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RECURSOS INDEFERIDOS 

 
PROTOCOLO: 32124090697-7. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “A segurança por água abaixo” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, 
além de o tema ter sido desenvolvido de maneira parcial, há problemas de estrutura, visto que 
apenas no último parágrafo é parcialmente respondido o questionamento da proposta de redação. 
Por esses motivos, a relação lógica dos parágrafos ficou um pouco prejudicada, sendo essa a 
principal justificativa para a diminuição da nota do candidato, pois os três primeiros parágrafos 
foram utilizados para expor o assunto da violência ao invés de serem utilizados para responder ao 
questionamento através de argumentos consistentes. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090698-7. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Por um futuro melhor” atendeu parcialmente os requisitos acima, expondo 
superficialmente os seus argumentos a respeito do tema proposto. Além disso, são apresentadas 
muitas informações desconexas, pecando no encadeamento de ideias. Cada parágrafo do texto 
apresenta uma informação diferente, portanto o texto não segue a estrutura padrão de um texto, 
com introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090656-4. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Guerra interna” atendeu parcialmente os requisitos acima, pois ao apresentar as suas 
ideias em relação ao tema proposto, o candidato não utiliza a estrutura padrão de um texto 
dissertativo-argumentativo, além disso, faltam nexos coesivos para um melhor encadeamento de 
ideias. Os argumentos poderiam ser mais desenvolvidos e aprofundados, ou seja, sendo mais 
convincentes ao leitor. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090696-7. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Soluções contra violência no Brasil” atendeu parcialmente os requisitos acima, 
utilizando apenas o último parágrafo para responder ao questionamento do tema proposto, não 
atendendo, assim, a estrutura padrão de um texto dissertativo-argumentativo, com introdução, 
desenvolvimento e conclusão. Ao longo do texto são expostas informações em relação à violência, 
porém sem aprofundar o assunto com argumentos consistentes. 

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



 
PROTOCOLO: 32124090695-7. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “A ‘naturalização”/banalização das violências no Brasil” atendeu parcialmente os 
requisitos acima, expondo superficialmente os seus argumentos a respeito do tema proposto. Além 
disso, são apresentadas muitas informações desconexas, pecando no encadeamento de ideias e 
dificultando no entendimento do que está querendo ser dito, principalmente no primeiro parágrafo 
e no último período do terceiro parágrafo. Cada parágrafo do texto apresenta uma informação 
diferente, portanto o texto não segue a estrutura padrão de um texto, com introdução, 
desenvolvimento e conclusão. O texto possui erros de acentuação (linhas 29 e 31). 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090694-7. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 Silêncio e A Violência no Brasil” atendeu parcialmente os requisitos acima, 
tangenciando e expondo superficialmente os seus argumentos a respeito do tema proposto e não 
respondendo ao questionamento principal do tema. Além disso, cada parágrafo do texto apresenta 
uma informação diferente, portanto o texto não segue a estrutura padrão de um texto, com 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090693-7. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Somos igualmente diferentes” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, 
há problemas de estrutura, pois apenas no último parágrafo é parcialmente respondido o 
questionamento da proposta de redação e os três primeiros parágrafos foram utilizados para expor 
o assunto da violência ao invés de serem utilizados para responder ao questionamento através de 
argumentos consistentes. Além disso, há problemas nas construções frasais, faltando 
encadeamento nas informações apresentadas no texto. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090690-7. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Violência” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, além de o tema ter 
sido desenvolvido de maneira parcial, há problemas de estrutura, não havendo relação entre os 
parágrafos. O questionamento do tema proposto não foi respondido, sendo apenas tangenciado 
ao longo do texto. Além disso, as ideias são expostas sem relação entre si, evidenciando a falta 
de nexos coesivos na elaboração do texto, principalmente no último parágrafo onde é trazida uma 
informação nova, que não é explicada e nem devidamente inserida no contexto. No parágrafo de 
introdução o candidato apresenta duas informações e não dois questionamentos como ele escreve 
no texto. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090688-9. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Solução para diminuição da violência no Brasil” atendeu parcialmente aos requisitos 
acima, visto que, além de não haver estrutura de um texto dissertativo-argumentativo (com 
introdução, desenvolvimento e conclusão), há problemas no encadeamento de ideias, o que acaba 
prejudicando no entendimento do texto, principalmente no último parágrafo. Além disso, o texto 
apresenta problemas de pontuação, como o próprio candidato apontou. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090687-9. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Como evitar que sejamos o próximo número na estatística da violência” atendeu 
parcialmente aos requisitos acima, visto que a abordagem do tema foi parcial, necessitando de 
argumentos mais consistentes e convincentes e a estrutura de um texto padrão dissertativo-
argumentativo não foi totalmente atendida. Além disso, o texto apresenta problemas de pontuação, 
prejudicando a compreensão e o entendimento do conteúdo. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090686-9. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 Brasil: violência e o Gigante Adormecido” atendeu parcialmente aos requisitos 
acima, visto que, além de o tema ser tangenciado em toda a sua extensão, os argumentos 
utilizados são inconsistentes, necessitando de mais dados e informações para transmitirem 
informações concisas. Além disso, o texto não possui a estrutura padrão de um texto dissertativo-
argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. 



Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090685-9. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 fim da violência, uma constante busca” atendeu parcialmente aos requisitos acima, 
visto que apresenta argumentos fracos no embasamento de ideias, necessitando de mais 
informações e dados que tornem o texto convincente ao leitor. Há sérios problemas de pontuação, 
inclusive separando sujeito de predicado, principalmente no primeiro parágrafo. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090683-9. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Mais educação menos mortes” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, 
além de o tema ter sido desenvolvido de maneira parcial, há problemas de estrutura, visto que não 
há introdução, desenvolvimento e conclusão. Em alguns momentos, a progressão de ideias se 
torna confusa, prejudicando o entendimento. Além disso, o texto possui muitos erros de pontuação. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090682-9. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Nossa realidade” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, além de o 
tema ter sido desenvolvido de maneira parcial, há problemas de estrutura, visto que apenas no 
último parágrafo é parcialmente respondido o questionamento da proposta de redação. Além 
disso, os argumentos poderiam ter sido melhor desenvolvidos e o texto deveria utilizar a estrutura 
padrão de um texto dissertativo-argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, o 
que não aconteceu. Há muitos problemas de pontuação, causando dificuldade no encadeamento 
de ideias e no entendimento do que se está querendo ser dito. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090681-9. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “A Diminuição da violência pelas políticas públicas” atendeu parcialmente aos requisitos 
acima, visto que, além de o tema ter sido desenvolvido de maneira parcial, há problemas de 
estrutura, visto que a organização dos parágrafos não atendeu ao padrão de um texto dissertativo-
argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Por esses motivos, a relação lógica 
dos parágrafos ficou prejudicada, sendo essa a principal justificativa para a diminuição da nota do 
candidato. Além disso, as ideias estão desorganizadas ao longo do texto, dificultando o 
entendimento e demonstrando que os argumentos poderiam ser mais bem desenvolvidos, a fim 
de convencer o leitor. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090680-9. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 poder da educação no combate a violência” atendeu parcialmente aos requisitos 
acima, visto que apresentou ideias superficiais sobre o tema, onde poderia ter desenvolvido mais 
a questão da educação como medida para evitar o aumento da violência. Além disso, o texto não 
possui a estrutura de um texto dissertativo-argumentativo padrão, com introdução, 
desenvolvimento e conclusão, faltando nexos coesivos para conectar as ideias apresentadas. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090679-0. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 basta à violência” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, a 
abordagem do tema foi superficial e com argumentos que precisam de mais dados e informações 
para ser consistentes e convincentes ao leitor. Na conclusão, além de haver a repetição de 
informações, já citadas anteriormente, ao invés de uma síntese dos argumentos, o candidato 
acabou por utilizar expressões vagas e que não trazem um fechamento ao pensamento. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090675-0. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Mais respeito e amor, é mais um brasileiro vivo” atendeu parcialmente aos requisitos 
acima, visto que, além de o tema ter sido desenvolvido de maneira parcial, há problemas de 
estrutura, visto que ao longo de todo o texto são relacionadas ideias sem uma organização padrão 
de um texto dissertativo-argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Os 
argumentos utilizados no texto não são convincentes ao leitor e além disso, em algumas 



