
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DA PROVA DE REDAÇÃO 
 

PROTOCOLO: 27624057345-0. MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 

respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “O Brasil Protestante” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, além do tema ter sido 
desenvolvido de maneira parcial, há problemas de estrutura, visto que o último parágrafo é maior que os outros, 
apresentando ideias novas e  nexos que denotam oposição. Por esses motivos, a relação lógica dos parágrafos ficou 
um pouco prejudicada – a principal justificativa para a diminuição da nota do candidato. Há apenas dois erros de 
ortografia (livre-arbítrio e uso inadequado de maiúscula) e um de concordância verbal.  

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057374-4. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 

respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “País sem distino” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que desenvolveu o tema 
superficialmente, fundamentando-se principalmente nas informações contidas no texto de apoio. Observe-se que o 
texto peca por falta de consistência argumentativa, com argumentos triviais e sem investimento autoral. Os erros de 
ortografia estão ligados à dificuldade em compreender algumas partes do texto, em virtude da caligrafia do candidato. 
Além disso, algumas palavras são usadas inadequadamente. 



Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057363-6. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 

respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “O Leme da Mudança” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que desenvolveu o tema de 
maneira superficial, apresentando frases por vezes longas – o que dificultava a compreensão de algumas passagens. 
Por esse motivo, encontram-se problemas de coerência e coesão. Além disso, a estrutura do texto também está 
prejudicada, uma vez que argumentos novos são inseridos no parágrafo de conclusão. É necessário esclarecer que 
há mais erros de sinal de pontuação do que foi descontado, além de erros de regência e de falta de referência (quem 
é autora, por exemplo?).  
Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 27624057364-6. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 
respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “A nau de todos” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que desenvolveu o tema de maneira 
superficial, com problemas de pontuação que comprometiam a compreensão das ideias. Os argumentos não são 
claros nem consistentes, apoiando-se basicamente ao texto de Lya Luft. Há problemas de adequação vocabular, uma 
vez que são usadas palavras que denotam ideias opostas. O erro de ortografia está na divisão silábica da palavra 
‘solidariedade’. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 27624057354-8. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 
respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 



uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “O poder deriva do povo” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, apesar de desenvolver 
o tema proposto, apresentou problemas estruturais, principalmente no que se refere à posição assumida pelo autor 
em relação a alguns temas (diferença de opinião entre os parágrafos). Além disso, solicitava-se um texto dissertativo 
independente, em que há problemas de referência (quem seria o referente de ‘autora’ (l.01)?). Tais problemas 
acarretam a diminuição de itens como coesão, coerência e adequação vocabular. 

Já em relação aos sinais de pontuação, apresentam-se os problemas: primeira ocorrência da vírgula da linha 
05; vírgula da linha 13 (elementos de comparação não são separados por vírgula); vírgula da linha 26 (adjunto 
adverbial está em posição normal, não deslocado); ponto-e-vírgula da linha  28 está mal empregado – um ponto final 
seria mais adequado. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057352-8. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 

respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

Em relação aos descontos sobre pontuação no texto “A espera de novos ventos”, explicitam-se os erros: aspas 
usadas inadequadamente na linha 04; primeira vírgula da linha 05 mal-colocada; incorreção no uso da primeira 
vírgula da linha 08 (problema de paralelismo); falta uma vírgula após ‘muitas vezes’, na linha 14; necessidade de 
retirar vírgula da linha 16. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 27624057346-0. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 
respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “Os Rumos do País” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que apresenta mais uma análise 
do texto de apoio da prova, de Lya Luft, do que um texto dissertativo-argumentativo. Além disso, o resultado da 
conclusão foge da expectativa criada no parágrafo de introdução – o que atrapalha a estrutura, uma vez que não se 



deve colocar ideias novas no momento de fechar uma argumentação. Há alguns problemas de caligrafia que 
prejudicam a compreensão do acento que foi usado, além de existirem alguns erros de pontuação e de 
regência/concordância. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057361-6. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 

respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “Desorientados, sem capitão e sem bússola” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que o 
tema foi desenvolvido de maneira superficial, com falta de consistência argumentativa. Há muitas repetições de 
ideias, o que compromete a estrutura argumentativa, inclusive quanto ao uso de nexos e outros elementos de 
coesão. Algumas palavras estão colocadas inadequadamente, não estabelecendo relação de sentido com as demais 
partes do texto. Há, ainda, inconsistência lógica e de progressão de ideias.  Os erros de pontuação estão localizados 
nas linhas 10, 11, 12, 13 e 20.  

