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Prova de Redação 
 
A Redação deve ser estruturada na forma de texto em prosa do tipo dissertativo-

argumentativo.A Redação será avaliada conforme os critérios a seguir: a) adequação ao tema 
proposto; b) adequação ao tipo de texto solicitado; c) emprego apropriado de mecanismos de 
coesão (referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto); d) capacidade de 
selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto; 
e) pleno domínio da modalidade escrita da norma-padrão (adequação vocabular, ortografia, 
morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação). ......................................... 1 

 
 


