
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 
ESTADO DO PARANÁ 

 

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO  

DE NOTAS PRELIMINARES DA PROVA DE REDAÇÃO 

 

PARA LOCALIZAR SEU RECURSO PRESSIONE OS BOTÕES CTRL+F DO TECLADO E 
DIGITE O NÚMERO DO PROTOCOLO DE RECURSO. 
 

RECURSOS INDEFERIDOS 

PROTOCOLO: 40026107667-9                                                    MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto 
dissertativo-argumentativo, considerando o seguinte tema: O significado de “felicidade” muda 
com o tempo? O que significa ser feliz, hoje, na era da globalização? Ao posicionar-se sobre o 
assunto, apresente argumentos plausíveis, que sustentem seu ponto de vista com clareza e com 
atenção à tipologia textual solicitada e à norma culta da língua escrita. 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o 
redator  exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista 
acerca das questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu 
posicionamento. NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma 
paráfrase) das ideias apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de 
Língua Portuguesa), nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto 
de vista defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, 
coesão e coerência. Também 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. Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve 
ser observada: cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em 
que são aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e 
externa adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às 
normas gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 
5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 
 



*Sobre este conteúdo, a Banca lembra que, tratando-se de um texto de Nível Superior, é exigível: 
abordagem aprofundada, criticidade, vocabulário amplo e diversificado, além de construções 
argumentativas que fujam do senso comum. 

 
“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 
5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto 
abordou o tema com medianidade, sem aprofundamento maior crítico. No plano estrutural-
gramatical, o texto é construído com parágrafos curtos (um deles com um período só), e há 
problemas de pontuação, concordância e construção frasal. Esses aspectos geraram descontos 
que resultou na nota dada.  

PROTOCOLO: 40026107671-7     MANTIDA A NOTA DIVULGADA 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O significado de “felicidade” muda com o tempo? 
O que significa ser feliz, hoje, na era da globalização? Ao posicionar-se sobre o assunto, 
apresente argumentos plausíveis, que sustentem seu ponto de vista com clareza e com atenção 
à tipologia textual solicitada e à norma culta da língua escrita. 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

*Sobre este conteúdo, a Banca lembra que, tratando-se de um texto de Nível Superior, é exigível: 
abordagem aprofundada, criticidade, vocabulário amplo e diversificado, além de construções 
argumentativas que fujam do senso comum. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 



5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto, no plano 
estrutural-gramatical foi construído com problemas de pontuação, concordância e construção 
frasal. O caráter dissertativo foi prejudicado por o redator dirigir-se ao leitor (você) e por 
apresentar uma argumentação pouco clara e precariamente desenvolvida. Esses aspectos 
geraram descontos que resultou na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107784-2                        MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato apresentou problemas na construção frasal (com recorrentes casos de frases mal 
estruturadas), na estrutura dos parágrafos, além de variados problemas de expressão. Portanto, 
os descontos nos itens referidos resultaram na nota atribuída. 



PROTOCOLO:  40026107554-3                        MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato apresenta considerações muito próximas do senso comum, com argumentação 
precária; também apresentou problemas na construção frasal e na tipologia textual.  Portanto, os 
descontos nos itens referidos resultaram na nota atribuída. 

PROTOCOLO:  40026107559-3                        MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 



apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato tratou do tema de forma mediana, com pouca argumentação; apresentou variados 
problemas de expressão, sobretudo concordância e estrutura frasal. Portanto, os descontos nos 
itens referidos resultaram na nota atribuída. 

PROTOCOLO:  40026107790-0                       MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 



adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato tratou do tema de forma mediana, próxima do senso comum; apresentou problemas 
na estruturação dos parágrafos e variados problemas de expressão. Portanto, os descontos nos 
itens referidos resultaram na nota atribuída. 

PROTOCOLO:  40026107651-0                     MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 



“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato tratou do tema de forma mediana, próxima do senso comum; apresentou problemas 
na estruturação dos parágrafos e variados problemas de expressão. Portanto, os descontos nos 
itens referidos resultaram na nota atribuída. 

PROTOCOLO: 40026107518-0          MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 



PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato tem dois  parágrafos de tamanho irregular, nos quais desobedece a qualquer regra de 
construção frasal, já que só usa vírgulas para separar  aquilo que seriam frases. Tal estrutura 
completamente precária torna o conteúdo confuso,  pois a coesão é inexistente. Portanto, os 
descontos nos itens referidos resultaram na nota atribuída. 