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057351-8. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 

respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “Com pelo menos um remo na mão” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que o tema foi 
desenvolvido de maneira superficial, com problemas de consistência argumentativa. O candidato faz uso de algumas 
frases com sentido muito amplo, o que confunde a compreensão da ideia que se quer transmitir. Em relação ao uso 
de pontuação, de nexos e de outros elementos de coesão e coerência, faz-se necessário observar que não basta o 
candidato saber as regras gramaticais para seu texto ser bem escrito – é preciso saber usar os elementos 
adequadamente, de acordo com o objetivo que se pretende alcançar. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057344-0. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 

respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 



Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “Educar para a cidadania” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que há alguns problemas 
relacionados à pontuação, à regência (e consequente paralelismo sintático) e à concordância, apresentando frases 
fragmentadas. Com um tema desenvolvido superficialmente, o texto apresenta problemas na estrutura 
argumentativa, como na conclusão, que não é desenvolvida adequadamente.  

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 27624057347-0. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 
respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “O ‘valor’” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que apresenta mais uma análise do texto 
de apoio da prova, de Lya Luft, do que um texto dissertativo-argumentativo. Isso acarreta problemas estruturais, visto 
que o texto peca por falta de consistência argumentativa e de progressão temática – inclusive com falta de 
referências. Além disso, há problemas que se referem à acentuação incorreta, à pontuação inadequada e ao 
paralelismo sintático. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057362-6. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 

respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  



O texto “Brasil: um país de poucos” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que apresenta mais uma 
certa inconsistência argumentativa. O principal ponto, no entanto, diz respeito à legibilidade, uma vez que a caligrafia 
atrapalha a compreensão de muitas palavras. Além disso, há problemas sérios de pontuação que fazem com que as 
frases fiquem longas e/ou fragmentadas, inclusive fazendo a separação entre sujeito e predicado. Há, ainda, 
problemas de progressão temática, uma vez que as mesmas ideias parecem não ser sustentadas durante toda a 
argumentação. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057373-4. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 

respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “O exercício da cidadania” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que o texto peca por falta 
de consistência argumentativa, apresentando poucas relação lógica entre os parágrafos e com argumentos 
inconsistentes/incoerentes.  Além disso, o texto parece deter-se demasiadamente nas informações contidas no texto 
de apoio., com alguns nexos colocados de forma inadequada. Há sérios problemas de concordância e regência, o 
que acarreta erros de paralelismo sintático. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 27624057348-4. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 
respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresenta uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “Transição Planetária” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que o texto peca por falta de 
consistência argumentativa, apresentando palavras colocadas inadequadamente, que não estabelecem relações de 
sentido com as demais partes do texto. Além da inconsistência vocabular, há alguns problemas de pontuação e de 
concordância/regência. 
Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 

 
PROTOCOLO: 27624057349-0. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  

A prova de redação solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, respondendo à 
seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, relacionar os 
argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 



deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo. 

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresente uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “Indignação ou acomodação” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que desenvolveu o 
tema parcialmente de uma forma expositiva. Os argumentos não estavam claros a ponto de explicitar o ponto de vista 
do autor. O texto, basicamente, se dá por exemplos de fatos que ocorrem na esfera atual. Percebe-se que a 
introdução não é clara suficiente na apresentação do que será tratado nos outros parágrafos do texto. Também, vê-
se que a conclusão não conseguiu abordar tudo o que foi apresentado no texto, deixando, assim, uma lacuna. Nota-
se, ainda, que os parágrafos de desenvolvimento atendem de forma parcial ao critério de coerência. Em relação aos 
critérios gramaticais e ortográficos, podem ser encontrados problemas de pontuação (l.02, 14, 20, 27, 29), adequação 
vocabular (l.02, 07, 11), ambiguidade (l.11). 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057356-8. MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 
A prova de redação solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, respondendo à 

seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, relacionar os 
argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo. 

