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Solicitações Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0120000205 T02 

Texto mal elaborado. Produção de cinco parágrafos mal escritos. O parágrafo de introdução 
apresenta período único. 
 

O candidato escreveu o pronome de tratamento “VOCÊ” em diversos segmentos textuais, 
mantendo um diálogo com o leitor, descaracterizando o teor dissertativo. 
 

EXPLICANDO: Quando se usa interlocutor direto em texto dissertativo, este texto passa a 
apresentar estrutura narrativa. 
Esta técnica é própria dos romances de Machado de Assis (técnica machadiana – cuja 
finalidade é manter vivo o diálogo com o interlocutor, promovendo a leitura da narrativa), a 
exemplo de Dom Casmurro e de Memórias póstumas de Brás Cubas. 
 

Este erro estrutural é o bastante para atribuir nota ZERO ao texto. No entanto, a Banca 
resolveu aproveitar o que foi produzido pelo candidato. 
 

Pontuação mantida. 

0120000166 T02 Fora de prazo. Eliminação mantida. 

0120000058 T05 

Texto mal elaborado. Há erros marcados em diversas linhas: 
 

(l. 2 – erro de ortografia) 
(l. 7; 12 e 13 – mau uso da vírgula) 
(l. 13 – ideia incompleta) 
(l. 16 – erro ortográfico) 
(. 23 – desrespeito ao atrativo da próclise “embora encontre-se” – tinha que ser “embora se 
encontre”) 
 

Pontuação mantida. 

0120000094 T05 

Texto mal elaborado. O título está estruturado com verbo, o que não é recomendado pelas 
regras técnicas da produção da dissertação (consultar a fonte bibliográfica: GRANATIC, 
Branca. Técnicas de redação. Editora Scipione. São Paulo. 
 

Há diversos erros linguísticos: concordância (l.4 – dentre outras que estão marcadas no 
texto). 
 

Há uso de primeira pessoa (l.10 – “temos que buscar”). 
 

Há palavra incompleta (l.13 – “se adequa” – deveria ser “se adequar”) 
 

Há um erro gravíssimo na estrutura do texto: o candidato pula linha para mudar de parágrafo. 
Isto é inaceitável em texto em prosa (escrita contínua), sobretudo quando se trata de 
estrutura dissertativa. 
 

Há vários outros erros linguísticos – todos marcados no texto. 
 

Pontuação mantida. 

0120000156 T05 

Texto mal elaborado. Há três parágrafos mal estruturados.  
 

O Parágrafo de introdução construído com um único período. 
 

Há muitos borrões no texto e erros linguísticos. 
 

(l.2; 22; 28 – erro de uso da vírgula). 
 

Pontuação mantida. 
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Solicitações Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0120000215 T05 

O texto está mal estruturado. Os parágrafos estão mal elaborados. 
 

O (1º§) que é o parágrafo de introdução (importantíssimo para o desenvolvimento textual) 
apresenta ideia incompleta, o que compromete o desenvolvimento do teor discursivo. 
 

No mesmo (1º§), o candidato cometeu erros de pontuação. Fez ponto de seguimento de 
forma errada. Há erro de regência, comprometendo o uso da crase, que é imposta pela 
regência. 
 

O (2º§), que inicia o desenvolvimento e sustentação dos apresentados no parágrafo anterior, 
também está mal elaborado. Nestes parágrafos (L.7 e 8) o candidato usa ponto e vírgula ao 
invés de usar o ponto de continuidade (seguimento). Há três períodos muito desarticulador. 
 

O (3º§), que deveria sustentar as ideias anteriormente expostas, também está mal escrito. 
Além disto, há desrespeito à margem direita (marcado no texto). 
 

O (4§), que deveria encerrar o texto com sustentação do tudo escrito anteriormente, com 
reiteração das ideias, está mal construído (contém apenas um parágrafo). Não apresenta 
sugestão de nada. 
 

Pontuação mantida. 

0120000152 T06 Folha de resposta disponibilizada. Pontuação mantida 

0120000214 T06 

Texto mal elaborado. 
 

Independente dos erros linguístico marcados no texto, ideias desconexas, falta de coerência 
na exposição dos argumentos.  
 

O candidato não completou o teor discursivo, deixando o último parágrafo com expressão 
escrita de lápis e a ideia inacabada. 
 

Pontuação mantida. 

0120000138 T06 

A nota final no processo seletivo será o somatório da pontuação obtida na 2ª etapa – 
Avaliação de Conhecimento, mais a pontuação obtida na 3ª etapa - Avaliação Coletiva de 
Habilidades e Perfil. Os candidatos serão classificados de acordo com os valores 
decrescentes da pontuação final no processo seletivo. Os critérios de desempate serão 
aplicados para a classificação final, quando necessário. Pontuação mantida. 

 


