
  
ANEXO III  

1. Os critérios de avaliação da prova de redação estão explicitados abaixo.  

Para obter nota na prova, seu texto deverá  

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.  

ITENS AVALIADOS NA REDAÇÃO  

TEXTUALIDADE (5,0)*  

1. Problemas de Estrutura do Texto: Ausência de elemento estrutural (por exemplo, não 
apresenta introdução, desenvolvimento ou conclusão claros) 
2. Problemas de Estrutura do Parágrafo: O texto se apresenta organizado em parágrafos, 
mas um parágrafo não apresenta organização apropriada (não segue o princípio “1 parágrafo 
= 1 idéia/segmento funcional do texto”; não tem desenvolvimento/é formado por apenas um 
período; etc.); ou não há paragrafação. 
3. Problemas de Progressão Semântica: O texto apresenta trecho redundante, pouco 
informativo. 
4. Problemas de Clareza: O texto apresenta trecho confuso, em que a conexão entre idéias 
é de difícil interpretação ou de difícil processamento (porque o período é longo demais, por 
exemplo).  

 

SERÃO DESCONTADOS 0,5 PONTOS A CADA ERRO.  

EXPRESSÃO (5,0)*  

1. Ortografia: ortografia das palavras, maiúsculas e minúsculas, acentuação, hífen, aspas, 
parênteses, separação silábica; palavras com escrita incompreensível. 
2. Pontuação: uso dos sinais de pontuação – ponto final, de interrogação, de exclamação; 
vírgula, ponto e vírgula, dois pontos; travessão; reticências; problemas de (in)dependência do 
período solucionáveis com correção do sinal de pontuação. 
3. Semântica: imprecisão ou inadequação vocabular; imprecisão ou inadequação no uso de 
conetivos; problemas de referência com pronomes e outras expressões anafóricas; 
ambiguidade; impropriedade de registro (informalidade); falso paralelismo semântico; 
repetição de termos; tempos verbais mal empregados. 
4. Gramática: concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal, incluindo crase, 
paralelismo de regência, e omissão indevida de preposições diante de orações subordinadas 
(por exemplo, relativas); omissão de elementos necessários da oração (por exemplo, omissão 
de sujeito e de complementos nominais quando necessários); problemas de ordenamento (de 
pronomes átonos; constituintes com ambiguidade estrutural); frases fragmentadas; frases 
siamesas; falso paralelismo sintático. 
* SERÃO DESCONTADOS 0,5 PONTOS A CADA DOIS ERROS.  


