
 

CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DA 1ª REGIÃO- CRECI/RJ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020  

ANEXO III - TABELA DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

 

CÓDIGO DO CANDIDATO: ______________ 

CARGO: ADVOGADO  

VALOR 20 PONTOS  

 

I. ASPECTOS FORMAIS E TEXTUAIS (valor: 10,00 pontos)  

 

ITEM 1       Nota 2,5  

2,5 pontos – Produziu texto com clareza de argumentação.  

1,25 pontos – Produziu texto com parcial clareza de argumentação. 

0 pontos – Não produziu texto com clareza de argumentação.  

 

ITEM 2       Nota 2,5  

2,5 pontos – Produziu texto com formalidade de introdução, desenvolvimento e conclusão. 

1,25 pontos – Produziu texto com parcial formalidade de introdução, desenvolvimento e conclusão. 

0 pontos – Não produziu texto com formalidade de introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 

ITEM 3      Nota 2,5  

2,5 pontos – Produziu texto com seletividade de informação. 

1,25 pontos – Produziu texto com parcial seletividade de informação. 

0 pontos – Não produziu texto com seletividade de informação. 

 

ITEM 4        Nota 2,5 

2,5 pontos - Produziu texto com utilização da norma padrão da Língua Portuguesa. 

0 pontos – Produziu sem utilização da norma padrão da Língua Portuguesa. 

 

 

II. ASPECTOS TÉCNICOS (valor: 10,00 pontos)  

 

CONTEÚDO DA QUESTÃO   

        

ITEM 5                              Nota 10,0 

5.1 Articulação de argumentos com os debates contemporâneos da área: 

2,0 pontos – Desenvolveu o texto com articulação dos 

argumentos com os debates contemporâneos da área.  

1,0 ponto – Desenvolveu parcialmente o texto com articulação 

dos argumentos com os debates contemporâneos da área.  

0 pontos – Não desenvolveu o texto com articulação dos argumentos 

com os debates contemporâneos da área. 



 

5.2    Interlocução com os referenciais teóricos da área: 

         2,0 pontos – Desenvolveu o texto com interlocução com os 

referenciais teóricas da área.  

0 pontos – Não desenvolveu o texto com interlocução com os 

referenciais teóricas da área. 

 

5.3    Precisão e correção da linguagem 

         2,0 pontos - Desenvolveu o texto com precisão e correção da 

linguagem. 

0 pontos – Não desenvolveu o texto com precisão e correção da 

linguagem. 

 

5.4    Estruturação do texto com consistência argumentativa 

         2,0 pontos – Desenvolveu o texto com estruturação com 

consistência argumentativa. 

0 pontos – Não desenvolveu o texto com estruturação com 

consistência argumentativa. 

 

5.5 Atenção ao enunciado, com resposta relacionada à questão 

proposta: 

       2,0 pontos – Desenvolveu o texto com solução ao caso proposto 

compatível com os artigos 723 Código Civil e artigos 2º, 3º e 6º da 

Lei 6530 de 1978, tecendo comentários expressos sob a 

responsabilidade dos corretores e imóveis e/ou imobiliárias.  

1,0 pontos – Desenvolveu o texto com solução juridicamente 

possível ao caso proposto. 

0 ponto – Desenvolveu o texto sem apresentar solução 

juridicamente possível ao caso. 

 

Composição da Nota  

Item 1+item 2+ item 3+item4+item 5 (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)=NF 

 

 

 

 


