
SELEÇÃO 2019

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO – DOUTORADO

Competência 1 – Compreender a proposta de redação e desenvolver o tema, em
prosa, observando o tipo textual determinado (argumentativo) e o limite mínimo de
linhas.

0,0
Texto  redigido  em  versos.  Texto  que  fuja  ao  tema.  Texto  não
argumentativo. Texto com menos de 20 linhas.

1,0 
Texto  com  argumentos  genéricos,  apresentando  discussão  pouco
pertinente em relação ao tema proposto, tangenciando-o. 

1,5
O candidato se limita a transcrever ou parafrasear os textos-fonte ou a
própria cena enunciativa, sem explicitar seu ponto de vista próprio.

2,0
O  candidato  explicita  seu  ponto  de  vista,  mas  discute  o  tema
superficialmente.

2,5
O candidato explicita seu ponto de vista e o defende, apresentando uma
discussão pertinente do tema.

Competência  2  –  Selecionar,  relacionar,  organizar  e  interpretar  informações,
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

0,0
Há  ocorrência  de  redundâncias,  de  contradições,  de  inconsistências
argumentativas, com progressão discursiva precária.

1,0
Apresenta  informações,  fatos,  opiniões não relacionados ao tema,  um
argumento pouco consistente e progressão discursiva precária. 

2,0
Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema e
desorganizados, um argumento e progressão discursiva precária.

3,0

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, além de
dois  argumentos  consistentes,  com  boa  progressão  discursiva.  Utiliza
também  estratégias  de  convencimento  que  atendem  à  intenção
comunicativa.

4,0
Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, além de
três  argumentos  consistentes,  com  boa  progressão  discursiva.  Utiliza
estratégias de convencimento que atendem à intenção comunicativa. 

5,0

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, além de
três  argumentos  consistentes,  com  excelente  progressão  discursiva.
Utiliza  estratégias  de  convencimento  que  atendem  à  intenção
comunicativa  e  dialoga  com  diversas  fontes  de  forma  consistente  e
organizada.

Competência  3  –  Demonstrar  domínio  da  modalidade  escrita  formal  da  língua
portuguesa.

0,0
Demonstra  total  desconhecimento  da  modalidade  escrita  formal  da
língua portuguesa.

1,0

Demonstra  domínio  precário  da  modalidade  escrita  formal  da  língua
portuguesa,  com  graves  e  frequentes  desvios  gramaticais  (ortografia,
concordância,  pontuação,  regência,  conjugação  de  verbos,  falta  de
paralelismo...).

1,5 Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua
portuguesa,  com alguns desvios  gramaticais  (ortografia,  concordância,



pontuação, regência, conjugação de verbos, falta de paralelismo...).

2,0
Demonstra  domínio  satisfatório  da  modalidade  escrita  formal  com
poucos  desvios  gramaticais  (ortografia,  concordância,  pontuação,
regência, conjugação de verbos, falta de paralelismo...).

2,5
Demonstra  domínio  excelente  da  modalidade  escrita  formal  sem
desvios  gramaticais  (ortografia,  concordância,  pontuação,  regência,
conjugação de verbos, falta de paralelismo...).
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