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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSOS PÚBLICOS N° 01/2018  

 

ESPELHO PROVA DE REDAÇÃO 
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 – 16,0 
MB – Muito bom – 12,0 

B – Bom – 8,0 
S – Suficiente – 4,0 

I – Insuficiente – 2,0 
NA – Não atende – 0,0 

 

Ótimo: Nesse item, deve ser avaliado o texto em seu sentido global e nas relações 
estabelecidas entre os parágrafos. O texto que abordar de forma íntegra o tema 

proposto, em especial no que tange à resposta dada ao tema proposto. Além disso, se 
levará em conta a consistência das ideias e os argumentos apresentados (consistência, 

qualidade, capacidade de relação entre as informações, os dados e aplicabilidade). Aqui 
também se leva em conta a capacidade crítica e a maneira como o candidato demonstra 

isso, implicando estrutura e manejo da língua. Ainda, considerar-se-á a autonomia e a 
criatividade no trato dado ao tema. 

 

16,0 

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. 

 
Ot - Ótimo – 8,00 

MB - Muito bom – 6,0 
B - Bom – 4,0 

S - Suficiente – 2,0 

NA - Não atende – 0,0 
 

8,0 
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EXPRESSÃO Nota 

 
Avaliar-se-á os seguintes aspectos*:  

 
A. Adequação vocabular, repetições; 

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. 

 
16,0 pontos – no máximo 3 erros; 

14,0 pontos – de 4 a 6 erros; 
12,0 pontos – de 7 a 9 erros; 

10,0 pontos – de 10 a 12 erros; 
8,0 pontos – 13 a 15 erros; 

6,0 pontos – 16 a 18 erros; 

4,0 pontos – 19 a 21 erros; 
2,0 pontos – 22 a 24 erros; 

0,0 ponto – mais que 24 erros. 
 

16,0 
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