alternativas para a geração de energia 

elétrica no Brasil do século XXI. Ao contrário das duas propostas anteriores, o tema da 

dissertação foi considerado mais árduo, pois exigia o conhecimento de dados sobre 

diferentes fontes de geração de energia no Brasil. De outro lado, o tipo textual é o que os 

candidatos melhor conseguem desenvolver. Esta foi a proposta preferida pelos candidatos, 

mesmo que, relativamente ao conteúdo, não tivesse tanto aprofundamento. Provavelmente 

o tipo textual atraiu a maioria dos candidatos. 

 

 

Derivados de 
Petróleo 3.10%

Biomassa (lenha, 
bagaço de cana e 
outros) 5,50%

Importação 6.30%

Gás Natural 5.80%

Eólica 0.40%

Nuclear 2.60%

Carvão e 
Derivados 1.30%

Hidráulica 75%

Disponível em: <https://ben.epe.gov.br/downloads/resultados_Pre_BEN_2011.pdt>. [Adaptado] 
Acesso em: 9 nov. 2012. 


