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INSTRUÇÕES PARA A PROVA DE REDAÇÃO 
 
1. O RASCUNHO da prova de Redação deverá ser feito no próprio Caderno de 
Questões, e não será válido, em hipótese alguma, para avaliação da prova de Redação 
do candidato. 
 
2. O IAN disponibilizará uma FOLHA DE REDAÇÃO personalizada, própria para o texto 
definitivo, e somente essa folha será considerada para a correção da prova de 
Redação.  
 

3. O texto definitivo deverá ser escrito com caneta de TINTA AZUL OU PRETA.  
 

4. O candidato poderá utilizar letras em formato de forma ou corrida, NÃO sendo 
admitido o emprego de ambas as formas, sob punição de perda de pontos na 
correção.  
 
5.  O candidato deverá redigir no MÍNIMO 15 (quinze) e no MÁXIMO 25 (vinte e cinco) 
LINHAS, sob pena de ser atribuída a NOTA ZERO em sua prova de Redação.   
 

6.  Serão observados os seguintes CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: Conhecimento do tema 
proposto; Pontuação/Elementos de Coesão; Ortografia/Acentuação/Propriedade 
Vocabular/Morfossintaxe.     
 
7. A prova de Redação VALERÁ de ZERO a DEZ pontos, considerando-se habilitado o 
candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco).  Será considerado 
REPROVADO e automaticamente ELIMINADO do Processo Seletivo, o candidato que 
obtiver NOTA INFERIOR A 5,0 (cinco) na prova de Redação. 
 
8.  Será admitido RECURSO quanto à nota de Redação, conforme instruções constantes 
do item 6 do Edital.      
 
9. A prova de Redação será aplicada concomitantemente com as provas objetivas de 
múltipla escolha. 
 
10. Será atribuída NOTA ZERO à prova de Redação: em branco; com menos de 15 
linhas e mais de 25 linhas; cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido; 
que fuja da tipologia, tema e proposta; considerada ilegível ou desenvolvida em forma 
de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e 
parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, ou em idioma 
diverso do português; que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta; cujo 
texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor.  
 
11. NÃO é necessária a colocação de título na Redação. 
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12. Será adotado o seguinte critério de CORREÇÃO e PONTUAÇÃO na PROVA DE 
REDAÇÃO: 

   
 

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2019. 
 

 
 
 
 

COMPETÊNCIAS PONTUAÇÃO 
1. Tema: ponto de vista suficientemente abrangente de acordo com a proposta 
apresentada.  

 
 

(1,5) Excelente.  
(1,2) Muito bom.  
(0,8) Bom. 
(0,6) Regular.  
(0,4) Insuficiente. 

 2. Coerência nos parágrafos: condução racional às conclusões sintetizadas num ponto de 
vista ou opinião. 

(1,0) Excelente. 
(0,8) Muito bom. 
(0,6) Bom. 
(0,4) Regular. 
(0,2) Insuficiente. 

 3. Argumentação: utilização de variados recursos que conquistem a adesão do leitor às ideias 
defendidas. 

(1,5) Excelente. 
(1,2) Muito bom. 
(0,8) Bom. 
(0,6) Regular 
(0,4) Insuficiente. 

 4. Coesão na linguagem: relacionamento sintático e semântico entre palavras, orações e 
períodos, com clareza, correção, propriedade, concisão e fluência. 

(1,0) Excelente. 

(0,8) Muito bom. 

(0,6) Bom. 

(0,4) Regular. 

(0,2) Insuficiente. 
 5. Modalidade textual: 
 a) estrutura geral: introdução, desenvolvimento e conclusão; 

 b) estrutura das partes: parágrafos, períodos e orações. 

(1,0) Excelente. 
(0,8) Muito bom. 
(0,6) Bom. 

(0,5) Regular. 

(0,4) Insuficiente. 
 6. Seleção lexical: amplitude, elegância e harmonia do conjunto de vocábulos utilizados no 
texto na variedade culta da língua. 

(1,0) Excelente. 
(0,8) Muito bom. 
(0,6) Bom. 

(0,5) Regular. 

(0,4) Insuficiente. 

 7. Apresentação: estética do texto, observando-se título, caligrafia, margens e limpeza. 1,0) Excelente. 
(0,8) Muito bom. 
(0,6) Bom. 
(0,4) Regular. 
(0,2) Insuficiente. 

 8. Gramática/Ortografia: ortografia, regência, emprego do hífen, concordância, colocação, 
emprego da pontuação, acentuação gráfica e outras. 

De um total inicial 
de 2,0, descontar-
se-á 0,1 ponto por 
erro, até o máximo 
de 20 erros. 

TOTAL GERAL (Soma de todas as competências)   


