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CRITÉRIOS DO EDITAL 
 
10. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
 
10.2.1. Prova Escrita Objetiva e Prova Escrita Dissertativa - A Prova Escrita Objetiva e Prova Escrita Dissertativa, de caráter eliminatório 
e classificatório, com duração de 05 (cinco) horas, consiste de uma Prova Escrita Objetiva do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) 
alternativas, e uma única resposta correta, contendo 60 (sessenta) questões, totalizando 60 (sessenta) pontos e uma Prova Escrita 
Dissertativa, onde o candidato demonstre o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, apresente, defenda e 
desenvolva um ponto de vista em relação ao tema proposto, demonstre domínio dos mecanismos linguísticos que assegure o 
encadeamento das ideias e apresente uma conclusão adequada à argumentação defendida, totalizando 20 (vinte) pontos. 
 
10.3.PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA E PROVA ESCRITA DISSERTATIVA 
 
10.3.13. A Prova Escrita Dissertativa deverá ser redigida em letra legível, com caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta, e não 
será permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas que não o próprio candidato, salvo nos casos em que este tenha 
solicitado atendimento especial para a realização da prova. Assim sendo, o candidato será acompanhado por um fiscal do NUCEPE 
devidamente treinado, para tal fim, mas sua interferência dar-se-á somente no sentido de transcrever o texto, especificado oralmente 
e/ou soletrado a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação pelo candidato. 
 
10.3.15. A folha do texto definitivo da Prova Escrita Dissertativa não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não 
o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação do texto nesta contido. A detecção de 
qualquer marca identificadora do candidato no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto. 
 
10.3.17. A Prova Escrita Dissertativa deverá ser desenvolvida em no mínimo 20 (vinte) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas. 
 
10.3.18. Não será permitido exceder o limite de linhas contidas na folha de texto definitivo e/ou escrever no verso da referida folha. 
 
10.3.20. A Prova Escrita Dissertativa será desenvolvida a partir de um tema de ordem política, social ou cultural, em texto dissertativo-
argumentativo, em prosa. A proposta apresentada terá como base texto(s) ou fragmento(s) deles, de forma que sirvam como subsídios 
para uma reflexão escrita sobre o tema proposto. 
 
10.3.21. A pontuação da Prova Escrita Dissertativa a ser considerada terá como referência os itens e as exigências determinadas a cada um 
deles (máxima de 5,0 (cinco) pontos) e (mínima de 0,0 (zero) ponto), conforme o desempenho do candidato, sendo que a soma destes 
poderá adquirir pontuação máxima de até 20,0 (vinte) pontos, conforme Anexo V, deste Edital. 
 
10.3.22. A Prova Escrita Dissertativa receberá NOTA ZERO, se: 
 
a) O candidato não desenvolver a proposta da Redação e/ou se houver fuga ao tema;  
b) O candidato não se identificar no local especificado no caderno de Redação;  
c) O candidato identificar-se sob qualquer forma fora do local especificado no item b;  
d) O candidato não desenvolver o tema em no mínimo 20 (vinte) linhas e/ou exceder o limite de 30 (trinta) linhas contidas na folha de texto 
definitivo e/ou escrever no verso da referida folha;  
e) O texto for escrito em forma de verso;  
f) O texto for escrito de forma ilegível;  
g) O texto for escrito a lápis ou a caneta esferográfica que não de tinta de cor azul ou preta. 
 
10.3.24. Será considerado classificado na Prova Escrita Dissertativa o candidato que obtiver, no mínimo, 12 (doze) pontos. 
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ANEXO V 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA DISSERTATIVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES 

 
Na produção de seu texto, o candidato deverá ser capaz de:  
 
1. Dominar a modalidade escrita formal da Língua Portuguesa. Caso  
1.1. Demonstre desconhecimento da escrita formal da língua, evidenciado desde aspectos relativos à ortografia e à pontuação àqueles que dizem respeito 
a articulações de estruturas morfossintáticas e semânticas, terá 0,0 (zero) na pontuação;  
1.2. Demonstre domínio consideravelmente precário/insuficiente quanto às exigências da escrita formal da língua e suas convenções, de modo a evidenciar 
frequentes, sistemáticos e variados desvios gramaticais nessa modalidade, inclusive no que se refere à seleção lexical, obterá pontuação 1,0 (um ponto);  
1.3. Demonstre domínio mediano dos padrões exigidos na modalidade escrita formal da língua e suas convenções, de modo a apresentar alguns desvios 
nessa modalidade, inclusive na seleção lexical e de registro, obterá pontuação 2,0 (dois pontos);  
1.4. Demonstre bom domínio dos padrões exigidos na modalidade escrita formal da língua e suas convenções, de modo a apresentar poucos desvios nessa 
modalidade, inclusive na seleção lexical e de registro, obterá pontuação 3,0 (três pontos);  
1.5. Demonstre domínio muito bom dos padrões exigidos na modalidade escrita formal da língua e suas convenções, de modo a apresentar poucos desvios 
nessa modalidade, inclusive na seleção lexical e de registro, obterá pontuação 4,0 (quatro pontos);  
1.6. Demonstre domínio excelente dos padrões exigidos na modalidade escrita formal da língua e suas convenções, de modo que os desvios, inclusive de 
seleção lexical e de registro, ocorram em número consideravelmente reduzido (três, no máximo) e não comprometam a formalidade do texto, obterá 
pontuação 5,0 (cinco pontos).  
 
