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CRITÉRIOS DO EDITAL 

 
1 DA PROVA ESCRITA DISCURSIVA 

 
11.2.1 A Prova Escrita Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, será composta por uma redação, no gênero dissertativo-
argumentativo, com no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas de produção textual, e terá caráter eliminatório e classificatório. 
11.2.4 A Prova Escrita Discursiva valerá 20 (vinte) pontos, 
11.2.6 Será considerado aprovado na Prova Escrita Discursiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10 (dez), em uma escala de 0 
(zero) a 20 (vinte) no total. 
11.2.7 Não haverá arredondamento de nota ou da soma final e serão desprezadas as frações inferiores ao centésimo. 
11.6 Na avaliação da Prova Escrita Discursiva, a redação será corrigida segundo os critérios a seguir: 

 

PARTE 1 – ESTRUTURA TEXTUAL GLOBAL 

(A) ABORDAGEM DO TEMA 8 pontos 

Considera a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes, dentro do perfil esperado, assim como a boa 

seleção desses argumentos. 

(B) PROGRESSÃO TEXTUAL 7 pontos 

Considera a capacidade de o candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes do 

texto por ele redigido, assim como a distribuição do tema por uma evolução adequada de suas partes. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA – PARTE 1 15 pontos 

 

PARTE 2 – CORREÇÃO GRAMATICAL 

A correção gramatical será considerada sob o aspecto da melhor expressão escrita do ponto de vista comunicativo, ou seja, 

de sua adequação à situação comunicativa. 

 PONTUAÇÃO DEDUÇÃO POR CADA ERRO 

(A) SELEÇÃO VOCABULAR 2 pontos 0,2 ponto 

Considera problemas de inadequação vocabular, troca entre parônimos, emprego de palavras gerais por  

específicas, emprego de vocábulos de variação linguística inadequada, marcas de oralidade.  

(B) NORMA CULTA 3 pontos 0,3 ponto 

Considera problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA – PARTE 2 5 pontos 

 
          11.6.1 Em casos de fuga ao tema, de não haver texto, de erro de preenchimento ou de identificação em local indevido , o candidato 
receberá nota zero na redação.  
          11.6.2 Da nota total estabelecida pelos critérios descritos no subitem 11.6, ainda será deduzido 0,4 ponto para cada linha completa não 
escrita, considerando o mínimo de linhas exigido e deduzido 0,2 ponto para cada linha completa excedente ao máximo exigido.  
          11.6.3 Será atribuída nota zero à redação que:  
  a) for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade;  
  b) estiver em branco; e/ou  
  c) apresentar letra ilegível.  
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ZERA A REDAÇÃO 

Fuga ao tema  

Erro de preenchimento ou de identificação em local indevido  

Escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade  

Não há texto  

Letra ilegível  

 
CRITÉRIOS PONTUAÇÃO NOTA 

Abordagem do tema 0 a 8  

Progressão Textual 0 a 7  

Seleção Vocabular 0 a 2  

Norma Culta 0 a 3  

Total 0 a 20  

 


