
ASPECTOS CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO DA QUESTÃO DISCURSIVA DE PORTUGUÊS DO CA 2016 
 

MOTIVOS PARA DESCONSIDERAR A CORREÇÃO DA REDAÇÃO (GRAU ZERO) 
 Fuga total ao tema proposto.  Em forma de poema ou outra que não em prosa. 

 Modalidade textual diferente da pedida.  Texto com menos de 20 ou mais de 30 linhas. 

 Linguagem e/ou texto incompreensível.  Com marcas ou rasuras na Folha de Redação que possam identificar o candidato. 

 Ilegível.  Não utilização de caneta esferográfica azul ou preta. 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 
1)  Ausência de Título. (-0,20) O candidato não atribuiu título à sua redação. 

2) Tema  

- ponto de vista suficientemente abrangente 

de acordo com a proposta apresentada. 

(1,50) Excelente desenvolvimento do tema. 

(1,20) Muito bom desenvolvimento do tema. 

(0,80) Bom desenvolvimento do tema. 

(0,65) Razoável desenvolvimento do tema. 

(0,50) Abordagem tangencial e insuficiente do tema. 

(0,20) Abordagem deficiente e baseada no senso comum. 

3) Coerência nos parágrafos 

- condução racional às conclusões 

sintetizadas num ponto de vista ou opinião. 

(1,00) Perfeita coerência entre todas as ideias. 

(0,80) Muito boa coerência entre as ideias. 

(0,60) Boa coerência. 

(0,40) Incoerências pontuais no texto. 

(0,20) Incoerências que comprometem o texto. 

4) Argumentação 

- utilização de variados recursos que 

conquistem a adesão do leitor às idéias 

defendidas. 

(1,50) Excelente argumentação na abordagem do tema. 

(1,20) Muito boa argumentação na abordagem do tema. 

(0,80) Boa argumentação na abordagem do tema. 

(0,65) Argumentos previsíveis, mas suficientes na abordagem do tema. 

(0,50) Argumentos repetitivos na abordagem do tema. 

(0,20) Argumentos insuficientes na abordagem do tema. 

5) Coesão na linguagem 

- relacionamento sintático e semântico entre 

palavras, orações e períodos, com clareza, 

correção, propriedade, concisão e fluência. 

(1,00) Excelente emprego de elementos coesivos. 

(0,80) Muito bom emprego de elementos coesivos. 

(0,60) Bom emprego de elementos coesivos. 

(0,40) Emprego regular de elementos coesivos. 

(0,20) Problemas sérios no emprego de elementos coesivos. 

6) Modalidade textual 

a) estrutura geral: introdução, 

desenvolvimento e conclusão.   

b) estrutura das partes: parágrafos, períodos 

e orações. 

(1,00) Estruturação perfeita do texto. 

(0,80) Muito boa estruturação do texto. 

(0,65) Boa estruturação do texto. 

(0,50) Estruturação regular do texto. 

(0,35) Alguma organização estrutural. 

(0,20) Estruturação deficiente do texto. 

7) Seleção lexical  

- amplitude, elegância e harmonia do 

conjunto de vocábulos utilizados no texto na 

variedade culta da língua. 

(1,00) Excelente seleção lexical. 

(0,80) Muito boa seleção lexical. 

(0,65) Boa seleção lexical. 

(0,50) Seleção lexical regular. 

(0,35) Seleção lexical deficiente. 

(0,20) Sérios problemas na seleção lexical. 

8) Apresentação 

- estética do texto, observando-se título, 

caligrafia, margens e limpeza. 

(1,00) Letras definidas/legíveis; margens perfeitas; sem rasura/emendas. 

(0,80) Letras legíveis; margens regulares e poucas rasuras ou emendas. 

(0,60) Erros (caligrafia/margens/rasuras/emendas) que não prejudicam o texto. 

(0,40) Erros aparentes (caligrafia/margens/rasuras/emendas) que prejudicam o texto. 

(0,20) Graves erros (caligrafia/margens/rasuras/emendas) que prejudicam o texto. 

9) Gramática/Ortografia 

- ortografia, regência, concordância, colocação, 

pontuação, acentuação e outras. 

 

2,00 pontos menos 0,10 por erro, até um limite de 20 erros 
 

Pontuação = 2,00 – (0,10 x _______ nº  erros). 
 

0,0   0,1   0,2    0,3    0,4    0,5     0,6    0,7    0,8    0,9    1,0   1,1    1,2    1,3    1,4    1,5    1,6    1,7    1,8     1,9   2,0 

 


