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habilidades do candidato. ......................................................................................................................... 1 
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Redação 
 
a) expondo-as criticamente, apresentando teses e argumentos de maneira lógica e abordando 

criativamente o tema proposto; ou b) desenvolvendo uma narrativa dotada de sentido, em que os 
elementos constituintes (fato, personagens, espaço, tempo, causa e consequência) se correlacionem de 
modo a compor o enredo. a) seleção, organização e relação de argumentos que sustentem o ponto de 
vista adotado pelo redator (aponta para a habilidade de focar-se no tema e desenvolvê-lo segundo o 
gênero textual proposto: dissertação ou narração); b) emprego da modalidade culta da língua portuguesa, 
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(aponta para a aferição da habilidade de captação do tema e de síntese das ideias desenvolvidas); e) 
exposição de ideias próprias, sem copiar partes ou totalidade dos textos fornecidos como base para 
reflexão  ................................................................................................................................................... 1 

 
 


