
   
EDITAL DE CONCURSO 01/2010 - ANEXO VIII  

DETALHAMENTO DA PROVA DE REDAÇÃO  

Os critérios de avaliação da prova de redação estão explicitados abaixo: 

Para obter nota na prova de redação seu texto deve:  

a) ser dissertativo-argumentativo; 
b) ter um título; 
c) ter entre 20 e 25 linhas; 
d) manter-se rigorosamente dentro do tema; 
e) ser escrito a caneta azul ou preta, com letra legível de tamanho regular; 
f) utilizar a Língua Portuguesa culta padrão.  

Seu texto receberá nota zero se:  

a) não obedecer ao tipo de texto proposto; 
b) fugir ao tema; 
c) não obedecer ao limite de linhas (mínimo e máximo); 
d) estiver a lápis; 
e) a FOLHA DE REDAÇÃO, depois de desidentificada, contiver assinatura ou qualquer sinal que 
possibilite a identificação do candidato.  

Detalhamento dos pontos debitados por erro cometido:  

1 - Pontuação 

 

vírgula entre sujeito e predicado; 

 

ausência de vírgula na adjetiva explicativa; 

 

vírgula na adjetiva restritiva; 

 

ausência de vírgula em orações adverbiais deslocadas; 

 

ausência de vírgula entre orações coordenadas; 

 

frase siamesa (orações completas ligadas como se fossem uma só); 

 

frase fragmentada (Fragmentos de frases pontuados como se fossem frases completas); 

 

ausência de vírgulas em elementos intercalados; 

 

etc.  

1.1 - Ortografia  

 

ilegibilidade das letras e palavras; 

 

grafia inadequada dos vocábulos; 

 

separação silábica inadequada;  

1.2 - Acentuação Gráfica 

 

ausência de acento em palavras acentuadas graficamente; 

 

não-utilização ou utilização indevida de aspas; 

 

não-utilização ou utilização inadequada do trema.  

Valor: 0,50 por erro cometido  

2 - Morfossintaxe (correção lingüística)  

 

concordância nominal e/ou verbal inadequadas; 

 

regência nominal e/ou verbal inadequadas; 

 

quebra de paralelismo de regência; 

 

ausência ou utilização incorreta do acento indicativo da crase; 

 

uso inadequado dos pronomes oblíquos átonos “o” e “lhe”; 

 

colocação pronominal; 



  
Valor: 0,50 por erro cometido 

3 - Propriedade vocabular 

 
uso inadequado de vocábulos e de afixos; 

 
falso paralelismo semântico; 

 
imprecisão vocabular; 

 
repetição de palavras.  

Valor: 0,50 por erro cometido   

4 - Organização adequada de parágrafos 

 

parágrafos de uma frase apenas  

 

fragmentação de parágrafos 

 

ausência de divisão de parágrafos (O texto é um bloco só.)  

Valor: 0,50 por erro cometido  

5 - Adequação no uso dos articuladores 

 

uso inadequado ou omissão de nexos e elementos oracionais.  

Valor: 0,50 por erro cometido   

6 - Argumentação coerente  

 

pressuposto confuso, banal ou com pouco poder de sustentação; 

 

argumentos sem coerência com o pressuposto. 

6.1 - Informatividade 

 

justificativas estruturadas sem continuidade, ou seja, sem retomar elementos que mantenham 
sua unidade de sentido; 

 

ausência de progressão temática, ou seja, sem acréscimos de informações – texto circular; 

 

utilização de clichês e de obviedades.  

Valor: 2,00 por erro cometido      


