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CRITÉRIO PARA CORREÇÃO 

 

PROVA DISCURSIVA  REDAÇÃO 
 
 

I 
 

Grandes empresas da internet vivem de pegar as informações que a gente dá. Tem uma frase célebre sobre isso: “Se você não 
está pagando, você não é o cliente, você é o produto que eles estão vendendo”. 

 

II 
 

A contradição que a situação das redes sociais nos coloca é uma contradição entre o poder do capital em um grau nunca 
alcançado e a privacidade individual. Privacidade é necessária para a constituição do sujeito, não há subjetividade se não houver 
privacidade. Nós aprendemos a pensar a proteção da privacidade contra o Estado. Nós temos hoje um grau de invasão dessa 
privacidade, promovido por uma indústria e por uma tecnologia, que passa por cima das proteções individuais.  

(Trechos extraídos de: https://apublica.org) 
 
Com base nos dois excertos acima, elabore um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema: 
 

A privacidade como mercadoria 

 
 

De acordo com o Edital n
o
 01/2018 de Abertura de Inscrições, capítulo 10. 10.2 Na Prova Discursiva-Redação, o candidato deverá desenvolver texto 

dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral. 10.3.4 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da 
avaliação do desempenho na Prova Discursiva-Redação, os candidatos devem usar as normas ortográficas em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016, 
implementadas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 10.3.5 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que: a) fugir à modalidade de 
texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) não atender aos critérios dispostos nos quesitos 10.3.1 – Conteúdo, 10.3.2 – Estrutura e 10.3.3 – Expressão. c) 
apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto 
escrito fora do local apropriado; d) for assinada fora do local apropriado; e) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do 
candidato; f) for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade; g) estiver em branco; h) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; i) não atender aos 
requisitos definidos na grade correção/máscara de critérios pela Banca Examinadora. 10.3.6 Na Prova Discursiva-Redação, a folha para rascunho no 
Caderno de Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela Banca 
Examinadora. 10.3.8 A Prova Discursiva-Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 

Abordagem Esperada 
Pontuação 

Máxima 
Pontuação 
Atribuída 

a. Conteúdo: 
 
a) perspectiva adotada no tratamento do tema;  
 
b) capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto;  
 
c) consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento.  
 
A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, par-
cial ou diluída em meio a divagações e/ou colagem de textos e de questões 
apresentados na prova. 

  50.00 50.00 

b. Estrutura: 

a) respeito ao gênero solicitado;  

b) progressão textual e encadeamento de ideias;  

c) articulação de frases e parágrafos (coesão textual).  

  40.00 40.00 

c. Expressão: 

A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de 
acordo com sua estreita correlação com o conteúdo e a estrutura. A avaliação será 
feita considerando-se:  
a) desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o 

Cargo/Área/Especialidade; adequação do nível de linguagem adotado à produção 
proposta e coerência no uso;   

b) domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintá-
tica de orações e períodos, elementos coesivos; concordância verbal e nominal; 
pontuação; regência verbal e nominal; emprego de pronomes; flexão verbal e no-
minal; uso de tempos e modos verbais; grafia e acentuação.  

  10.00 10.00 

Total 100.00 100.00 


