Folha Modelo - EPCAR
CRITÉRIOS DO EDITAL
PROVA DE REDAÇÃO
5.2.7.1 A Prova de Redação tem o objetivo de avaliar o conteúdo, o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade
escrita e o uso das normas do registro formal e culto da Língua Portuguesa e será realizada junto às demais Provas Escritas previstas para o
certame.
5.2.7.1.1 Somente serão corrigidas as redações dos candidatos que obtiverem aproveitamento nas Provas Escritas de Língua Portuguesa,
Matemática e Língua Inglesa, atendendo ao estabelecido no item 5.2.6.3.
5.2.7.3 A Prova de Redação valerá grau 10,0000 (dez) e consistirá na elaboração de texto dissertativo-argumentativo, em prosa, e
abordará tema contemporâneo, sendo confeccionada em impresso próprio. A Folha de Redação disponibilizada será o único documento
válido para avaliação da Prova de Redação, não sendo substituída por erro de preenchimento. Não serão fornecidas folhas adicionais
para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se ao impresso padrão recebido, que possui 30 (trinta) linhas. A folha
para rascunho, constante no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para a finalidade de avaliação.
5.2.7.4 A Redação deverá conter no mínimo 100 (cem) palavras, escritas em letra legível, sobre tema a ser fornecido no momento da
transmissão de instruções aos candidatos, antes da determinação do início das provas. Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes
às classes gramaticais da Língua Portuguesa.
5.2.7.5 Recomenda-se que a Redação seja escrita em letra cursiva legível. Caso seja utilizada a letra de forma (caixa alta), as letras
maiúsculas deverão receber o devido realce.
5.2.7.7. A Prova de Redação será avaliada considerando-se os aspectos apresentados na tabela a seguir:
PARTE
I
EXPRESSÃO
II
ESTRUTURA
III
CONTEÚDO

ASPECTOS AVALIADOS
Pontuação, ortografia, caligrafia,
vocabulário, acentuação gráfica e
morfossintaxe.
Paragrafação.

PONTOS DEBITADOS POR ERRO COMETIDO
0,2000 por cada erro cometido relacionado a
cada um dos aspectos avaliados.

Pertinência ao tema proposto.
Argumentação coerente.
Informatividade.

até 1,5000
até 1,5000
até 1,5000

0,5000 por cada erro cometido

5.2.7.8 O erro ortográfico idêntico será computado apenas uma vez.
5.2.7.9 Será atribuído o grau 0,0000 (zero) à Redação:
a) fora da tipologia textual ou do tema proposto;
b) que não estiver em prosa;
c) com número inferior a 100 (cem) palavras (consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classes gramaticais da Língua
Portuguesa);
d) com marcas que permitam a identificação do autor;
e) escrita de forma ilegível ou cuja grafia impeça a compreensão do sentido do texto;
f) escrita em outro idioma, que não seja o Português;
g) escrita a lápis (total ou parcialmente) ou com caneta que não seja de tinta azul ou preta; e
h) cujos descontos (por erros) somem valores superiores ao grau 10,0000 (dez).
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CRITÉRIOS QUE ATRIBUEM NOTA ZERO À REDAÇÃO
Fuga ao tema ou da tipologia textual
Se não estiver em prosa
Com número inferior a 100 (cem) palavras
Com marcas que permitam a identificação do autor
Ilegível
Escrita em outro idioma que não seja o português
Escrita a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul
Cujos descontos (por erros) somem valores superiores ao grau 10,0000 (dez)
Pontos debitados por
Parte
Aspectos avaliados
erro comentidos
Expressão:
Pontuação, ortografia, caligrafia, vocabulário,
0,2000
acentuação gráfica e morfossintaxe.
Estrutura:
Paragrafação.
0,5000
Pertinência ao tema proposto.
até 1,5000
Conteúdo:
Argumentação coerente.
até 1,5000
Informatividade.
até 1,5000
Nota:
(10,0000 – Erros Debatidos)

Total debitado

