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A Diretora da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR, situada à Avenida Brasil, nº 1.435, Bairro: 
Alto Paraná, CEP: 68.550-325, Redenção/PARÁ, torna público que, em conformidade com a legislação institucional e 
disposições vigentes, a Nº1 RETIFICAÇÃO ao Edital nº 34/2022, aos Processos Seletivos Unificados, de acordo com as 
normas definidas por este instrumento para o ingresso no 2º semestre letivo de 2022, operando a alteração dos itens 
abaixo indicados: 
 

ONDE SE LÊ:  
 
 

(...) 
3.2.3. As provas do Processo Seletivo online serão realizadas em etapa única e abordarão conhecimentos, 
exclusivamente, através de uma redação e questões objetivas.  
 

DISCIPLINA TIPO DE PROVA 

Redação 
Prova escrita, com questão única, em que será observada a 

adequação ao tema, coesão e coerência textual, além do uso da 
norma culta da Língua Portuguesa. 

DISSERTATIVA - ARGUMENTATIVA 

 

CURSO DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
VALOR DE CADA QUESTÃO 

(PONTOS) 

 

Biologia 3 2 

Física 3 2 

Química 3 2  

Geografia 3 2  

História 3 2  

Língua Portuguesa e  Literatura 5 2 

Matemática 5 2 

Redação - 50 

TOTAL 25 100 pontos 

 
 
 
 

5.1. Dos critérios para correção da redação: 
5.1.1. A correção da redação será realizada observando-se os seguintes critérios: 
5.1.1.1 ASPECTOS DA COESÃO TEXTUAL (Total: 25 pontos) 

a) Título (presença e pertinência) – 2,5 pontos 
b) Parágrafo - 2,5 pontos 
c) Correção gramatical - 10 pontos 
d) Adequação do uso de articuladores textuais - 10 pontos 
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5.1.1.2 ASPECTOS DA COERÊNCIA TEXTUAL (Total: 25 pontos) 
a) Vocabulário de nível e condicionamento físico – 2,5 pontos 
b) Adequação do uso da modalidade textual exigida – 2,5 pontos 
c) Progressão temática (adaptação do desenvolvimento do tema) – 2,0 pontos 
d) Relevância da conclusão – 1,5 pontos 
e) Adequação de períodos estruturantes – 1,5 pontos 
f) Conteúdo (nível de informação) - 15 pontos 

 
5.2. Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 30% (trinta por cento) do total da prova. 

 
LEIA-SE:  

 
 

(...) 
3.2.3. As provas do Processo Seletivo online serão realizadas em etapa única e abordarão conhecimentos, 
exclusivamente, através de uma redação. 
 

DISCIPLINA TIPO DE PROVA PONTUAÇÃO TOTAL 

Redação 
Prova escrita, com questão única, em que será observada a 

adequação ao tema, coesão e coerência textual, além do uso da 
norma culta da Língua Portuguesa. 

DISSERTATIVA - 
ARGUMENTATIVA 

 
 

100 pontos 

 
 
 

5.1. Dos critérios para correção da redação: 
5.1.1. A correção da redação será realizada observando-se os seguintes critérios: 
5.1.1.1 ASPECTOS DA COESÃO TEXTUAL (Total: 50 pontos) 

e) Título (presença e pertinência) – 5 pontos 
f) Parágrafo - 5 pontos 
g) Correção gramatical - 20 pontos 
h) Adequação do uso de articuladores textuais - 20 pontos 

5.1.1.2 ASPECTOS DA COERÊNCIA TEXTUAL (Total: 50 pontos) 
g) Vocabulário de nível e condicionamento físico – 5 pontos 
h) Adequação do uso da modalidade textual exigida – 5 pontos 
i) Progressão temática (adaptação do desenvolvimento do tema) – 4 pontos 
j) Relevância da conclusão – 3 pontos 
k) Adequação de períodos estruturantes – 3 pontos 
l) Conteúdo (nível de informação) - 30 pontos 

 
5.2. Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 30% (trinta por cento) do total da redação. 

 
 

 
Permanecem inalterados os demais itens, subitens, alíneas, anexo e dispositivos não citados nesta retificação.  
 
 
 

Redenção/PA, 01 de abril de 2022. 

 

 

ADRIELE SOUZA FONTES 

Diretora Geral 
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