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Critérios do Edital 
 
27. RELAÇÃO DE ASSUNTOS DO EXAME INTELECTUAL 

H. PROVA DE REDAÇÃO 

 
Dissertação – Tema: (Valor - 30,0 pontos)  
É a colocação do título; a correta interpretação do tema central; capacidade de reflexão; o não tangenciamento, desvio ou fuga 
parcial do tema; a estrutura dissertativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão, em que não haja características de 
relato puro, pela incidência recorrente ou pela predominância de verbos no pretérito. Na introdução, a apresentação do assunto 
geral, o direcionamento ou delimitação do tema e o posicionamento do aluno, ou objetivo do trabalho; no desenvolvimento, a 
abordagem do tema, a apresentação de no mínimo duas ideias-força, o aprofundamento necessário para alicerçar cada uma 
delas, a clara intenção persuasiva, o grau de conhecimento, maturidade e capacidade de abstração mental; na conclusão, a 
retomada do tema, a ratificação do objetivo do trabalho e o fecho. 
 
b. Linguagem:  
(P1) Adequação Vocabular (coerência, coesão textual, clareza, estruturação frasal, períodos gramaticalmente íntegros, 
impessoais, sem prolixidade, não utilização de pronome de tratamento "você", não utilização de texto apelativo, verbos no 
imperativo, aconselhamentos; utilização da norma culta da Língua, sem repetição viciosa, sem marcas de oralidade e/ou gírias, 
não utilização de clichês).  
(P2) Apresentação (sem rasuras, letra padrão da Língua, marginação, capricho). 

 
 c. Gramática:  
(P3) Fiel cumprimento das regras, de acordo com a norma culta. 

 
Observações relativas aos itens “b”linguagem e “c” Gramática:  

 A penalização será de 3,0 (três) pontos por erro;
 A penalização máxima atribuída à soma dos erros será de 70,0 (setenta) pontos;
 As penalizações serão assinaladas por linha, sendo que os erros serão assinalados na linha “0” (zero);
 Erros de Gramática que infrinjam a mesma regra gramatical, em situações idênticas, serão penalizados apenas 

uma vez.



d. Quantidade de linhas:  
(P4) PENALIZAÇÃO EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE LINHAS  

 A Redação deverá conter entre 25 e 30 linhas, inclusive, para não ser penalizada.
 A Redação que apresentar um número de linhas inferior a 17 e superior a 38 receberá a nota 0,0 (zero vírgula zero).
 A Redação com número de linhas inferior a 25 ou superior a 30 será penalizada conforme a tabela a seguir:

 

Quantidade 

17 ou 38 18 ou 37 19 ou 36 20 ou 35 21 ou 34 22 ou 33 23 ou 32 24 ou 31 
de linhas         

         

Penalização 

8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 
por pontos         

         

 
e.Condição para grau zero: 
Será atribuída a nota 0,0 (zero vírgula zero) à redação que apresentar:  
- Fuga total do tema;
- Modalidade diferente da proposta;
- Texto ilegível;
- Linguagem ou texto incompreensível;
- Texto em poesia;
- Texto com menos de 17 ou mais de 38 linhas.

f. Condição para eliminação:

A correção da redação é realizada se utilizando de um processo de mascaramento da identificação do candidato. A 
identificação da redação, pelo nome, número de inscrição ou qualquer outro tipo de sinal, intencional ou não, que possibilite a 
identificação do candidato pela banca de correção, implicará na eliminação do candidato. 
 
g. Observação: 
A redação terá grau máximo de 100,0 (cem) pontos. 
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Como enviar sua redação 

 
 Para que você possa ver suas notas discriminadas da melhor forma possível de acordo com os critérios 

especificados para sua categoria, solicitamos que, ao tirar a foto de sua redação, una a página com as 40 
linhas com o quadro de critérios desta folha, de forma que a redação e os critérios estejam presentes em 
uma única imagem. Assim, você só terá que enviar um arquivo. 

 Você também pode tentar escanear as folhas da mesma forma explicada no item acima. 
 

 Não sendo possível a opção acima, você precisará: 
       - tirar uma foto (ou escanear) cada página; 
       - enviar os dois arquivos para seu computador; 
       -colar os dois arquivos em um editor de texto de forma que cada foto ocupe uma página; 
       -salvar seu documento em formato PDF; 
       -enviá-lo através do formulário em seu painel. 
 
 

Condição para grau zero 
(   ) Fuga total do tema; 

(   ) Linguagem e/ou texto incompreensível; 

(   ) Texto com menos de 17 ou mais de 38 linhas; 

(   ) Ilegível; 

(   ) Texto em Poesia; 

(   ) Modalidade diferente da proposta. 

Nota do Tema 
de 0,5 até 30,0 pontos 

Penalizações de Gramática e Linguagem 
(3,0 pontos por erro) 

Condição para eliminação 

 
 

(P1) Adequação Vocabular    
      (  ) Realizou marcações indevidas (P2) Apresentação  

(P3) Gramática  

Total de Penalizações  

Nota da Redação: 
Nota do Tema + (70,0 – P) 

 
 

Penalizações por Linha (P4) 
 

(    ) 17 ou 38 linhas (-8,0) (    ) 21 ou 34 linhas (-4,0) 

(    ) 18 ou 37 linhas (-7,0) (    ) 22 ou 33 linhas (-3,0) 

(    ) 19 ou 36 linhas (-6,0) (    ) 23 ou 32 linhas (-2,0) 

(    ) 20 ou 35 linhas (-5,0) (    ) 24 ou 31 linhas (-1,0) 


