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Edital 2021/2 – 04 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 
 

 

A Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, em conformidade com a Lei n. 9.394/96 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a Lei n. 3.124, de 14 de julho de 2016 e com a Lei n. 

3.458, de 17 de abril de 2019, considerando a necessidade de alteração no Edital do Certame, torna 

pública referida modificação, por meio do presente EDITAL DE RETIFICAÇÃO, cujos itens abaixo 

passam a vigorar conforme expressamente especificado, em substituição à redação original.  
  

ONDE SE LÊ: 
 

1.4 Disponibiliza-se o email <vestibular@unitins.br> e o telefone (63) 3218-2996 (das 8h às 14h) 

para eventuais dúvidas acerca do Edital. Não serão dadas por correio eletrônico e/ou por telefone 

quaisquer informações a respeito de datas, de locais e de horários de realização das provas. O 

candidato deverá observar rigorosamente os Editais e os comunicados publicados no endereço 

eletrônico <https://www.unitins.br/concursos/publico>. 
 

LEIA-SE: 

 

1.4 Disponibiliza-se o email <vestibular@unitins.br> e o telefone (63) 3218-2996 (das 8h às 12h e 

das 14h às 18h) para eventuais dúvidas acerca do Edital. Não serão dadas por correio eletrônico 

e/ou por telefone quaisquer informações a respeito de datas, de locais e de horários de realização 

das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os Editais e os comunicados publicados 

no endereço eletrônico <https://www.unitins.br/concursos/publico>. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

Tabela 3 – Disciplinas e pontuações das provas do vestibular 

DISCIPLINAS E PONTUAÇÕES DAS PROVAS DO VESTIBULAR –  

CURSO DE MEDICINA 

Disciplina Pontuação 

Língua Portuguesa e  Literatura  

(15 questões) 30 = 2 pontos por Questão 

Língua Estrangeira (5 questões) 5 = 1 ponto por Questão 

Matemática (5 questões) 5 = 1 ponto por Questão 

Física (5 questões) 5 = 1 ponto por Questão 

Química (5 questões) 5 = 1 ponto por Questão 

Biologia (5 questões) 10 = 2 pontos por Questão 

História (5 questões) 10 = 2 pontos por Questão 

Geografia (5 questões) 10 = 2 pontos por Questão 

Redação 20 pontos 

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 12/08/2021 15:56:14.
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LEIA-SE: 

 

Tabela 3 – Disciplinas e pontuações das provas do vestibular 

DISCIPLINAS E PONTUAÇÕES DAS PROVAS DO VESTIBULAR –  

CURSO DE MEDICINA 

Disciplina Pontuação 

Língua Portuguesa e  Literatura  

(15 questões) 30 = 2 pontos por Questão 

Língua Estrangeira (5 questões) 5 = 1 ponto por Questão 

Matemática (5 questões) 5 = 1 pontos por Questão 

Física (5 questões) 10 = 2 pontos por Questão 

Química (5 questões) 10 = 2 pontos por Questão 

Biologia (5 questões) 10 = 2 pontos por Questão 

História (5 questões) 5 = 1 ponto por Questão 

Geografia (5 questões) 5 = 1 ponto por Questão 

Redação 20 pontos 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

A nota da Redação, variando entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, será atribuída respeitando-se os 

critérios a seguir: 

 

 Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa: o candidato deve demonstrar 

domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro (20 pontos);

 Compreensão do tema proposto: o candidato deve escrever respeitando o tema proposto (20 

pontos);

 Domínio do texto dissertativo-argumentativo: o candidato deve demonstrar domínio do texto 

dissertativo-argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão a partir de um repertório 

sociocultural consistente na estruturação do texto (20 pontos);

 Coerência: o candidato deve selecionar, organizar  e interpretar dados, fatos, opiniões e 

argumentos na construção da unidade de sentido em seu texto, apresentando informações 

relacionadas ao tema discutido, de forma consistente e organizada, na defesa de um ponto de vista 

(20 pontos); 

 Coesão: o candidato deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a 

construção da argumentação, articulando bem as partes do texto a partir de um repertório 

diversificado de recursos coesivos (propriedade vocabular, uso adequado dos recursos 

gramaticais), (pronomes, conjunções, preposições etc.) e sintáticos (coordenação e subordinação, 

construção, concordância, regência, entre outros) (20 pontos). 
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LEIA-SE: 

 

A nota da Redação, variando entre 0 (zero) e 20 (vinte) pontos, será atribuída respeitando-se os 

critérios a seguir: 

 

 Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa: o candidato deve demonstrar 

domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro (04 pontos);

 Compreensão do tema proposto: o candidato deve escrever respeitando o tema proposto (04 

pontos);

 Domínio do texto dissertativo-argumentativo: o candidato deve demonstrar domínio do texto 

dissertativo-argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão a partir de um repertório 

sociocultural consistente na estruturação do texto (04 pontos);

 Coerência: o candidato deve selecionar, organizar e interpretar dados, fatos, opiniões e 

argumentos na construção da unidade de sentido em seu texto, apresentando informações 

relacionadas ao tema discutido, de forma consistente e organizada, na defesa de um ponto de vista 

(04 pontos); 

 Coesão: o candidato deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a 

construção da argumentação, articulando bem as partes do texto a partir de um repertório 

diversificado de recursos coesivos (propriedade vocabular, uso adequado dos recursos 

gramaticais), (pronomes, conjunções, preposições etc.) e sintáticos (coordenação e subordinação, 

construção, concordância, regência, entre outros) (04 pontos).

Augustinópolis/TO, 12 de agosto de 2021. 

 

 

 
AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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