
 
 

CRITÉRIOS DO EDITAL 
 

A Prova Discursiva consistirá em redação de texto dissertativo. 

 
Se a Prova Discursiva não atender a proposta da prova (tema e estrutura) será desconsiderada; e a Prova Discursiva absolutamente 

ilegível também será desconsiderada. Nesses casos, a Prova Discursiva receberá a nota ZERO. 

 

A Prova Discursiva valerá 20 (vinte) pontos e deverá ser desenvolvida em formulário específico (Folha de Resposta). 

 
A Prova Discursiva deverá ser feita com caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso 

de qualquer outro tipo de caneta, nem de apontador, lapiseira ou “caneta borracha”, sendo eliminado do Concurso o candidato que não 

obedecer ao descrito neste subitem. 

 

A Folha de Resposta da Prova Discursiva (redação de texto dissertativo) não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer 

palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não seja o indicado, sob pena de ser anulada. Assim, a detecção de 

qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará nota ZERO na Prova Discursiva. 

 

A Prova Discursiva deverá ser desenvolvida em no mínimo 20 linhas e no máximo 25 linhas. 

 
Não será considerado texto escrito fora das linhas indicadas ou escrito no verso da Folha de Resposta. 

 
Para efeito de avaliação da Prova Discursiva, serão considerados os aspectos formal, textual e técnico e os itens de avaliação discriminados 

a seguir. 

 

CRITÉRIOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO DE TEXTO DISSERTATIVO) PONTOS 

1) Aspecto formal Domínio da norma culta da língua, situação comunicativa adequada ao texto, pontuação, ortografia, 
concordância, regência, uso adequado de pronomes, emprego de tempos e modos verbais. 
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2)Aspecto textual Respeito à estrutura da tipologia textual solicitada, unidade lógica e coerência das ideias, uso 

adequado de conectivos e elementos anafóricos, observância da estrutura sintático-semântica dos 

períodos. 

6 

3) Aspecto técnico Compreensão da proposta, seleção e organização de argumentos, progressão temática, 

demonstração de conhecimento relativo ao assunto específico tratado na questão, concisão, clareza, 
redundância, circularidade, apropriação produtiva, autoral e coerente do recorte temático. 

8 

TOTAL 20 

 
Aspectos formal e textual - demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos e estruturais, referentes, respectivamente, à 

formalidade, aspectos gramaticais, uso da língua e à estrutura, coerência, unidade lógica e observância de aspectos sintático-semânticos 

dos períodos e serão aferidos pelo examinador com base nos critérios a seguir indicados: 

 
TIPOS DE ERRO DA PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO DE TEXTO DISSERTATIVO) PONTOS A DEDUZIR 

Aspectos Formais: erros de forma em geral e erros de ortografia. - 0,2 cada erro 

Aspectos Gramaticais: morfologia, sintaxe de emprego e colocação, sintaxe de regência e pontuação. - 0,2 cada erro 

Aspectos Textuais: Sintaxe de construção (coesão prejudicada); concordância, clareza, concisão, unidade temática/estilo; coerência; 
propriedade vocabular; paralelismo semântico e sintático et. ali; paragrafação. 

- 0,5 cada erro 

Cada linha excedente ao máximo exigido. - 0,3 

Cada linha não escrita, considerando o mínimo exigido. - 0,3 

 
Aspecto técnico - selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões, em defesa de argumentos, coerentes e 

adequados ao desenvolvimento e progressão temática além da objetividade, concisão e clareza, sequência lógica do pensamento, 

apropriação produtiva, autoral e serão aferidos pelo examinador com base nos critérios a seguir indicados: 

 
CONTEÚDO DA RESPOSTA DA PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO DE TEXTO DISSERTATIVO) PONTOS A DEDUZIR 

Capacidade de argumentação Até 1,5 pontos 

Sequência lógica do pensamento Até 1,5 pontos 

Alinhamento ao tema Até 1,5 pontos 

Visão sistêmica Até 1,0 pontos 

Cobertura dos tópicos apresentados Até 1,5 pontos 

Capacidade de resolução de problemas Até 1,0 pontos 

Folha Modelo - FUNCAB 



Folha Modelo – FUNCAB 
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( ) Apresenta identificação do candidato fora do local indicado;  
ZERA A 

REDAÇÃO 

( ) Desenvolvida à lápis ou à caneta de cor diferente de azul ou preta; 

( ) Texto Ilegível; 

( ) Não atender a proposta da prova (tema e estrutura). 

CRITÉRIOS PONTOS NOTA 

Aspecto formal de 0 a 6 pontos  

Aspecto textual de 0 a 6 pontos  

Aspecto técnico de 0 a 8 pontos  

TOTAL 20 pontos  

 