PROTOCOLO:  40026107812-2                      MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato tratou do tema de forma muito expositiva, limitando-se a constatar os problemas 
ambientais já referidos na proposta, também  há problemas de expressão (crase, ortografia, 
acentuação). Portanto, os descontos nos itens referidos resultaram na nota atribuída. 

PROTOCOLO:  40026107605-0                    MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 



Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato tratou do tema de forma mediana, próxima do senso comum; apresentou problemas 
na estruturação dos parágrafos e variados problemas de expressão, sobretudo na construção 
frasal. Portanto, os descontos nos itens referidos resultaram na nota atribuída. 

PROTOCOLO:  40026107661-9                       MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 



Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato tratou do tema de forma mediana, próxima do senso comum; apresentou problemas 
na construção frasal e na estruturação dos parágrafos. Portanto, os descontos nos itens referidos 
resultaram na nota atribuída. 

PROTOCOLO:  40026107659-0                       MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 



* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato tratou do tema de forma mediana, próxima do senso comum; apresentou problemas 
na estruturação dos parágrafos, na concordância, na ortografia e na pontuação. Portanto, os 
descontos nos itens referidos resultaram na nota atribuída. 

PROTOCOLO:  40026107633-4                     MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 



5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato tratou do tema de forma mediana, sem ponto de vista explícito. Não há divisão de 
parágrafos, e a estrutura frasal é precária; há ainda  variados problemas de expressão. Portanto, 
os descontos nos itens referidos resultaram na nota atribuída. 

PROTOCOLO:  40026107691-3                      MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto apresentou 
problemas na estruturação dos parágrafos, formados por uma frase só,  e variados problemas 
de expressão  (ortografia, elementos de referência, pessoa verbal, pontuação, dentre outros). 
Portanto, os descontos nos itens referidos resultaram na nota atribuída. 

PROTOCOLO:  40026107532-7                       MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 



indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: Foi atribuída nota 
ZERO ao texto do candidato  porque  o tema solicitado não foi contemplado. O redator escrever 
sobre as mudanças no modo de vida da sociedade e a relação de tais mudanças com o tempo. 
Somente na última linha do texto referiu-se à natureza. Portanto, em vista de tal problema, a 
Banca considerou FUGA do tema. 

PROTOCOLO:  40026107476-2                       MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   



Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato tratou do tema de forma próxima do senso comum, sem consistência argumentativa; 
apresentou ainda problemas reiterados  na estruturação dos parágrafos. Portanto, os descontos 
nos itens referidos resultaram na nota atribuída. 

PROTOCOLO:  40026107893-8                                                MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O homem e os impactos ambientais: o que cada 
indivíduo e cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na 
natureza? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 



5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista. 

* Sobre este conteúdo, a Banca lembra que é necessário que o redator discorra sobre os 
impactos do homem na natureza e sobre as ações de intervenção que possam minimizar ou 
acabar com tais impactos. 

“5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato apresentou problemas na construção frasal (com recorrentes casos de frases mal 
estruturadas), na estrutura dos parágrafos , na pontuação e no vocabulário (com repetições e 
inadequações de sentido). Portanto, os descontos em Expressão e estrutura resultaram na nota 
dada. 

PROTOCOLO:  40026107890-8                         MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto 
dissertativo-argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais 
são as consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de 
que o brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o 
redator  exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista 
acerca das questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu 
posicionamento. NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma 
paráfrase) das ideias apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de 
Língua Portuguesa), nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto 
de vista defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, 
coesão e coerência. Também 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. Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve 
ser observada: cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em 
que são aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e 
externa adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às 
normas gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 
5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 
 
* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 
 
5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 



5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato apresentou problemas na construção frasal  (com recorrentes construções mal 
elaboradas), na estrutura dos parágrafos (com parágrafos de uma frase só, por exemplo) e  na 
coesão do texto, com elementos de referência inadequados.  Portanto, tais descontos resultaram 
na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107889-0.    MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato apresentou problemas de pontuação, regência (emprego de crase) e ortografia; além 
disso, no conteúdo, não mencionou consequências do mito da preguiça nacional, apenas 
constatando que tal visão existe na sociedade brasileira.  Portanto, tais descontos resultaram na 
nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107884-0  MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 



A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato apresentou problemas no conteúdo, já que não mencionou consequências do mito da 
preguiça nacional, apenas constatando que tal visão existe na sociedade brasileira. Também, 
seu texto sofreu penalização porque o parágrafo central tematizou outro assunto, tangencial ao 
tema dado.  Portanto, tais descontos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107887-0  MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   



Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato apresentou problemas no conteúdo, já que não mencionou consequências do mito da 
preguiça nacional, apenas constatando que tal visão existe na sociedade brasileira, além de 
relacionar (de forma pouco clara) esse fato com outro aspecto, o da produtividade e do tempo  
que o brasileiro gasta para trabalhar . Também, seu texto sofreu penalização porque há 
problemas relacionado ao uso de várias pessoas verbais, além de aspectos de pontuação e 
vocabulário .  Portanto, tais descontos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107875-1  MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  



“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato apresentou problemas, no conteúdo, relativos à falta de clareza nas suas colocações, 
causada provavelmente por seus erros de construção sintática.  Seu texto também sofreu 
penalização por causa da estrutura dos parágrafos, os quais apresentam na maioria uma frase 
só. Tais descontos, assim resultaram na nota dada. 

 

PROTOCOLO:  40026107879-1  MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 



5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato apresentou problemas no conteúdo, já que não mencionou consequências do mito da 
preguiça nacional, apenas constatando que tal visão existe na sociedade brasileira. Também, 
seu texto sofreu penalização porque os parágrafos estão mal estruturados (vários com uma frase 
só).  Portanto, descontos no conteúdo e na estrutura resultaram na nota dada. 

 

PROTOCOLO:  40026107874-1   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 



PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato apresentou problemas na construção das frases e dos parágrafos, que  estão mal 
estruturados e com pontuação ausente ou indevida. Também há problemas referentes a 
concordância, regência, ortografia e coesão. No plano do conteúdo, o texto é confuso e 
contraditório com relação ao mito da preguiça nacional. Portanto, descontos nos itens referidos 
resultaram na nota dada. 

 

 

PROTOCOLO:  40026107637-4   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato apresentou problemas na estrutura dos parágrafos  (com uma frase só) e  na 
pontuação, principalmente, Assim,  os descontos nos itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107762-6  MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 



consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato apresentou problemas na estrutura dos parágrafos e  na pontuação, principalmente, 
Assim,  os descontos nos itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107505-2  MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 



Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato tem pouca consistência argumentativa; é mais expositivo do que argumentativo, 
propriamente. Além disso, há pouca clareza em alguns trechos (por causa da construção frasal 
precária), o que não permite entender o ponto de vista apresentado. Portanto, os descontos nos 
itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107534-7   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 



* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato obteve nota 13 po causa, principalmente, de descontos na estruturação sintática e 
frasal. Seus parágrafos têm, a maioria deles, um só período, o que o torna fragmentado na 
estrutura e na apresentação de ideias e defesa de argumentos. Portanto, os descontos nos itens 
referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107552-3   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 



PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato obteve nota 08 por causa, principalmente, da estruturação de parágrafos (muito 
fragmentada) e do tangenciamento do tema. Sua abordagem tratou mais das questões ligadas 
a princípios ético-morais do povo brasileiro do que do mito acerca da preguiça nacional, difundida 
acerca de nosso país. Portanto, os descontos nos itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107742-0   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato apresenta em vários trechos construção frasal precária, além de problemas na 
estrutura de parágrafos, na pontuação e na ortografia. Portanto, os descontos nos itens referidos 
resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107711-5   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 



Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato tangencia o tema ao tratar, na sua maior parte, da felicidade do brasileiro. Além disso, 
aparecem problemas relativos a pontuação, colocação pronominal, grafia de palavras e 
acentuação. Portanto, os descontos nos itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107683-5   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 



aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato apresenta problemas de estruturação de parágrafos (o 1º e o 4º só têm um período 
cada); o 2º parágrafo é meramente informativo, e  a argumentação, no geral, é pouco clara. 
Ainda, há problemas relativos a acentuação, grafia ilegível, pontuação e colocação pronominal. 
Portanto, os descontos nos itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107706-7   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 



5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato tem pouca consistência argumentativa; é mais expositivo do que argumentativo, 
propriamente. O primeiro parágrafo não desempenha papel introdutório, sendo extenso e 
descritivo. Além disso, há problemas de construção frasal, grafia, repetição e uso de crase.  
Portanto, os descontos nos itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107471-2   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato tem pouca consistência argumentativa; é mais expositivo do que argumentativo, 
propriamente, e parafraseia boa parte do texto motivador da proposta de redação. Além disso, 



há problemas de expressão quanto a ortografia, construção frasal, pontuação, colocação 
pronominal, entre outros.. Portanto, os descontos nos itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107662-9   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato tem pouca consistência argumentativa; é mais expositivo do que argumentativo, 
propriamente.  Além da pouca consistência do conteúdo, ocorrem ainda problemas de 
construção frasal e de estrutura dos parágrafos, os quais são fragmentados, sem coesão e (a 
maioria deles) com uma frase só. Portanto, os descontos nos itens referidos resultaram na nota 
dada. 

