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CHAVE DE RESPOSTA DA PRODUÇÃO TEXTUAL
Espera-se que o candidato:
1. Produza um texto à presidente eleita descrevendo qual o futuro que ele espera ver no Brasil com a nova
gestão.
2. Apresente informações relevantes sobre o tema proposto de forma coerente e progressiva, utilizando
recursos coesivos adequados à sequência descritiva.
3. Siga a sequência textual descritiva.
Obs.: se houver indícios de descrição, no caso de predominância da argumentação/exposição, não penalizar.
Por outro lado, se houver a predominância da sequência narrativa, a redação deve ser penalizada.
4. Considere a macroestrutura do gênero carta (elementos textuais e paratextuais).
Obs.: a carta dever ser assinada com o pseudônimo de Eleitor Cidadão.
5. Use a variante formal da língua, seguindo ou não o novo acordo ortográfico, não sendo penalizado se usar as
duas formas.
Para tanto, foram estabelecidos os seguintes critérios de avaliação:
Critérios
Tema proposto/intenção comunicativa
Organização interna (coesão, coerência, paragrafação, progressão e
informatividade)
Sequência (descritiva)
Gênero
Correção linguística
Total

Pontuação máxima
20
20
20
20
20
100

Penalizações com ZERO incluem:
6. Identificação indevida ou fora do local apropriado.
6.1
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Serão considerados identificação indevida: nome diverso do solicitado, desenhos e/ou marcas
colocadas na Folha de Resposta da questão discursiva.
Escrita fora do campo destinado à resposta.
A letra ilegível.
A ausência de resposta.
Cópia integral dos textos da prova.
Redigir as respostas com lápis grafite ou caneta de cor da tinta diferente da estabelecida.
A divergência de tema ou enfoque:
12.1 Será considerado tema divergente do proposto se o aluno falar apenas sobre a gestão do Presidente
Lula, a biografia de Dilma, sobre o voto etc.
12.2 Será considerado enfoque divergente ao tema proposto se o aluno falar apenas sobre política sem
descrever o que espera para o futuro do Brasil no governo da Presidente Dilma.
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