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresente uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “Uma Nova Revolução” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que desenvolveu o tema de 
forma parcial, não apresentado argumentos claros e baseando-se  somente em exemplos que não ilustravam o ponto 
de vista do autor. Como um todo, pode-se dizer que o texto não apresenta nem argumentos nem exemplos que 
enriqueçam o desenvolvimento da ideia do autor. Além disso, nota-se a falta de nexos lógicos no decorrer dos 
parágrafos, o que prejudica a coesão da redação. Também é possível afirmar que a conclusão não retoma o pouco 
que foi abordado no texto. Em relação aos critérios gramaticais e ortográficos, podem ser encontrados problemas de 
pontuação (l.04, 09, 11, 15, 16, 21, 23), de adequação vocabular e ortografia em geral (l.02, 03, 06). 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057369-6. MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 
A prova de redação solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, respondendo à 

seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, relacionar os 
argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo. 

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresente uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “Um navio sem capitão” atendeu parcialmente aos requisitos discutidos acima, visto que não 
desenvolveu o tema em sua totalidade. Os argumentos apresentados não eram consistentes e não apresentavam 
exemplos que os ilustrassem. Desse modo, o ponto de vista do autor ficou prejudicado. Além disso, nota-se a falta de 
nexos lógicos no decorrer dos parágrafos, o que prejudica a coesão da redação. Também é possível afirmar que a 
conclusão não retoma o pouco que foi abordado no texto. Em relação aos critérios gramaticais e ortográficos, podem 



ser encontrados problemas de regência e concordância (l.01, 05, 14), de  pontuação (l.09, 21), de adequação 
vocabular e ortografia em geral (l.09, 10, 22, 23). 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057343-0. MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 
A prova de redação solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, respondendo à 

seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, relacionar os 
argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo. 

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresente uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “O gigante realmente acordou?” atendeu parcialmente aos requisitos discutidos acima, visto que não 
desenvolveu o tema em sua totalidade. O texto, basicamente, evoluiu de forma explicativa e não argumentativa; os 
poucos argumentos presentes não são claros suficiente. Desse modo, o ponto de vista do autor ficou prejudicado. 
Além disso, nota-se a falta de nexos lógicos no decorrer dos parágrafos, o que prejudica a coesão da redação. 
Também é possível afirmar que a conclusão não retoma o que foi abordado no texto, apresentando, ainda uma ideia 
nova. Em relação aos critérios gramaticais e ortográficos, podem ser encontrados problemas de regência e 
concordância (l.02,11, 26, 29), de pontuação (l.12, 17, 29), de adequação vocabular e ortografia em geral 
(l.03,05,19). 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057360-6. MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 
A prova de redação solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, respondendo à 
seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, relacionar os 
argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo. 

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresente uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc.  

O texto “O direito de Cada um.” atendeu parcialmente aos requisitos discutidos acima, visto que desenvolveu o 
tema de forma parcial. O texto, basicamente, evoluiu de forma explicativa, apresentando poucos argumentos. Desse 
modo, o ponto de vista do autor ficou prejudicado. Além disso, nota-se a falta de nexos lógicos no decorrer dos 
parágrafos, o que prejudica a coesão da redação. A estrutura dos parágrafos não é adequada, tendo somente um 
pequeno parágrafo de desenvolvimento. Já o parágrafo da conclusão não teve papel de retomar o que foi discutido 
nos demais parágrafos; ele acabou tendo função de desenvolvimento e não de conclusão de ideias. Em relação aos 
critérios gramaticais e ortográficos, podem ser encontrados problemas de regência e concordância (l.06, 11, 13, 14, 
20, 21, 27), de pontuação (l.16, 22, 30 e título), de adequação vocabular e ortografia em geral (l.07, 10, 25 e título). 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057380-2. MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 

respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  



Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresente uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc. 

O texto “Gerações de Ousadia” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, além do tema ter sido 
desenvolvido de maneira parcial, há problemas de estrutura, visto que o último parágrafo é expresso por apenas um 
período, sem haver qualquer referência ao proposto na introdução, demonstrando inadequação quanto ao modelo 
solicitado. O texto revela ainda inúmeros problemas de ordem gramatical e de coesão, que prejudicam o 
sequenciamento das ideias. 

No primeiro parágrafo, evidenciam-se problemas relacionados ao uso inadequado ou à falta de pontuação 
(linhas 02, 04 e 23, por exemplo). Ocorrem repetições como nas linhas 02 e 03. Há erros ortográficos como 
inadequação do uso de letras maiúsculas (Título, linha 04). Erros de repetição desqualificam o texto; há ainda uso 
inapropriado de pronomes demonstrativos em relação ao processo de referenciação que provocam problema na 
fluidez das ideias e no sequenciamento textual. No parágrafo contido entre as linhas 23 e 27, a sintaxe  foi 
equivocada, visto haver frases encadeadas e que, no caso, não deveriam estar. Erros de acentuação, como por 
exemplo, na linha 05 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 27624057381-2. MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 
respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 

Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresente uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc. 