passagens do texto fica difícil compreender o que está querendo ser dito, como nas linhas 20 a 22 
e nas linhas 28 a 30. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090673-0. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 de o tema ter sido desenvolvido de maneira parcial, há problemas de estrutura, visto 
que apenas no último parágrafo é parcialmente respondido o questionamento da proposta de 
redação. Por esses motivos, a relação lógica dos parágrafos ficou um pouco prejudicada, sendo 
essa a principal justificativa para a diminuição da nota do candidato, pois os três primeiros 
parágrafos foram utilizados para expor o assunto da violência ao invés de serem utilizados para 
responder ao questionamento através de argumentos consistentes. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
 
PROTOCOLO: 32124090667-2. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Breve diagnóstico Social” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que tem 
argumentos fracos para convencer o leitor, apresentando informações que acabam por não 
responder ao questionamento principal do tema proposto, principalmente quando traz um 
provérbio popular como o citado nas linhas 21 e 21 para embasar a ideia de que a educação seria 
a solução para diminuir a violência. Um texto dissertativo-argumentativo, além de necessitar de 
uma estrutura, com introdução, desenvolvimento e conclusão, precisa de argumentos consistentes 
e convincentes ao leitor, o que não ocorreu no texto em questão. Além disso, os três primeiros 
parágrafos foram utilizados para apresentar ideias que caracterizam “lugar-comum”, ou seja, não 
há argumentação lógica, nem informações relevantes que confiram ao texto uma abordagem 
qualificada. 



Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090666-2. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 País de Mudanças” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, além de 
o tema ter sido desenvolvido de maneira parcial, há problemas de estrutura, visto que no primeiro 
parágrafo não há uma introdução clara do que será desenvolvido no texto e no último parágrafo 
não há um fechamento do que foi apresentado no desenvolvimento e sim uma repetição do que já 
foi dito. No desenvolvimento, que poderia ter sido embasado com dados e informações, há alguns 
trechos que estão difíceis de compreender, como o período das linhas 16 a 19. Além disso, o texto 
apresenta problemas de pontuação, por exemplo, nas linhas 01 e 02 ou 14 e 15, regência (linha 
04) e adequação vocabular (linhas 13 e 14). 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090661-2. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Violência Urbana: Uma triste realidade do Brasil” atendeu parcialmente aos requisitos 
acima, visto que desenvolveu de maneira parcial o tema proposto, inclusive se valendo de 
passagem do texto de apoio na introdução. Há problemas de estrutura, pois o texto não apresenta 
a estrutura padrão de um texto dissertativo-argumentativo, com introdução, desenvolvimento e 
conclusão e os argumentos utilizados pelo autor não convencem ao leitor. Além disso, há 
problemas de pontuação, inclusive separando sujeito de predicado, como na linha 02, regência 
verbal (linha 08) e em alguns momentos, há dificuldades em compreender algumas partes do texto, 
em virtude da caligrafia do candidato. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090658-4. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  



A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 de o tema ter sido desenvolvido de maneira parcial, há problemas de estrutura, pois o 
texto não tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Os argumentos utilizados pelo candidato 
são fracos, falta embasamento, através de dados e informações convincentes ao leitor. Em alguns 
momentos a compreensão do texto ficou comprometida, como, por exemplo, no período das linhas 
08 a 13, onde há problemas de pontuação, adequação vocabular, caligrafia e até mesmo 
semântica. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090657-4. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Brasil: Um país incoerente” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, além 
de o tema ter sido desenvolvido de maneira parcial, há problemas de estrutura, visto que apenas 
no último parágrafo é parcialmente respondido o questionamento da proposta de redação. Por 
esses motivos, a relação lógica dos parágrafos ficou um pouco prejudicada, sendo essa a principal 
justificativa para a diminuição da nota do candidato, pois os três primeiros parágrafos foram 
utilizados para expor o assunto da violência ao invés de serem utilizados para responder ao 
questionamento através de argumentos consistentes, inclusive, valendo-se de trechos do texto de 
apoio para desenvolver o seu texto, o que demonstra falta de conhecimento sobre o assunto. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090652-4. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  