PROTOCOLO:  40026107556-3   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 



questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato tem pouca consistência argumentativa; é mais expositivo do que argumentativo, 
propriamente. Além disso, há problemas de expressão quanto a construção frasal e estruturação 
dos parágrafos. Os problemas referidos geraram os descontos que justificam a nota atribuída. 

PROTOCOLO:  40026107485-0   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 



adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato apresentou problemas de expressão quanto a colocação pronominal, concordância e 
estrutura de parágrafos (há dois deles com uma só frase cada um). O conteúdo ficou prejudicado,  
pois não menção a consequências do mito da preguiça nacional. Portanto, os descontos nos 
itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107841-7   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 



5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato tem pouca consistência argumentativa; é mais expositivo do que argumentativo, 
propriamente, e parafraseia parte do texto motivador da proposta de redação. Além disso, há 
problemas de expressão quanto a ortografia, construção frasal, pontuação e concordância. 
Portanto, os descontos nos itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107495-9   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato tem pouca consistência argumentativa; é mais expositivo do que argumentativo, 
propriamente. Além disso, há problemas de expressão quanto a ortografia, construção frasal, 



pontuação, regência e acentuação, além de trechos pouco claros.  Portanto, os descontos nos 
itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107537-7   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  Atribuiu-se nota 
ZERO ao texto do candidato porque houve fuga em relação ao tema. Em vez de discorrer sobre 
a crença (ou mito) de que o brasileiro é preguiçoso, o candidato tratou da desvalorização da 
classe trabalhadora e a substituição desta pelas máquinas.  Portanto, o texto foi zerado, visto 
que discorreu sobre outro assunto.  

PROTOCOLO:  40026107477-2     MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 



NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato tem pouca consistência argumentativa, além de tangenciar o tema ao tratar de outro 
aspecto do assunto.  Além disso, há problemas de coerência, coesão e de expressão (quanto a 
ortografia, construção frasal, pontuação e estrutura de parágrafos). Portanto, os descontos nos 
itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107660-9   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 



adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato teve nota 08 por causa da precária abordagem ao tema e da pouca consistência 
argumentativa. Na verdade, o  texto é mais expositivo do que argumentativo e trata mais do 
trabalho e do estresse; o tema “mito da preguiça nacional” não é referido. Portanto, esses 
problemas resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107882-0  MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 



5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato tem pouca consistência argumentativa; é mais expositivo do que argumentativo, 
propriamente, e parafraseia boa parte do texto motivador da proposta de redação. Além disso, 
há problemas de expressão quanto a ortografia, construção frasal, pontuação, colocação 
pronominal, entre outros. Portanto, os descontos nos itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107473-2   MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato apresentou alguns problemas referentes ao conteúdo: não tratou adequadamente das 
consequências do mito da preguiça nacional. Além disso, houve problemas relativos a 



semântica, regência, ortografia, pontuação, concordância e acentuação.  Portanto, os descontos 
nos itens referidos resultaram na nota dada. 

PROTOCOLO:  40026107459-6     MANTIDA A NOTA DIVULGADA. 

A prova de redação do concurso solicitava que o candidato elaborasse um texto dissertativo-
argumentativo, considerando o seguinte tema: O mito da preguiça nacional: quais são as 
consequências – para o povo brasileiro e para o próprio país – da crença difundida de que o 
brasileiro não gosta de trabalhar? 

Primeiramente, cabe definir que, em um texto dissertativo-argumentativo, espera que o redator  
exponha o tema sobre o qual lhe foi solicitado discorrer, apresente um ponto de vista acerca das 
questões que envolvem tal tema e empregue argumentos a fim de defender seu posicionamento. 
NÃO se espera de um texto dissertativo-argumentativo o resumo (ou uma paráfrase) das ideias 
apresentadas na proposta e no texto motivador  (ou no texto da prova de Língua Portuguesa), 
nem uma mera exposição de ideias sobre o tema proposto.   