O texto “O timão este em nossas mãos” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, além do tema 
ter sido desenvolvido de maneira ampla, abordando diversos aspectos sem deter-se com maior profundidade em 
nenhum, fazendo do texto uma citação de problemas relacionados às mudanças do povo. No terceiro parágrafo 
citam-se fatos e não recebem a discussão devida.  No parágrafo seguinte, faz-se referência ao processo de 
amadurecimento político (novo aspecto); no último parágrafo volta-se ao individual. Denota-se que o texto não 
apresente um percurso; ideias são apresentadas e parecem desencadeadas, refletindo-se, dessa forma em 
problemas de estrutura. O texto revela ainda problemas de ordem gramatical e de coesão, que prejudicam o 
sequenciamento das ideias (uso do demonstrativo na linha 14). 

No título, surge a palavra ‘timão’ que, em nenhum momento revela ligação com  texto; além disso há um 
problema de assonância. Evidenciam-se problemas relacionados ao uso inadequado ou à falta de pontuação na linha 
11, nas linhas 22 e 23. Há problema de paralelismo de regência na linha 11 e uma inadequação da contração ‘do’ na 
linha 12. Ortograficamente, na linha 16 o uso do artigo indefinido confere aos vocábulos a ideia de serem comuns, 
portanto, não produzem a necessidade de uso de maiúsculas.    

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 

PROTOCOLO: 27624057378-4. MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-argumentativo, 

respondendo à seguinte questão: “somos uma nau sem rumo sobre um mar de naufrágio?”. Era necessário, ainda, 
relacionar os argumentos com o texto de Lya Luft, que servia de apoio à prova. 



Em primeiro lugar, é preciso que se defina o que é um texto dissertativo-argumentativo: o objetivo é 
argumentar de forma convincente para que o leitor aceite o ponto de vista defendido.  Ou seja, ao escrever, não se 
deve resumir o texto a uma exposição de ideias sobre o tema proposto – esse é objetivo de outro tipo textual, o 
dissertativo-expositivo.  

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que a tese defendida seja clara, 
com argumentos consistentes baseados em evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos) e encaminhados em 
uma ordem lógica, de forma que uns se somem aos outros, formando um todo coerente. Além disso, é necessário 
que o texto apresente uma estrutura específica: introdução, em que se conheça o tema e a posição que será 
defendida; desenvolvimento, com argumentos e comentários logicamente conectados; e conclusão, com uma síntese 
de todos os argumentos. 

Além disso, dever-se-ia estar de acordo com alguns aspectos gramaticais e ortográficos, como pontuação, 
ortografia, concordância e regência verbal e nominal, adequação vocabular, etc. 

O texto em análise já não apresentava título e atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, além do 
tema ter sido desenvolvido de maneira ampla, abordando diversos aspectos sem deter-se com maior profundidade 
em nenhum. Além disso, as ideias contidas no texto caracterizam ‘lugar-comum”, ou seja, não há argumentação 
lógica, nem informações relevantes que confiram ao texto uma abordagem qualificada.  Denota-se que o texto não 
apresente um percurso; ideias são apresentadas e parecem desencadeadas (saúde, passagens de ônibus, evento 
esportivo, escolas, segurança) refletindo-se, dessa forma a falta de argumentação. Tal fato, refletido, também, na 
estrutura textual. O texto revela ainda problemas de ordem gramatical, de coesão e de adequação vocabular. 

No título, surge a palavra ‘timão’ que, em nenhum momento revela ligação com  texto; além disso há um 
problema de assonância. Evidenciam-se problemas relacionados ao uso inadequado ou à falta de pontuação na linha 
11, nas linhas 22 e 23. Há problema de paralelismo de regência na linha 11 e uma inadequação da contração ‘do’ na 
linha 12. Ortograficamente, na linha 16 o uso do artigo indefinido confere aos vocábulos a ideia de serem comuns, 
portanto, não produzem a necessidade de uso de maiúsculas.    
Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 

 

Porto Alegre, 11 de abril de 2014. 

 

Comissão de Processos Seletivos & Concursos.  

 