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 “A perda dos ‘nossos’” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, além de 
o tema ter sido desenvolvido de maneira parcial, há problemas de estrutura, pois não apresenta a 
estrutura padrão de um texto dissertativo-argumentativo, com introdução, desenvolvimento e 
conclusão. Os argumentos são muito fracos, faltando embasamento consistente e convincente ao 
leitor, e a repetição de ideias torna o texto cansativo, pois não acrescenta nada de novo ao texto. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090651-4. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 basta nos erros” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto que, além de o 
tema ter sido desenvolvido de maneira parcial, há problemas de estrutura, pois não possui a 
estrutura padrão de um texto dissertativo-argumentativo, com introdução, desenvolvimento e 
conclusão. O questionamento proposto no tema da redação é respondido apenas no final, 
superficialmente e defasado de argumentos consistentes e convincentes ao leitor.  

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090649-6. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, considerando a reflexão do jornalista Alexandre Garcia, expondo a sua opinião 
sobre a violência no nosso país e levando em conta a seguinte questão: “que medidas precisam 
ser tomadas para evitarmos que haja aumento na perda dos ‘nossos’?”.  

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 “Descaso e impunidade no Brasil” atendeu parcialmente aos requisitos acima, visto 
que, não apresenta argumentos consistentes e convincentes ao leitor. Além disso, não apresenta 
uma estrutura padrão de texto dissertativo-argumentativo, com introdução, desenvolvimento e 
conclusão. A pergunta principal do tema proposto é parcialmente respondida e faltam dados e 
informações para auxiliar no embasamento do texto, inclusive o último parágrafo do texto acaba 
contradizendo o que foi escrito anteriormente, causando ambiguidade ao texto. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO: 32124090672-0. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
O recurso não apresentou questionamento em relação aos critérios de correção nem solicitação 

de revisão da nota divulgada. 
Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO 32124090677-0 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “que medidas precisam ser tomadas para 

evitarmos que haja aumento na perda dos “nossos”? 

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 “A significância da vida” atendeu em parte os critérios estabelecidos, visto que 
desenvolveu o tema superficialmente. Há ideias contraditórias entre o primeiro e o terceiro 
parágrafo do texto. Além disso, apresenta erros de pontuação (l. 07) e de acentuação (l. 09). Por 
fim, o texto não traz argumentação consistente, se tornando mais expositivo dos fatos que 
deveriam ser debatidos e, ainda, por consequência, não atende à estrutura dissertativo-
argumentativa na medida em que não expõe argumentos sólidos em seu desenvolvimento. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
 
PROTOCOLO 32124090676-0 - MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “que medidas precisam ser tomadas para 

evitarmos que haja aumento na perda dos “nossos”? 

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. 

De acordo com os critérios expostos acima, o texto “A guerra brasileira” atendeu parcialmente 
ao que foi solicitado. Primeiramente, não apresenta erros graves de pontuação ou acentuação, 
apenas algumas repetições vocabulares. No entanto, a estrutura do texto ficou prejudicada pelo 
desenvolvimento do texto, que não tem relação lógica com a introdução e não apresenta 
argumentos sólidos. Além disso, o texto está confuso, pois apresenta ideias incompletas e vagas. 
O texto não propõe medidas efetivas que respondam à pergunta norteadora da proposta. 

Visto os motivos aqui expostos, mantém-se a nota. 
 
PROTOCOLO 32124090653-4 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “que medidas precisam ser tomadas para 

evitarmos que haja aumento na perda dos “nossos”? 

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 “A pia cheia de louça do Brasil” atendeu quase a totalidade da pontuação que 

poderia ser atribuída (100 pontos), obtendo uma nota superior à média do concurso em questão. 

