PROGRAMAS DAS PROVAS E OBRAS LITERÁRIAS INDICADAS PARA O PROCESSO
SELETIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO PARA INGRESSO NO
CURSO DE LETRAS-LIBRAS NO ANO LETIVO DE 2014

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
As provas de Língua Portuguesa e Literaturas da Língua Portuguesa são elaboradas para
avaliar a capacidade do candidato de ler, compreender, interpretar textos, dados e fatos e,
ainda, de estabelecer relações entre os textos e os contextos a que se referem. Espera-se,
portanto, que o aluno demonstre que sua formação vai além da memorização e da repetição
acrítica do conjunto de informações a que esteve exposto em seu período escolar nos níveis
fundamental e médio.
As questões formuladas ora têm seu foco em língua portuguesa, ora em Literaturas da Língua
Portuguesa e ainda podem ser elaboradas numa perspectiva de interseção entre essas áreas e
outras constantes do programa do PS-LIBRAS/UFES.
As questões de Língua Portuguesa não procuram avaliar se o candidato memorizou as regras
gramaticais. Procuram, sobretudo, avaliar a sua capacidade de utilizar essas regras em
contextos específicos de uso da língua, em suas diversas modalidades. Essa competência,
voltada para um bom desempenho linguístico oral e escrito, é mais relevante do que uma
análise descontextualizada de frases ou palavras, para o exercício das profissões e para a
convivência social. Nesta prova, o candidato deverá, portanto, demonstrar capacidade de ler e
escrever textos em língua portuguesa. Deve, também, demonstrar sensibilidade para perceber
as diversas modalidades nas quais a língua portuguesa pode se apresentar em contextos
específicos de uso. Finalmente, o candidato deve demonstrar capacidade de análise, ou seja,
deve ser capaz de reconhecer e explicitar o papel desempenhado por diferentes recursos
linguísticos na organização de um texto.
Nesse sentido, as questões têm como finalidade avaliar a capacidade do candidato de ler
textos de diferentes níveis de linguagem e interpretá-los, bem como a capacidade de perceber
relações estruturais do padrão culto – o sistema ortográfico vigente; as relações
morfossintáticas e semânticas entre os fatos da língua.
Tendo em vista essa proposta, não cabe aqui o registro de uma lista de conteúdos que
funcione como programa, na medida em que as habilidades acima resultam do seu
envolvimento contínuo com práticas apropriadas para o desenvolvimento de sua competência
linguística oral e escrita.
As questões com foco em Literaturas da Língua Portuguesa visam a verificar os conhecimentos
obtidos pelo candidato no Ensino Médio no que se refere à capacidade de:
a) identificar e interpretar um texto literário;
b) relacionar a Literatura Brasileira, do século XVII ao XX, com o contexto histórico-social em
que se insere;
c) identificar, por meio de autores e obras representativos, as características dos diversos
períodos literários, do Barroco à época atual;

d) relacionar os diversos períodos da Literatura Brasileira, assinalando as semelhanças e
diferenças entre eles.
As questões serão formuladas preferencialmente com base nos textos dos autores mais
representativos de cada período literário e nas obras indicadas, conforme orientação abaixo:
1) Teoria da literatura: criação estética; linguagem literária e não literária; gêneros literários.
2) Processo literário brasileiro: momentos do processo literário brasileiro em conexão com a
história e a cultura brasileira; o fenômeno literário brasileiro no quadro da cultura e da literatura
internacional; a expressão literária das atitudes do homem em face do mundo; tradição e
modernidade dos procedimentos de expressão literária culta ou popular e do tratamento dado
aos temas; classificação de textos em dada época literária em função de suas características
temáticas e expressionais.
3) Romantismo no Brasil: renovação e permanência de temas e de meios de expressão da
poesia romântica relativamente à do Barroco e à do Arcadismo; características temáticas e
expressionais da poesia, da ficção e do teatro romântico.
4) Realismo no Brasil: a questão do Realismo na ficção do final do século XIX e início do
século XX; o Naturalismo e o Impressionismo na ficção; o Parnasianismo e o Simbolismo na
poesia.
5) Modernismo no Brasil: o Modernismo brasileiro no contexto da cultura do século XX; o
Modernismo comparado às épocas literárias passadas; elementos de permanência, oposição e
transformação; características renovadoras na ficção; principais tendências da poesia brasileira
modernista; a poesia de 1945; tendências pós-45.
6) Literatura contemporânea brasileira.
7) Literatura portuguesa: características temáticas e expressionais do Trovadorismo, do
Humanismo, do Classicismo, do Barroco, do Arcadismo, do Romantismo, do Realismo, do
Simbolismo e do Modernismo.

OBRAS LITERÁRIAS
I. Monólogo de uma sombra – Augusto dos Anjos;
II. Dois perdidos numa noite suja – Plínio Marcos;
III. Terra Sonâmbula – Mia Couto;
IV. Singularidades de uma rapariga loira, Adão e Eva no paraíso, Civilização e O defunto –
contos de Eça de Queiroz;
V. O recado do morro – Guimarães Rosa;
VI. As meninas – Lygia Fagundes Telles;

VII. O matador – Patrícia Melo;
VIII. Zero – Douglas Salomão;
IX. Ai de ti, Copacabana – Rubem Braga.

REDAÇÃO
A prova de Redação se constitui de três questões. Uma delas vale 4 (quatro) pontos e
as outras duas valem 3 (três) pontos cada uma. Para cada questão será proposto um tema a
ser desenvolvido em, no máximo, vinte linhas. Cada questão da prova poderá apresentar, no
máximo, 2 (dois) textos motivadores, contendo informações e perspectivas acerca de cada
tema.
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 linguística da modalidade culta 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.
O candidato deverá demonstrar que sabe utilizar de forma adequada os elementos da
coletânea. Isto 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 uma utilização adequada da
coletânea e perderá pontos neste item. Se o candidato não utilizar nenhuma idéia da coletânea
de textos, terá sua questão anulada.
3. Adequação à modalidade escrita em língua padrão.
O candidato deverá demonstrar, em sua redação, capacidade de exprimir-se de forma
adequada ao estilo escrito formal. Deverá também revelar domínio das regras gramaticais da
variante padrão, do sistema ortográfico e dos recursos de pontuação, bem como dar
legibilidade ao texto.
4. Coesão.
Neste item, será avaliada a capacidade de empregar adequadamente os recursos
(vocabulares, sintáticos e semânticos) da língua, para relacionar termos ou segmentos na
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.
Na avaliação da coerência das questões, será levado em conta a capacidade do
candidato 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 idéias,
atendendo ao objetivo proposto em cada questão.
6. 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 idéias sugeridas pela coletânea, também haverá anulação da
questão. Deve ser observado que os critérios serão aplicados considerando cada tema
proposto em cada uma das três questões.

LIBRAS
a) Comunidade surda: organização política e cultural no Brasil e no mundo;
b) LIBRAS: conhecimento léxico e aspectos gramaticais;
c) Educação Bilíngue para surdos: pressupostos teóricos e legais.

