
Folha Modelo -  EsSA  

 

CRITÉRIOS DO EDITAL 

5. EXAME INTELECTUAL (EI)  

a. Constituição do exame intelectual 

O EI constará de uma prova escrita, valendo 0,000 (zero vírgula zero zerozero) a 10,000 (dez vírgula zero zerozero), aplicada a todos os 

candidatos inscritos. 

4) A parte discursiva de Português será constituída de uma redação e terá o objetivo de avaliar a capacidade de expressão escrita e o uso 

das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. O (A) candidato (a) deverá produzir, com base no tema indicado na questão 

discursiva, uma redação com extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela coerência, correção e pela 

coesão.  

5) Na correção da prova dissertativa (redação), serão considerados os seguintes aspectos: 

a) Interpretação, reflexão, não tangenciamento, desvio ou fuga parcial do tema; 

b)Estrutura dissertativa com introdução, desenvolvimento e conclusão, sem características de texto de relato (recorrência ou 

predominância de verbos no pretérito);  

c) Utilização da norma culta da língua;  

d) Construção de períodos gramaticalmente íntegros, coesos, coerentes e claros;  

 e) Estética do texto (título, caligrafia, margens e limpeza); 

6) Na realização da redação, o(a) candidato(a) deverá utilizar apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Em caso de utilização de 

caneta de outra cor ou lápis, a redação não será corrigida e será atribuída ao candidato a pontuação 0,000 (zero vírgula zero,zero,zero) 

nessa parte da prova.  

b. Procedimento nos locais do EI, sua organização, datas e horários das provas 

6) Será atribuído o grau 0,000 (zero vírgula zero ) na prova de Redação ao candidato que apresentar o seu texto:  

a) com fuga total ao tema proposto na parte discursiva de Português; 

 b) em modalidade textual diferente da pedida na parte discursiva de Português;  

 c) ilegível, isto é, que não pode ser lido;  

d) com linguagem e/ou texto incompreensível, isto é, o vocabulário não pode ser compreendido;  

e) em forma de poema ou outra que não em prosa;  

f) com menos de 20 (vinte) ou mais de 30 (trinta) linhas;  

g) com marcas ou rasuras na Folha de Redação que possam identificar o (a) candidato (a);  

h) sem ter utilizado de caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  
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Condição para grau zero 
(   ) Fuga total ao tema proposto; 

(   ) Modalidade diferente da propostas; 

(   ) Ilegível; 

(   ) Linguagem e/ou texto incompreensível; 

(   ) Em forma de poema ou outra que não em prosa; 

(   ) Com menos de 20 (vinte) ou mais de 30 (trinta) linhas; 

(   ) Marcas ou rasuras na Folha de Redação que possam identificar o (a) candidato (a); 

(   ) Não utilizou caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
 

Nota do Tema 
de 0,5 até 3,0 pontos 

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

Nota da Redação = 
Nota do Tema + (7,0 - penalizações) 

 
 

Adequação Vocabular    
       Apresentação  

Gramática  

Total de Penalizações  
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