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PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU/PR                       

CONCURSO PÚBLICO N° 001/01/2018 

 

 

ESPELHO PROVA DE REDAÇÃO 
Agente Comunitário de Saúde 

CONTEÚDO Nota 

O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-se-ão a capacidade 

argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto de vista. 

 

*na grade de correção o primeiro valor ou conceito apresentado refere-se ao conteúdo, logo 

abaixo da nota final. 

 

OT - Ótimo – 4,00 

MB - Muito bom – 3,0 

B - Bom – 2,0 

S - Suficiente – 1,0 

NA - Não atende – 0,0 

 

Ótimo: 

Abordar a temática da falsa liberdade e responder aos dois questionamentos propostos. 

Muito bom:  

Abordar a temática da falsa liberdade e responder a somente um dos dois questionamentos 

propostos. 

Bom: 

Argumentar somente sobre a falsa liberdade, sem abordar os questionamentos propostos. 

OU TANGENCIAMENTO: falar sobre liberdade em geral com boa argumentação. 

Suficiente: 

Falar somente sobre a falsa liberdade com argumentação “pobre” e não responder aos 

questionamentos propostos. 

4,0 

ESTRUTURA Nota 

Avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto dissertativo, distribuindo-o 

adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se atentar também para a 

construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os seguintes elementos: 

introdução adequada ao tema/posicionamento – apresentação da ideia a ser discutida, a tese 

a ser defendida. 

 

*na grade de correção o segundo valor ou conceito apresentado refere-se à estrutura, logo 

abaixo da nota final. 

 

MB - Muito bom – 2,0 

B - Bom – 1,0 

NA - Não atende – 0,0 

2,0 

EXPRESSÃO Nota 
Avaliar-se-á os seguintes aspectos*:  

 

A. Adequação vocabular; 

B. Pontuação; 

C. Sintaxe, morfossintaxe, concordância e regência verbal e nominal; 

D. Ortografia oficial vigente, acentuação gráfica. 

 

*na grade de correção, estão dispostos os tipos de erros avaliados, numerados de A a D, 

sendo que, ao longo do texto corrigido, essas letras aparecem para ilustrar a ocorrência 

desses erros. 

 

4,0 pontos – no máximo 6 erros; 

3,0 pontos – de 7 a 12 erros; 

2,0 pontos – de 13 a 19 erros; 

1,0 pontos – de 20 a 26 erros; 

0,0 ponto – mais que 26 erros. 

4,0 

http://www.fundatec.org.br/
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ESPELHO PROVA DE REDAÇÃO 
Professor – Nível I 
CONTEÚDO Nota 

O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-se-ão a capacidade 

argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto de vista. 

 

*na grade de correção o primeiro valor ou conceito apresentado refere-se ao conteúdo, logo 

abaixo da nota final. 

 

OT - Ótimo – 4,00 

MB - Muito bom – 3,0 

B - Bom – 2,0 

S - Suficiente – 1,0 

NA - Não atende – 0,0 

 

Ótimo: 

Abordar a temática da leitura nos dias atuais e responder aos dois questionamentos 

propostos. 

Muito bom:  

Abordar a temática da leitura nos dias e responder a somente um dos dois questionamentos 

propostos. 

Bom: 

Argumentar somente sobre a leitura nos dias atuais, sem abordar os questionamentos 

propostos. OU TANGENCIAMENTO: dissertar sobre livros, leitura ou hábitos de leitura em 

geral, com boa argumentação. 

Suficiente: 

Falar somente sobre a leitura, com argumentação fraca, e não responder aos 

questionamentos propostos. 

4,0 

ESTRUTURA Nota 

Avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto dissertativo, distribuindo-o 

adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se atentar também para a 

construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os seguintes elementos: 

introdução adequada ao tema/posicionamento – apresentação da ideia a ser discutida, a tese 

a ser defendida. 

 

*na grade de correção o segundo valor ou conceito apresentado refere-se à estrutura, logo 

abaixo da nota final. 

 

MB - Muito bom – 2,0 

B - Bom – 1,0 

NA - Não atende – 0,0 

2,0 

EXPRESSÃO Nota 

Avaliar-se-á os seguintes aspectos*:  

 

A. Adequação vocabular; 

B. Pontuação; 

C. Sintaxe, morfossintaxe, concordância e regência verbal e nominal; 

D. Ortografia oficial vigente, acentuação gráfica. 

E. Repetição de termos. 

 

*na grade de correção, estão dispostos os tipos de erros avaliados, numerados de A a E, 

sendo que, ao longo do texto corrigido, essas letras aparecem para ilustrar a ocorrência 

desses erros. 

 

4,0 pontos – no máximo 6 erros; 

3,0 pontos – de 7 a 12 erros; 

2,0 pontos – de 13 a 19 erros; 

1,0 pontos – de 20 a 26 erros; 

0,0 ponto – mais que 26 erros. 

4,0 
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ESPELHO PROVA DE REDAÇÃO 
Professor de Educação Física Nível II 

CONTEÚDO Nota 

O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-se-ão a capacidade 

argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto de vista. 
 

*na grade de correção o primeiro valor ou conceito apresentado refere-se ao conteúdo, logo 

abaixo da nota final. 
 

OT - Ótimo – 4,00 

MB - Muito bom – 3,0 

B - Bom – 2,0 

S - Suficiente – 1,0 

NA - Não atende – 0,0 
 

Ótimo: 

Apresentar argumentos que evidenciem o esporte como um fator de promoção de paz e 

solidariedade social com exemplos ou propostas a partir de um repertório cultural rico e 

variado. 

Muito bom:  

Apresentar argumentos que evidenciem o esporte como um fator de promoção de paz e 

solidariedade social. 

Bom: 

Abordar o tema esporte e seus benefícios para a coletividade. 

Suficiente: 

Apresentar o tema expositivamente apenas, sem argumentação. 

4,0 

ESTRUTURA Nota 
Avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto dissertativo, distribuindo-o 

adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se atentar também para a 

construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os seguintes elementos: 

introdução adequada ao tema/posicionamento – apresentação da ideia a ser discutida, a tese 

a ser defendida. 
 

*na grade de correção o segundo valor ou conceito apresentado refere-se à estrutura, logo 

abaixo da nota final. 
 

MB - Muito bom – 2,0 

B - Bom – 1,0 

NA - Não atende – 0,0 
 

Muito bom: 

Texto com o mínimo de três parágrafos, cada um com três períodos, no mínimo. Evidência 

de introdução, desenvolvimento e conclusão. Encadeamento sintático-semântico entre as 

frases e entre os parágrafos. 

Bom: 

Ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão e encadeamento entre as partes do texto. 

Não atende: 

Não apresenta os aspectos elencados acima. 

2,0 

EXPRESSÃO Nota 
Avaliar-se-á os seguintes aspectos*:  
 

A. Adequação vocabular e variedade vocabular; 

B. Pontuação; 

C. Sintaxe: construção frasal; 

D. Morfossintaxe: Concordância e regência verbal e nominal; 

E. Ortografia oficial vigente, acentuação gráfica; 
 

*na grade de correção, estão dispostos os tipos de erros avaliados, numerados de A a E, 

sendo que, ao longo do texto corrigido, essas letras aparecem para ilustrar a ocorrência 

desses erros. 
 

4,0 pontos – no máximo 6 erros; 

3,0 pontos – de 7 a 12 erros; 

2,0 pontos – de 13 a 19 erros; 

1,0 pontos – de 20 a 26 erros; 

0,0 ponto – mais que 26 erros. 

4,0 
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