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VESTIBULAR 2019
COMUNICADO OBJETOS DE AVALIAÇÃO – PROVA OBJETIVA

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) comunica que os objetos de avaliação do vestibular
serão justamente aqueles que se esperam desenvolvidos no ensino médio, de acordo com as
Diretrizes
Curriculares
Nacionais,
disponíveis
no
endereço
eletrônico
(<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_98.pdf>) para o ensino médio. As provas do
vestibular da UFT avaliarão habilidades imprescindíveis para o desenvolvimento de competências,
por meio de objetos de conhecimento, de acordo com a Matriz de Objetos de Conhecimento
cobrados
no
Enem
2018,
disponível
no
endereço
eletrônico
(<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.
pdf >) acrescida dos seguintes tópicos:
1. No item 1 (Linguagem, Códigos e suas Tecnologias) do ANEXO (Objetos de conhecimento
associados às Matrizes de Referência - ENEM):
1.1. REDAÇÃO
Orientações gerais - A redação será avaliada com base nos seguintes critérios de
adequação relacionados:
a) Competência 1 - Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua
Portuguesa.
b) Competência 2 - Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias
áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto
dissertativo-argumentativo em prosa.
c) Competência 3 - Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos,
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.
d) Competência 4 - Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários
para a construção da argumentação.
e) Competência 5 - Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado,
respeitando os direitos humanos.
f) Observação importante - A fuga total ao tema, a cópia total ou parcial da coletânea
dos textos apresentados (quando for apresentada) ou o desenvolvimento de outro tipo
de texto, que não o proposto, ANULAM a redação.
2. No item 4 (Ciências Humanas e suas Tecnologias) do ANEXO (Objetos de conhecimento
associados às Matrizes de Referência - ENEM):
2.1. História do Tocantins: Processo de Povoamento do Estado do Tocantins no século
XVIII e XIX; Economia, Cultura e Sociedade no Tocantins: século XVIII aos dias
atuais; O Movimento Separatista do século XIX no Estado do Tocantins; Movimentos no
Tocantins: a Coluna Prestes e a Guerrilha do Araguaia; Movimentos de criação do Estado
do Tocantins: século XVIII até 1988; Diversidades, pluralidades e suas influências no
Tocantins: Indígenas, europeus e africanos.
2.2. Geografia do Tocantins (Aspectos físicos, populacionais e econômicos).
Palmas-TO, 13 de julho de 2018.

