
 

 

 

 

 

 

 
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA – QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

1º PROCESSO SELETIVO 2019 – FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA – PE (FMO) 
 

CURSO: MEDICINA (BACHARELADO)  
 
 
QUESTÃO 01 
 

Sim. Em relação à linguagem verbal, é possível identificar uma chamada cuja intertextualidade remete a temporadas 
de séries adolescentes veiculadas na televisão, próprias para o público adolescente. A linguagem não verbal é 
constituída por dois adolescentes, alvos da campanha, um menino e uma menina, demonstrando que a vacina deverá 
alcançar tanto um quanto outro. O semblante dos adolescentes não demonstra medo, ou outro tipo de expressão que 
poderia sobrevir diante do assunto tratado, mas sim suas expressões demonstram coragem, firmeza, prontos para 
enfrentar o que vier. O cenário ao fundo agrega-se à chamada “começou a 2ª temporada de vacinação contra o HPV”, 
remetendo novamente a séries de ação com um fundo com luzes e futurista.  
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TÁBUA DE CORREÇÃO – QUESTÃO DISCURSIVA 01 – 10 pontos 

 Não há características que contribuem para o sucesso do objetivo comunicacional – Valor: 0,00 ponto 

 Sim. Há características que contribuem para o sucesso do objetivo comunicacional – Valor: 5,00 pontos 

 Justificativa própria e coerente à indagação efetuada – Valor: 5,00 pontos  
 
QUESTÃO 02 
 

A função apelativa da linguagem tem como principal objetivo persuadir o locutário, ou seja, o receptor da mensagem. 
Sua linguagem organiza-se empregando verbos no imperativo, pronomes na segunda pessoa e vocativos. Essa 
linguagem é comumente empregada na publicidade; deste modo, para que o apelo seja explícito na mensagem em 
análise, uma sugestão válida seria:  “Venha, participe você também da 2ª temporada de vacinação contra o HPV”. 
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TÁBUA DE CORREÇÃO – QUESTÃO DISCURSIVA 02 – 10 pontos 

 Proposta imprópria ou inadequada ao questionamento abordado – Valor: 0,00 ponto  

 Proposta relacionada à mensagem original, que evidencia o apelo proposto e justifica a escolha linguística de forma 
tangencial, circunstancial, parcial ou limitada – Valor: até 9,50 pontos  

 Proposta relacionada à mensagem original, que evidencia o apelo proposto e justifica a escolha linguística de forma 
integral e completa – Valor: 10,00 pontos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


