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CRITÉRIOS DO EDITAL 
 

1ª FASE - PROVAS DE CONHECIMENTOS 

PROVA OBJETIVA E DISSERTATIVA 

 

6.8 A PROVA DISSERTATIVA (redação) é de caráter eliminatório e classificatório e consiste na redação de tema 
que será fornecido no momento da prova. A redação deverá conter, no máximo, 30 (trinta) linhas e, no mínimo, 
120 (cento e vinte) palavras, tendo valor de 100 (cem) pontos, assim distribuídos: 

a) ortografia: 20 (vinte) pontos; 
b) morfossintaxe: 20 (vinte) pontos; 
c) pontuação: 20 (vinte) pontos; 
d) conteúdo: 40 (quarenta) pontos. 
 

6.9 Os quesitos para avaliação do conteúdo da prova dissertativa, no valor de 08 (oito) pontos cada, consistem em: 

a) pertinência ao tema proposto; 
b) argumentação coerente das ideias e informatividade; 
c) adequação do uso de articuladores; 
d) organização adequada de parágrafos; 
e) propriedade vocabular. 
 
6.10 A prova dissertativa (redação) com mais de 30 (trinta) linhas e/ou menos de 120 (cento e vinte) palavras 
será penalizada com a perda de 05 (cinco) pontos por linha que passar, e de 01 (um) ponto por palavra que faltar. 

6.11 Para cada erro verificado quanto aos quesitos de ortografia, morfossintaxe e pontuação na prova dissertativa 
(redação) será descontado 01 (um) ponto, até o limite de 20 (vinte) pontos em cada quesito. 

6.11.1 O erro ortográfico idêntico será computado apenas uma vez. 

6.11.2 A fim de se evitar a rasura, o candidato deverá riscar, com um traço simples, além de colocar entre 
parênteses, a palavra, a frase, o trecho ou o sinal gráfico e escrever em seguida o respectivo substitutivo, dando 
prosseguimento à produção do texto. Nesse caso, desde que a compreensão do leitor não seja prejudicada em 
relação ao texto, não será descontado nenhum ponto. 

6.13 Será atribuída NOTA ZERO à prova dissertativa (redação): 

a) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido; 
b) que fuja da tipologia, tema e proposta da redação; 
c) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo 
entre letras, palavras e parágrafos, bem como, em códigos 
alheios à língua portuguesa escrita, ou em idioma diverso do Português; 
d) que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta; 
e) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor; 
f) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato. 
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Cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido  

 
 

ZERA A 
REDAÇÃO 

Que fuja da tipologia, tema e proposta da redação 

Considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, 
bem como, em códigos 

Que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta; 

Cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor; 

Que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato 

CRITÉRIOS VALOR NOTA DO ALUNO 

Ortografia 0 – 20 pts  

Morfossintaxe 0 – 20 pts  

Pontuação 0 – 20 pts  

Conteúdo 

Pertinência ao tema proposto 0 – 8 pts  

Argumentação coerente das ideias e informatividade 0 – 8 pts  

Adequação do uso de articuladores 0 - 8 pts  

Organização adequada de parágrafos 0 - 8 pts  

Propriedade vocabular 0 - 8 pts  

Total: 100 pontos  
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