
 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE 

 
A Comissão de Seleção responsável pelo Processo Seletivo/2017 do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (Edital 04/2016 PPGE) 

torna público errata dos critérios de correção da prova de suficiência em Língua Estrangeira 

(Espanhol) integrante do referido processo. 

 
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – PROVA DE INGLÊS 

 
10,0 PONTOS, distribuídos conforme os critérios descritos abaixo:  

a. Habilidade de transposição lexical (5,0) – este item levará em conta a habilidade do(a) 

candidato(a) de selecionar as palavras portuguesas adequadas ao sentido do texto em língua 

inglesa, observando tanto a fidedignidade ao texto-fonte quanto a naturalidade no idioma alvo. 

Será observada a correspondência semântica ao texto-fonte, assim como a adequação na 

seleção lexical e nas escolhas estilísticas, de forma a estabelecer conexão entre as distintas 

partes do texto, formando uma unidade compreensível em língua portuguesa. 

 

b. Acuidade gramatical (3,0) - este item levará em conta a escrita da tradução dos parágrafos 

segundo a norma padrão da língua portuguesa, correspondente àquela utilizada na língua-

fonte. Serão verificadas regência nominal e verbal, acentuação, pontuação, ortografia, 

concordância nominal e verbal.  
 

c. Manutenção do registro de formalidade (2,0) – neste item, sera considerada a propriedade 

do vocabulário selecionado, e das estruturas sintáticas, ao registro de formalidade do texto-

fonte. 

 
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – PROVA DE ESPANHOL 

 
10,0 PONTOS, distribuídos conforme os critérios descritos abaixo:  

 

Para correção da Prova de Espanhol, a banca considerará os seguintes critérios para correção de cada 

uma das questões da prova. Cada questão da prova tem valor de (2,0) pontos 

 

 

a. Compreensão do enunciado da questão. 

b. Compreensão/interpretação do texto, a partir do reconhecimento do significado de 

trechos, palavras e expressões no contexto em que são apresentados. 

c. Capacidade de apresentar, em língua portuguesa, as respostas ao que é perguntado. 

d. Capacidade de tradução, por meio da construção coerente e coesiva da interpretação, 

de forma fiel ao texto proposto.   

 
 

Jataí, 25 de outubro de 2016. 

 

Comissão de Seleção  