Dentro desse quadro, para uma redação receber a nota máxima, é preciso que o ponto de vista 
defendido tenha clareza, exposição de argumentos consistentes, progressão de ideias, coesão 
e coerência. Também 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. 
Cumpre lembrar que cada parágrafo tem uma estrutura interna, que também deve ser observada: 
cada um deve ter, pelo menos, três frases (exceto o parágrafo de  introdução, em que são 
aceitáveis duas frases) completas: não fragmentadas e com a pontuação interna e externa 
adequada.  No tocante aos aspectos gramaticais: deve ser observado o seguimento às normas 
gramaticas da Língua Portuguesa, conforme estipulado no Edital deste concurso:  

“5.3.3 A Prova de Redação será composta de 1 (uma) questão, totalizando 20 (vinte) pontos. 

5.3.6.1 Em relação ao Conteúdo: O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Avaliar-
se-ão a capacidade argumentativa, a criatividade do autor, bem como a originalidade do ponto 
de vista.” 

* A Banca lembra que, no conteúdo abordado, é necessário que o redator atente para a indicação 
das consequências para o povo brasileiro e para o próprio país  da crença difundida pelo “mito 
da preguiça nacional”. 

5.3.6.2 Em relação à Estrutura: avaliar-se-á a capacidade de o autor do texto elaborar um texto 
dissertativo, distribuindo-o adequadamente nas partes que o compõe. Além disso, deve-se 
atentar também para a construção dos parágrafos: é esperado que o texto apresente os 
seguintes elementos: introdução adequada ao tema/posicionamento - apresentação da ideia a 
ser discutida, a tese a ser defendida. 

5.3.6.3 Em relação à Expressão: avaliar-se-ão os seguintes aspectos: adequação vocabular, 
pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial vigente, acentuação 
gráfica, sintaxe e morfossintaxe.” 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE:  O texto do 
candidato tem pouca consistência argumentativa; é mais expositivo do que argumentativo, 
propriamente. Além disso, há problemas de expressão quanto a ortografia (acentuação gráfica), 
pontuação, colocação pronominal, concordância e construção frasal.  Portanto, os descontos nos 
itens referidos resultaram na nota dada. 

RECURSOS DEFERIDOS 

PROTOCOLO: 40026107558-3                                                ALTERADA A NOTA DIVULGADA 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: A Banca reavaliou 
a redação do candidato e reconsiderou os valores dados, alterando a nota de 10 para 15. 

__________________________________________________________________________ 

 



PROTOCOLO:  40026107894-8    ALTERADA A NOTA DIVULGADA (de 11 para 14) 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato sofreu penalização no aspecto conteúdo, por não ter apresentado propostas de 
solução para o problema dado. A Banca, contudo, reconsiderou alguns aspectos relativos à 
estrutura e à expressão e conferiu mais 3 (três) pontos à redação. 

 

PROTOCOLO:  40026107502-2    ALTERADA A NOTA DIVULGADA (de 09 para 12) 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato sofreu penalização nos aspectos estrutura e expressão; a Banca, contudo, 
reconsiderou alguns aspectos relativos ao conteúdo e conferiu mais 3 (três) pontos à redação. 

 

PROTOCOLO:  40026107487-0 ALTERADA A NOTA DIVULGADA (de 10 para 13) 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato sofreu penalização nos aspectos estruturais e na construção frasal; a Banca, contudo, 
reconsiderou alguns aspectos relativos ao conteúdo e conferiu mais 3 (três) pontos à redação. 

 

PROTOCOLO:  40026107654-0 ALTERADA A NOTA DIVULGADA (de 10 para 12) 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: O texto do 
candidato sofreu penalização nos aspectos estruturais e no conteúdo, próximo do senso comum. 
A Banca, contudo, reconsiderou alguns aspectos relativos à expressão e conferiu mais 2 (dois) 
pontos à redação. 

 

 

PROTOCOLO:  40026107630-4 ALTERADA A NOTA DIVULGADA (de 07 para 13) 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: A Banca 
reconsiderou a avaliação dada e, constatando que houve excessiva penalização do texto, altera 
a nota para 13.  

 

PROTOCOLO:  40026107475-2 ALTERADA A NOTA DIVULGADA (de 07 para 12) 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: A Banca 
reconsiderou a avaliação dada e, constatando que houve excessiva penalização do texto nos 
aspectos conteúdo e estrutura, altera a nota para 12.  

 

 PROTOCOLO:  40026107642-2 ALTERADA A NOTA DIVULGADA (de 11 para 14) 

PARECER DA BANCA SOBRE O TEXTO DO CANDIDATO RECORRENTE: A Banca 
reconsiderou a avaliação dada e, constatando que houve excessiva penalização do texto nos 
aspectos expressão e estrutura, altera a nota para 14.  

 

 

28 de junho de 2016. 

 

Comissão de Processos Seletivos & Concursos. 


