
 
 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO / PARTE ESCRITA 
 
 

5  Configura  adequadamente  a  relação  de  interlocução  no  gênero  discursivo  proposto  na  tarefa, 
realizando a ação solicitada. Recontextualiza apropriadamente e de maneira autoral as  informações 
necessárias para cumprir o propósito  interlocutivo de forma consistente. Eventuais  inadequações ou 
equívocos não  comprometem  a  configuração da  interlocução.  Produz um  texto  autônomo,  claro  e 
coeso,  em  que  os  recursos  linguísticos  acionados  são  apropriados  para  configurar  a  relação  de 
interlocução  no  gênero  solicitado  e  possíveis  inadequações  raramente  comprometem  a  fluidez  da 
leitura. 

4  Configura  a  relação  de  interlocução  no  gênero  discursivo  proposto  na tarefa,  realizando  a  ação 
solicitada.  Recontextualiza  apropriadamente  as  informações  necessárias  para  cumprir  o  propósito 
interlocutivo, mas possíveis equívocos ou incompletudes podem fragilizar, em momentos localizados, 
a consistência da  interlocução. Os  recursos  linguísticos acionados são apropriados para configurar a 
relação de  interlocução no gênero proposto,  construindo um  texto  claro e  coeso em que possíveis 
inadequações podem comprometer, em momentos localizados, a fluidez na leitura. 

3  Configura  a  relação  de  interlocução  no  gênero  discursivo  proposto  na  tarefa,  realizando  a  ação 
solicitada,  ainda  que  a  consistência  da  relação  de  interlocução  possua  algumas  falhas.  Pode 
recontextualizar  de  forma  pouco  articulada  e/ou  equivocada  ou  não  recontextualizar  informações 
necessárias  para  cumprir  o  propósito  dentro  do  contexto  de  produção  solicitado.  Os  recursos 
linguísticos acionados são apropriados, podendo apresentar  limitações ou  inadequações que podem 
prejudicar, em alguns momentos, a configuração da  interlocução no gênero proposto. Problemas de 
clareza e coesão podem ocasionar, em alguns momentos, dificuldades na leitura. 

2  Configura a relação de  interlocução de forma pouco consistente, realizando superficialmente a ação 
solicitada. Pode estabelecer uma relação de interlocução próxima à solicitada, não cumprir propósito(s) 
menor(es) e/ou apresentar problemas na construção do gênero. Pode apresentar trechos do texto que 
remetam  a  um  gênero  diferente,  comprometendo  a  relação  de  interlocução.  A  relação  entre  o 
propósito do texto e a interlocução configurada não é clara ou não é totalmente adequada. Pode não 
recontextualizar informações que seriam necessárias para a configuração adequada da interlocução ou 
não  articular  claramente  essas  informações.  Equívocos  de  compreensão  podem  comprometer 
parcialmente  o  cumprimento  do  propósito.  Os  recursos  linguísticos  acionados  são  limitados  e/ou 
inadequados, podendo prejudicar parcialmente a configuração da relação de  interlocução no gênero 
solicitado. Problemas de clareza e coesão podem ocasionar, em diferentes momentos, dificuldades na 
leitura. 

1  Configura com problemas recorrentes ou não configura a relação de interlocução solicitada, realizando 
muito  superficialmente  ou  não  realizando  a  ação  solicitada.  Remete‐se  ao  tema,  mas  pode  não 
considerar  o  contexto  de  produção  e  não  construir  o  gênero  discursivo  proposto  ou  apresentar 
problemas  recorrentes  na  sua  construção.  Não  recontextualiza  informações  suficientes  para  o 
cumprimento do propósito comunicativo considerando a relação de interlocução configurada. OU Pode 
apresentar equívocos graves e/ou frequentes de compreensão que comprometem o cumprimento do 
propósito. Os recursos linguísticos acionados são muito limitados e/ou inadequados, o que prejudica 
substancialmente  o  cumprimento  do  propósito  e  a  configuração  da  relação  de  interlocução, 
comprometendo  a  construção  do  gênero  solicitado.  Problemas  frequentes  de  clareza  e  coesão 
ocasionam, em vários momentos, problemas na leitura. 

0  Não configura, ou configura de  forma equivocada, a  relação de  interlocução, não  realizando a ação 
solicitada.  OU  Trata  de  outro  tema.  OU  Demonstra  problemas  generalizados  de  compreensão, 
impedindo o cumprimento do propósito e a configuração da relação de interlocução E/OU Limita‐se a 
reproduzir o(s) texto(s)‐base(s), sem marcas de autoria. OU Ignora completamente o(s) texto(s)‐base(s). 
E/OU  Problemas  generalizados  de  clareza  e  coesão  e/ou  inadequações  linguísticas  impedem  a 
configuração da relação de interlocução no gênero solicitado, comprometendo a compreensão geral do 
texto. OU  A produção é insuficiente para a avaliação. 

 