O texto é coerente, bem escrito, criativo e claro. Não apresenta erros consideráveis de pontuação 

ou ortografia, por exemplo. No entanto, o texto quase não propõe medidas efetivas para mudar a 

situação que expõe no desenvolvimento, apenas há menção a isso no final do terceiro parágrafo, 

entre as linhas 18 e 22, ainda assim, de forma ampla, sem profundidade.  

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

PROTOCOLO 32124090654-4 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “que medidas precisam ser tomadas para 

evitarmos que haja aumento na perda dos “nossos”? 

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 “Se rebelar é preciso” atendeu em parte os critérios estabelecidos para correção. 

Primeiramente, a estrutura do texto argumentativo-dissertativo ficou prejudicado, visto que o 

fechamento, ou seja, a conclusão, apresenta novas propostas ao invés de retomar o que foi 

apresentado ao longo dos parágrafos. Assim, a conclusão acabou se tornando mais um parágrafo 



de desenvolvimento. Além disso, há lacunas de palavras no texto, prejudicando a fluidez da leitura 

(l. 09, 27), e problemas graves de acentuação (l. 12, 23, 25, 30) e pontuação (l. 06, 14). 

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

PROTOCOLO 32124090692-7 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “que medidas precisam ser tomadas para 

evitarmos que haja aumento na perda dos “nossos”? 

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 “A educação como instrumento de combate à violência” atendeu parcialmente os 

critérios estabelecidos para a correção. O fator preponderante para a atribuição da nota, nesse 

caso, foi a estrutura do texto argumentativo-dissertativo, que ficou comprometida devido à 

conclusão realizada, pois ela acaba trazendo ideias novas, deixando o parágrafo como uma 

continuação do desenvolvimento. O texto não expõe fatos, apenas reflete sobre a questão da 

violência, trazendo as mais diversas razões para a sua origem. 

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

PROTOCOLO 32124090662-2 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “que medidas precisam ser tomadas para 

evitarmos que haja aumento na perda dos “nossos”? 

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 equivocado combate à violência no Brasil” atendeu quase integralmente os 

requisitos acima, atingindo uma pontuação acima da média do referido concurso. A estrutura 

dissertativa-argumentativa foi respeitada em parte, visto que há quatro parágrafos de 

desenvolvimento, porém, curtos. O segundo e o terceiro parágrafos poderiam estar juntos, pois 

estão relacionados. O quarto parágrafo apresenta outro problema para violência, que pouco é 

desenvolvido posteriormente. Além disso, há problemas com a falta de vírgula nas linhas 11 e 20, 

prejudicando a fluidez da leitura. 

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



PROTOCOLO 32124090691-7 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “que medidas precisam ser tomadas para 

evitarmos que haja aumento na perda dos “nossos”? 

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 “Guerra civil nas ruas” atendeu parcialmente os requisitos acima, visto não desenvolveu 
com profundidade o tema proposto, apresentando problemas na estrutura dissertativa-
argumentativa. Primeiramente, o primeiro parágrafo traz o tema da violência, mas deixa várias 
lacunas para entendê-lo. O segundo não desenvolve e explica o primeiro, pelo contrário, traz novas 
informações e repete outras, sem aprofundar a temática. O terceiro parágrafo possui um erro de 
coesão (l. 13 e 14) e falha na colocação do pronome “dela”, visto dificultar a retomada do termo a 
que se refere, contudo, ainda consegue propor medidas para a diminuição da violência. O último 
parágrafo, apesar de retomar a ideia  exposta anteriormente, há, novamente, a colocação 
pronominal equivocada, do que causa uma confusão na busca pelo referente da frase (“ele”, linha 
24). 

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

PROTOCOLO 32124090689-9 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “que medidas precisam ser tomadas para 

evitarmos que haja aumento na perda dos “nossos”? 

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 “A esperança é a última que morre” não atingiu plenamente os requisitos 

apresentados acima, pois não conseguiu seguir a mesma linha de raciocínio até o fechamento. 

Inicialmente, o texto aborda a questão prisional como fonte principal da violência, desenvolvendo 

argumentos pertinentes ao posicionamento, sem apresentar erros graves de pontuação, 

acentuação, entre outros. No entanto, na conclusão, o autor traz uma nova questão à discussão: 

o investimento na educação, sem conseguir desenvolver o problema posto. 

