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INFORMATIVO 004/2013 
 

PS 2013 – CURSOS UAB E LETRAS/LIBRAS 
CANETA COR PRETA / APARELHOS ELETRÔNICOS 

PROVAS OBJETIVAS E PROVA DE REDAÇÃO 
 

1. Os Editais que regem os Processos Seletivos para os cursos da UAB e para o 
de licenciatura em Letras/LIBRAS estabelecem que, nas provas a serem 
aplicadas em 03/03/2013, os candidatos deverão usar EXCLUSIVAMENTE 
caneta esferográfica de cor preta. 

2. Os Editais também estabelecem que “O candidato não poderá ingressar no 
local onde serão realizadas as provas portando qualquer tipo de arma, 
câmera fotográfica, telefone celular ou qualquer outro aparelho de 
transmissão/recepção de sinais, sob pena de sua eliminação do PS. A 
COPERVE não se responsabilizará pela guarda de nenhum desses objetos e 
utilizará detectores de metal para revistar o candidato.” 

3. As provas serão aplicadas no horário de 08h às 12h (horário local), devendo 
o candidato comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 
30min (até 07h 30min), portando o documento de identidade informado no 
ato da inscrição. Retardatários não terão acesso às provas.  

4. Folha de Resposta para as provas objetivas: Recomendações. 
As respostas às questões objetivas serão assinaladas através de marcas 
feitas em locais apropriados da Folha de Resposta, para posterior correção 
por processo eletrônico de leitura óptica. 
Ao marcar, na Folha de Resposta, as alternativas escolhidas, observe o que 
segue: 
- Evite rasuras e dobramentos na Folha de Resposta. 
- Marque sua resposta somente quando estiver seguro sobre sua escolha. 
- Preencha, na marcação da resposta, todo o espaço (bolha) destinado à 
assinalação, cuidando para não extrapolar os limites. A marcação incorreta 
não será detectada pela máquina de leitura óptica. 
- Não use corretivo nem apague uma questão já assinalada, para não 
rasurar a Folha. Se você rasurar, a Folha de Resposta não será 
substituída. 
- Somente serão consideradas as respostas marcadas na Folha de Resposta. 
Os rascunhos não serão corrigidos.   

5. A prova de Redação será constituída da produção de texto, entre os gêneros 
textuais/discursivos a seguir: artigo de opinião, notícia, resumo, carta, 
relato de experiência. 
O candidato deverá estruturar o texto em prosa, de acordo com o gênero e o 
tema solicitados e apresentá-lo em letra legível, no espaço estabelecido, 
utilizando caneta esferográfica de cor preta. 
A prova de redação será corrigida tendo como parâmetro os critérios de 
avaliação descritos abaixo: 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DO CONCURSO VESTIBULAR – COPERVE 

 

UFPB/PRG/Comissão Permanente do Concurso Vestibular – COPERVE 

Av. Dom Moisés Coelho, 152–Torre – CEP 58040-760 – João Pessoa – PB Fone: (083)3244.1580 Fax: 
(083) 3244.2322 - Home page: http: www.coperve.ufpb.br - e-mail: coperve@coperve.ufpb.br 

 
CRITÉRIO DE 
AVALIAÇÃO 

ASPECTOS CONSIDERADOS PONTUAÇÃO 

Gênero e Tema (GT) 
Adequação do Gênero e/ou Tema 

solicitados 
0,0 a 4,0 

Coerência e Coesão 
Textuais (CCT) 

Princípios da não contradição, da 
continuidade e da progressão do 
sentido entre as partes do texto. 
Emprego adequado dos elementos 

coesivos referenciadores e 
sequenciadores, que assinalam a 

manutenção, a progressão do sentido e 
as relações lógico-semânticas entre os 

enunciados. 

0,0 a 3,0 

Norma Padrão da 
Língua Escrita (NP) 

Usos da linguagem adequados aos 
diferentes gêneros 

textuais/discursivos. Respeito à NP da 
língua escrita, quanto ao vocabulário, 

à ortografia, à concordância, à 
regência, à colocação e à pontuação. 

0,0 a 3,0 

 
Terá nota ZERO na prova de Redação, o candidato que apresentar o texto 

• em desacordo com o tema e/ou gênero solicitados; 

• em forma de verso; 

• fora do espaço estabelecido na prova; 

• em número de linhas inferior ao estabelecido na prova; 

• com caneta diferente do tipo e cor estabelecidos (esferográfica de cor preta); 

• com grafia ilegível, atestada por dois ou mais examinadores. 
 

João Pessoa, 30 de janeiro de 2013 
 
 

Prof. João Batista Correia Lins Filho 
Presidente da COPERVE 

 
 