2. Apresentar, defender e desenvolver um ponto de vista em relação ao tema proposto, a partir de argumentos consistentes, selecionados e organizados 
por meio de informações de seu próprio repertório e/ou do(s) texto(s)- estímulo apresentado(s) para tal. Caso  
 
2.1 Apresente fuga total ao tema, evidenciada no ponto de vista defendido, no desenvolvimento dos argumentos selecionados e defendidos e na própria 
escolha do gênero textual para a produção do texto, bem como na maneira de utilizar as informações dos textos-estímulo, obterá pontuação 0,0 (zero 
ponto);  
2.2. Apresente fuga parcial ao tema, evidenciada no ponto de vista defendido, no desenvolvimento dos argumentos selecionados e defendidos e na própria 
escolha do gênero textual para a produção do texto, bem como na maneira de utilizar as informações dos textos-estímulo, obterá pontuação 1,0 (um ponto);  
2.3. Desenvolva o tema e, consequentemente, o ponto de vista com argumentos previsíveis e pouco consistentes para um texto dissertativo-argumentativo 
obterá pontuação 2,0 (dois pontos);  
2.4. Desenvolva o tema e, consequentemente, o ponto de vista com argumentos medianos quanto aos aspectos de sua previsibilidade e consistência para 
um texto dissertativo-argumentativo obterá pontuação 3,0(três pontos);  
2.5. Desenvolva o tema e, consequentemente, o ponto de vista com bons argumentos quanto aos seus aspectos de previsibilidade e boa consistência para 
um texto dissertativo-argumentativo, obterá pontuação 4,0 (cinco pontos).  
2.6. Desenvolva o tema e, consequentemente, o ponto de vista com excelentes argumentos quanto aos seus aspectos de previsibilidade e consistência para 
um texto dissertativo-argumentativo, obterá pontuação 5,0 (cinco pontos).  
 
3. Demonstrar domínio dos mecanismos linguísticos responsáveis por assegurar o encadeamento lógico das ideias e por garantir a progressão e 
manutenção dos sentidos do texto. Caso o texto  
 
3.1. Apresente ausência de articulação das informações, terá 0,0 (zero) na pontuação;  
3.2. Apresente articulação precária das ideias e das suas partes constitutivas, quanto aos mecanismos linguísticos de coesão, obterá pontuação 1,0 (um 
ponto);  
3.3. Apresente articulação das ideias e de suas partes constitutivas com algumas inadequações quanto aos mecanismos linguísticos de coesão, obterá 
pontuação 2,0 (dois pontos);  
3.4. Apresente as ideais com boa articulação e de suas partes constitutivas com poucas (máximo de duas) inadequações quanto aos mecanismos linguísticos 
de coesão, obterá pontuação 3,0 (três pontos);  
3.5. Apresente as ideais com boa articulação e de suas partes constitutivas e nenhuma inadequação quanto aos mecanismos linguísticos de coesão, obterá 
pontuação 4,0 (quatro pontos);  
3.6. Apresente excelente articulação das ideias e de suas partes constitutivas quanto aos mecanismos linguísticos de coesão, obterá pontuação 5,0 (cinco 
pontos).  
 
4. Apresentar uma conclusão adequada à argumentação defendida no texto e uma proposta de solução concreta e exequível para o problema discutido. 
Caso  
 
4.1. Apresente conclusão que não se articule com o ponto de vista defendido por meio da argumentação e que não aponte/sugira solução para o problema 
discutido, terá pontuação 0,0 (zero);  
4.2. Apresente conclusão que se articule precariamente com o ponto de vista defendido por meio da argumentação e uma proposta de solução para o 
problema que seja inviável e inadequada, obterá pontuação 1,0 (um ponto);  
4.3. Apresente conclusão que se articule apenas parcialmente com o ponto de vista defendido por meio da argumentação e uma proposta de solução para 
o problema que seja parcialmente viável e adequada, obterá pontuação 2,0 (dois pontos);  
4.4. Apresente conclusão que se articule bem com o ponto de vista defendido por meio da argumentação e uma proposta de solução para o problema que 
seja parcialmente viável e adequada, obterá pontuação 3,0 (três pontos);  
4.5. Apresente conclusão que se articule muito bem com o ponto de vista defendido por meio da argumentação e uma proposta de solução relativamente 
viável e adequada para o problema, obterá pontuação 4,0 (quatro pontos);  
4.6. Apresente conclusão que se articule de forma excelente com o ponto de vista defendido por meio da argumentação e uma proposta de solução que 
seja absolutamente viável e adequada para o problema, obterá pontuação 5,0 (cinco pontos). 
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ZERA A REDAÇÃO 

O candidato não desenvolver a proposta da Redação e/ou se houver fuga ao tema; 
 

O candidato não se identificar no local especificado no caderno de Redação; 
 

O candidato identificar-se sob qualquer forma fora do local especificado no item b; 
 

O candidato não desenvolver o tema em no mínimo 20 (vinte) linhas e/ou exceder o limite de 30 (trinta) linhas contidas na folha de texto definitivo e/ou 
escrever no verso da referida folha; 

 

O texto for escrito em forma de verso; 
 

O texto for escrito de forma ilegível;  
 

O texto for escrito a lápis ou a caneta esferográfica que não de tinta de cor azul ou preta. 
 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO NOTA 

1. Dominar a modalidade escrita formal da Língua Portuguesa 0 a 5,0  

2. Apresentar, defender e desenvolver um ponto de vista em relação ao tema proposto, a partir de argumentos 
consistentes, selecionados e organizados por meio de informações de seu próprio repertório e/ou do(s) texto(s)- 
estímulo apresentado(s) para tal. 

0 a 5,0  

3. Demonstrar domínio dos mecanismos linguísticos responsáveis por assegurar o encadeamento lógico das 
ideias e por garantir a progressão e manutenção dos sentidos do texto. 

0 a 5,0  

4. Apresentar uma conclusão adequada à argumentação defendida no texto e uma proposta de solução concreta 
e exequível para o problema discutido. 

0 a 5,0  

TOTAL       0 a 20  
 