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

PROTOCOLO 32124090660-2 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 



A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “que medidas precisam ser tomadas para 

evitarmos que haja aumento na perda dos “nossos”? 

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. 

As notas atribuídas aos candidatos levaram em consideração todos os critérios apresentados 
acima e poderiam variar de 0 a 100, de acordo com os objetivos alcançados com o texto. Por isso, 
não há discrepância em relação às notas, há, na verdade, textos que atingiram parcialmente ou 
integralmente aos requisitos exigidos para a pontuação máxima. 

O texto “Enfrentar a violência exige medidas a longo prazo” atingiu quase integralmente aos 
critérios de correção estabelecidos, contudo apresentou problemas gramaticais e ortográficos, 
como pontuação equivocada (l. 08 e 14), erro de grafia (l. 18) e ausência da partícula “que” (l. 05). 
Além disso, no início do primeiro parágrafo, o texto classifica a violência como “um termo abstrato”, 
sem, contudo, explicar o que quer dizer com isso. Pelo exposto, o texto perdeu 15 pontos do total, 
não conseguindo atingir a pontuação máxima, mas ficando acima da média do concurso. 

 

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

PROTOCOLO 32124090674-0 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “O que nós, cidadãos, podemos fazer para não 

deixar que a crise da falta de água se agrave ainda mais? Além de conscientizar a população 

sobre a importância da água no nosso cotidiano, que outras medidas o governo pode tomar para 

prevenir essa situação de escassez?” 

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 “Fonte de vida” não atingiu completamente os requisitos apresentados acima. 

Primeiramente, apresenta erro de pontuação (l. 03), falta de acentuação (l. 14 e l. 23) e erro de 

concordância (l. 10). No primeiro parágrafo, a palavra “antecedentes” não se mostra apropriada 

para o que está sendo dito, ou seja, houve erro de emprego vocabular. Quanto à estrutura 

dissertativa-argumentativa, o texto não apresenta medidas, ou propostas, que sustentem os 

argumentos empregados. O fechamento do texto também é problemático, visto que se resume um 

pequeno parágrafo que não consegue retomar integralmente o que foi dito anteriormente. 



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

PROTOCOLO 32124090650-4 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “O que nós, cidadãos, podemos fazer para não 

deixar que a crise da falta de água se agrave ainda mais? Além de conscientizar a população 

sobre a importância da água no nosso cotidiano, que outras medidas o governo pode tomar para 

prevenir essa situação de escassez?” 

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. Primeiramente, em todo o texto há ausência de acentuação (linhas 09, 10, 14, 22, 27). 

Além disso, apresenta também repetição vocabular (“este problema”, por exemplo), inadequação 

de colocação pronominal, inadequação no uso da vírgula e erro de concordância verbal. 

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

PROTOCOLO 32124090655-4 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “O que nós, cidadãos, podemos fazer para não 

deixar que a crise da falta de água se agrave ainda mais? Além de conscientizar a população 

sobre a importância da água no nosso cotidiano, que outras medidas o governo pode tomar para 

prevenir essa situação de escassez?” 

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. 

 Tendo em vista os requisitos acima, o texto “O futuro do Brasil” não conseguiu 

desenvolver a estrutura dissertativa-argumentativa de forma consistente e apresentou, ao longo 

dos parágrafos, diversos erros gramaticais e ortográficos. Há passagens no texto que apresentam 

lacunas, ou seja, o texto tem passagens incompletas que suscitam respostas para que se possa 

compreender o todo. Isso torna o texto sem fluidez, dificultado a compreensão do ponto de vista e 

dos argumentos apresentados. Nas linhas 09 e 18, há erro de concordância verbal. Já nas linhas 

03, 15, 22 e 24, há ausência de vírgula. O contrário ocorre nas linhas 04, 06, 14 e 20, onde a 

vírgula está posta de maneira errônea. 

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



 

PROTOCOLO 32124090664-2 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “O que nós, cidadãos, podemos fazer para não 

deixar que a crise da falta de água se agrave ainda mais? Além de conscientizar a população 

sobre a importância da água no nosso cotidiano, que outras medidas o governo pode tomar para 

prevenir essa situação de escassez?” 

