
 
 
 

 
 

 

PROGRAMA DUAL STUDY 
 

PROCESSO SELETIVO - 2019 
TERMO ADITIVO DO MANUAL DO CANDIDATO nº 01/2019 

 

 Este termo aditivo refere-se à revisão do item 4, no que se refere a redação 

 
4. Habilidades avaliadas e composição da 1ª (primeira) etapa – EXAME VESTIBULAR PROVA ESCRITA 
 
As provas da Primeira Fase do Exame Vestibular irão avaliar as habilidades descritas na matriz do ENEM 
– Exame Nacional do Ensino Médio, publicada pelo Ministério da Educação do Brasil no endereço 
eletrônico:  
download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf 

A Redação exigirá dos candidatos a produção de um texto, com a finalidade de avaliar as competências 
descritas a seguir. 

Avaliação Competências avaliadas 

Redação 

Capacidade de planejar e redigir um texto argumentativo, criticando e/ou 
defendendo um determinado tema que lhe seja proposto, fazendo uso adequado 
da ortografia e da gramática vigentes para a língua portuguesa, expressando-se 
de acordo com a norma culta. 

 

Os objetos de conhecimento requeridos nas questões do Exame Vestibular incluem aqueles descritos 
no Anexo da matriz do ENEM, mas não se restringem a eles, podendo contemplar todo o conteúdo 
tradicionalmente abordado nos programas do Ensino Médio brasileiro. 

 
Em síntese, a avaliação dos candidatos participantes do Exame Vestibular, incluindo a Segunda Fase, 
será feita de acordo com a tabela a seguir. 

 

 

 

 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf


 
 
 

 
 

 

Avaliação Tipo 
Nº de 
itens 

Pontos 

Língua Portuguesa, Códigos e suas Tecnologias  Objetiva 15 15 

Matemática/Raciocínio Lógico Objetiva 15 25 

Estudos Sociais e suas Tecnologias Objetiva 10 15 

Língua Estrangeira (Inglês) Objetiva 10 20 

Redação Discursiva 1 25 

 

• A avaliação objetiva é composta por questões do tipo múltipla escolha, cada uma 
apresentando um enunciado e cinco alternativas, das quais uma única será considerada 
correta. 

• A avaliação discursiva é composta por uma dissertação em prosa, que deverá ser escrita pelo 
candidato, em no mínimo 10 (dez) e no máximo 30 (trinta) linhas de uma folha pautada 
fornecida no exame para este fim. Será apresentado o tema sobre o qual o candidato deverá 
obrigatoriamente compor a sua dissertação em língua portuguesa. 

• O aluno que não obtiver no mínimo 40% do valor máximo atribuído a redação, será 
desclassificado para continuação no processo seletivo, independentemente da pontuação 
obtida nas outras disciplinas. 

 

A correção da prova de Redação será feita de acordo com cinco aspectos que a banca irá avaliar, tanto 
quanto possível, de forma independente. 

Será anulada cada redação que: 

• fugir à proposta (tema ou tipo de texto); 
• estiver em branco ou fora dos limites mínimo e máximo de linhas ocupadas na folha pautada 

fornecida; 
• apresentar palavrões, desenhos, alguma referência que leve à identificação do autor, ou 

outras formas propositais de anulação. 

Nesses casos, será atribuída nota zero ao texto. 

Caso contrário, cada um dos cinco critérios detalhados a seguir será pontuado de 0 a 5 (zero a cinco), 
gerando uma pontuação de cada redação numa escala de 0 a 25 (zero a vinte e cinco): 

1. Adequação ao tema proposto (compreensão do tema, articulação de diferentes perspectivas 
para defesa de um ponto de vista) e ao tipo de texto 

2. Recursos argumentativos e discursivos (seleção de argumentos sólidos e pertinentes, 
informatividade, intertextualidade). 

3. Coerência (externa e interna) (unidade temática, clareza na apresentação de ideias, 
relações lógicas, ausência de contradições, progressão textual). 



 
 
 

 
 

 

4. Coesão textual, considerando aspectos lexicais (uso de sinônimos e hiperônimos) e gramaticais 
(emprego de conectivos, relações anafóricas, conectores intersentenciais, interparágrafos, 
intervocabulares etc.). 

5. Uso da modalidade escrita em língua-padrão (adequação de registro linguístico, norma 
gramatical, convenções da escrita). 

Equidade: unicidade e irrevogabilidade de critérios 

Em respeito aos princípios de equidade descritos no parecer CP98/99 do CNE, os critérios para 
apuração de resultados e classificação descritos neste edital são únicos para todos os candidatos e 
irrevogáveis. Consequentemente: não haverá revisão ou vista de provas em nenhuma hipótese, não 
serão fornecidos originais, nem cópias das provas e não serão aceitos pedidos de revisão de 
nenhuma das avaliações realizadas. 

A AEDB não fornece análises individuais de resultados, não realiza atendimentos individuais de 
candidatos e se reserva ao direito de abster-se de responder a qualquer solicitação deste tipo. 
 
 
Resende(RJ), 26 de maio de 2019. 
 
 

Prof. Mario Anibal Simon Esteves 
Diretor da FCEACDB 

 


