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CRITÉRIOS DO EDITAL
6.7. DA PROVA DISCURSIVA
6.7.2. A prova discursiva terá como objetivo avaliar capacidade de expressão na modalidade escrita e uso das normas do registro formal culto
da Língua Portuguesa, bem como, clareza, precisão, consistência e concisão do texto produzido.
6.7.3. A prova discursiva consistirá na elaboração de um texto dissertativo, que deverá ter extensão máxima de 30 (trinta) linhas, com base em
tema formulado pela banca examinadora, referente ao conteúdo programático constante no Anexo I deste edital, primando pela clareza,
precisão, consistência, concisão e aderência às normas do registro formal.
6.7.3.1. A prova discursiva valerá entre o mínimo de 0,00 (zero) e o máximo de 100,00 (cem) pontos.
6.7.4. A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material
transparente e incolor, não sendo permitida a interferência e(ou) a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato com deficiência,
se a deficiência impossibilitar a redação pelo próprio candidato, e de candidato que solicitou atendimento especial, observado o disposto no
subitem 3.14 deste Edital.
6.7.6. A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado,
qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva e eliminação do candidato. Assim, a detecção de
qualquer marca identificadora nos espaços destinados à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva.
6.7.7. O candidato receberá nota 0,00 (zero) na prova discursiva em casos de fuga ao tema, de não haver texto ou de identificação em local
indevido.
6.7.9. No texto avaliado, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência argumentativa e a elaboração crítica totalizarão a nota relativa
ao domínio do conteúdo (DC), cuja pontuação máxima será igual a 100,00 (cem) pontos assim distribuídos:
a) Adequação ao Tema (AT), pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. Serão verificadas a organização/estrutura textual e a pertinência ao
gênero e ao tema proposto;
b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 30,00 (trinta) pontos. Será verificado o desenvolvimento do tema proposto, por meio da
seleção lógica de argumentos, informações, fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e concatenação;
c) Coerência Argumentativa (CA), pontuação máxima igual a 30,00 (trinta) pontos. Será verificada a ordenação e a sequencialização de
argumentos;
d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 30,00 (trinta) pontos. Serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção
relacionada ao tema abordado e a pertinência dos argumentos selecionados fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações
lógicas, que visem propor valores e conceitos.
6.7.10. Dessa forma, domínio de conteúdo (DC) = (AT + AR + CA + EC).
6.7.11. A avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando‐ se
aspectos como acentuação/grafia, pontuação, morfossintaxe e propriedade vocabular.
6.7.12. Será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato.
6.7.13. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar
a extensão máxima de 30 (trinta) linhas.
6.7.14. A nota na prova discursiva (NPD) será calculada da seguinte forma: NPD = DC ‐ (NE/TL x 15).
6.7.15. Será atribuída nota 0,00 (zero) ao candidato que obtiver na (NPD) valor menor que 0,00 (zero).
6.7.16. Será eliminando do concurso, o candidato(a) que não obtiver 60% (sessenta por cento) do total da prova discursiva, isto é, 60 (sessenta)
pontos.
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ZERA A REDAÇÃO

Fuga ao tema
Não há texto
Identificação em local indevido

CRITÉRIOS

PONTUAÇÃO
Domínio do Conteúdo

Adequação ao Tema (AT)
Argumentação (AR)
Coerência Argumentativa (CA)
Elaboração Crítica (EC)
Número de Erros (NE)
Número Total de Linhas
Total NPD = DC – (NE/TL X 15)

0 a 10,00
0 a 30,00
0 a 30,00
0 a 30,00
0 a 30
0 a 100,00

NOTA