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 “Conscientização a chave para o amanhã” atingiu parcialmente os requisitos acima. 
Inicialmente, título já apresenta falta de pontuação (sugere-se dois-pontos após conscientização) 
e letra maiúscula para a palavra “amanhã”. Há repetição vocabular no primeiro parágrafo do texto, 
erros graves de ortografia (l. 01 e 08), de acentuação (l. 20), de regência (l. 07 e 09) e de pontuação 
(l. 25 e 27).  

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

PROTOCOLO 32124090665-2 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “O que nós, cidadãos, podemos fazer para não 

deixar que a crise da falta de água se agrave ainda mais? Além de conscientizar a população 

sobre a importância da água no nosso cotidiano, que outras medidas o governo pode tomar para 

prevenir essa situação de escassez?” 

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 “A inadiável mudança” atingiu parcialmente os requisitos acima apresentados. A 

progressão textual argumentativa não foi apresentada adequadamente, visto que o texto trata, 

inicialmente, da crise da falta d’água em São Paulo, passando para o território brasileiro, e, sem 

seguida, na transição do segundo para o terceiro parágrafo, utiliza a conjunção “assim” para indicar 

conclusão, mas o terceiro parágrafo não apresenta uma relação de causa-consequência com o 

segundo. Além disso, o fechamento do texto é curto, não retomando de maneira aprofundada e 

completa o que foi dito anteriormente. 

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



PROTOCOLO 32124090669-2 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “O que nós, cidadãos, podemos fazer para não 

deixar que a crise da falta de água se agrave ainda mais? Além de conscientizar a população 

sobre a importância da água no nosso cotidiano, que outras medidas o governo pode tomar para 

prevenir essa situação de escassez?” 

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 líquido precioso” atingiu uma pequena parte dos requisitos apresentados 

acima, visto que, em toda a sua extensão, há frases muito longas, pontuadas apenas com vírgulas, 

ocasionando parágrafos extensos e, consequentemente, confusos. Falta, em várias palavras, o 

acento agudo (título, linhas 03, 09, 12 e 15). Além disso, houve o emprego “do mesmo” como 

pronome em várias passagens. Devido à caligrafia do candidato, algumas palavras não foram 

compreendidas, dificultando a compreensão de algumas partes do texto. Por fim, as ideias se 

repetem, não havendo progressão argumentativa textual. 

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

PROTOCOLO 32124090684-9 – MANTIDA A NOTA DIVULGADA 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “O que nós, cidadãos, podemos fazer para não 

deixar que a crise da falta de água se agrave ainda mais? Além de conscientizar a população 

sobre a importância da água no nosso cotidiano, que outras medidas o governo pode tomar para 

prevenir essa situação de escassez?” 

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 “Á água nossa cada dia” atingiu parcialmente os requisitos acima. Apesar de 

apresentar qualidade na escrita e bons argumentos, destaca-se que o texto não apresenta recuo 

de parágrafo, o que prejudica a fluidez da leitura. Além disso, há ausência de acentuação aguda 

em palavras como “já” e “água” (l. 01, 03, 20). Falta pontuação na linha 06 e há pontuação 

equivocada nas linhas 15, 28 e 29, ocasionando frases fragmentadas. 

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

RECURSOS DEFERIDOS 
 



PROTOCOLO 32124090678-0 – ALTERA A NOTA DIVULGADA DE 45 PARA 70. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-

argumentativo, respondendo à seguinte questão: “que medidas precisam ser tomadas para 

evitarmos que haja aumento na perda dos “nossos”? 

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 “Brasil assassino” atingiu parcialmente os requisitos apresentados acima. 

Primeiramente, há erros de acentuação (l. 23 e 26) e concordância (l. 05). Ainda assim, o texto 

consegue articular uma linha de argumentos, demonstrando posicionamento acerca da temática 

apresentada.  

Por isso, altera-se a nota de 45 para 70. 

 
Porto Alegre, 18 de março de 2015. 
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