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CADERNO DE PROVA
REDAÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido, abra o caderno e verifique se ele está completo, ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.

2. A Prova de Redação deverá ser efetuada à mão, com  letra  legível e, obrigatoriamente, com caneta 
esferográfica de  tinta azul  ou preta,  fabricada em material  transparente e  será aplicada a  todos os 
candidatos inscritos. Caso opte por fazer a redação em letra de forma, o candidato deverá distinguir 
claramente as letras maiúsculas das minúsculas;

3. Qualquer  desenho,  recado,  oração  ou  mensagem,  inclusive  religiosa,  nome,  apelido,  pseudônimo 
ou  rubrica,  colocado  na  Folha  de  Resposta  Definitiva,  será  considerado  elemento  de  identificação 
do  candidato,  e,  por  conseguinte,  a  prova  será  desconsiderada,  e  não  será  corrigida,  ocorrendo  a 
eliminação do candidato;

4. A Folha de Resposta Definitiva da Prova de Redação é personalizada e não haverá substiuição, em 
caso de erro. Ao recebê-la, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, 
notifique ao fiscal de sala.

5. Ao terminar, devolva o Caderno de Prova e a Folha de Resposta Definitiva da Prova de Redação ao 
aplicador de prova.
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COLETÂNEA

TEXTO I

Malvados -  André Dahmer

DAHMER, André. Malvados. Folha de São Paulo. Disponível em: https://www.f.i.uol.com.br/folha/cartum/images/1827639.jpeg. 
Acesso em: 5 out. 2018.

REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

ORIENTAÇÕES GERAIS

A coletânea de textos apresentada a seguir deve servir de base e motivação para a realização de sua Prova 
de Redação em Língua Portuguesa. Leia-a atentamente e redija um texto dissertativo, a partir do tema pro-
posto. O objetivo desta prova é avaliar sua competência em produzir um texto no padrão formal escrito do idioma, 
expressando-se com clareza e concisão, bem como suas habilidades quanto à adequação ao tema proposto, ao 
uso da coletânea, ao gênero textual e ao emprego adequado dos aspectos da coesão e da coerência textuais.

Esta Prova de Redação em Língua Portuguesa será avaliada com base em uma escala de 0,00 (zero) a 
20,00 (vinte) pontos, utilizando-se até a segunda casa decimal, considerando-se os seguintes critérios:

Adequação ao tema, valor de 0,00 a 4,00 pontos: a fuga total do tema anula a prova; fuga parcial implica 
perda de pontos;

Adequação à coletânea, valor de 0,00 a 3,00 pontos: avaliação dos elementos apresentados na coletânea 
de textos constantes na Prova; neste item, leva-se em conta a pertinência do uso dos elementos da coletânea e 
não a sua quantidade;

Adequação ao gênero textual, valor de 0,00 a 4,00 pontos: verificação se você de fato desenvolveu um 
texto dissertativo; 

Adequação à modalidade, valor de 0,00 a 4,00 pontos, em que  serão avaliados os  aspectos gramaticais  
como concordância, regência, ortografia e acentuação;

Coerência e Coesão, valor de 0,00 a 5,00 pontos: articulação das ideias no plano conceitual - sentido - e 
uso adequado dos elementos coesivos - conjunção, pronome, preposição e pontuação.

Isto posto, a partir dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija um texto dissertativo sobre o tema: A partir dos discursos e das propostas apre-
sentados pelos candidatos às eleições 2018, é possível ter esperanças sobre o futuro do País?

Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos em defesa de seu ponto 
de vista e que respeitem os direitos humanos. Sua redação receberá nota ZERO caso apresente: fuga ao tema; 
transcrição para a folha definitiva a lápis; problemas sistemáticos e graves de domínio da norma padrão ou total 
comprometimento na produção de sentido; sinais inequívocos de que seja cópia da coletânea apresentada ou de 
outros textos, exceto se usados como recurso de intertextualidade; presença de marcas ou sinais que possam 
levar à identificação do candidato: nome; sobrenome; pseudônimo; rubrica ou qualquer outro tipo de sinal. Procu-
re escrever com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em 
material transparente. Caso opte por fazer a redação em letra de forma, distinga claramente as maiúsculas das 
minúsculas. Sua redação deverá ter no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas.
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TEXTO II

Vida longa à Constituição de 1988 

A Constituição de 1988, passados 30 anos, perma-
nece uma das mais avançadas e democráticas do mundo 
contemporâneo, em especial no que diz respeito aos di-
reitos e às garantias dos cidadãos. Vivemos o mais longo 
período de estabilidade democrática. Profundas foram as 
mudanças e contínuo é o processo de fortalecimento de 
nossas instituições e de nossa democracia.

A Carta Cidadã chegou-nos em meio a uma ple-
tora de demandas reprimidas dos diversos segmentos 
da sociedade. Fez história ao contar, pela primeira vez 
na República, com o voto dos analfabetos na eleição da 
Assembleia Constituinte. Sua construção não se deu sem 
embates. Em face das múltiplas demandas, era inevitá-
vel que surgissem conflitos de interesses. Ainda assim, os 
constituintes lograram aprovar uma Carta plural, voca-
cionada a promover a convivência dos múltiplos anseios 
sociais. Por isso a nossa Lei Maior se tornou tão analítica.
Ressoam nela as vozes da Nação, dando corpo a um pac-
to social, político e econômico.

Devemos reafirmar o nosso comprometimento 
com a manutenção e longevidade desse pacto fundante.
Vivemos num Brasil diferente, que demanda a atualiza-
ção constitucional em pontos específicos. Precisamos de 
uma reforma da Previdência para fazer frente ao aumen-
to da expectativa de vida no País, de uma reforma que 
promova simplicidade e eficiência no sistema tributário 
e de uma reforma que resgate a representatividade polí-
tica e partidária. Fundamental para tanto que o povo, a 
sociedade civil e os Poderes da República se reúnam num 
grande pacto para corrigir rumos, sempre respeitando a 
essência imutável do texto constitucional. 

TOFFOLI, José Antônio Dias (Presidente do Supremo Tribunal 
Federal). Vida longa à Constituição de 1988. O Estado de São Paulo. 

Disponível em: https://opinião.estadao.com.br/noticias/geral,vida-
-longa-a-constituicao-de-1988. Acesso em: 5 out. 2018 (Adaptado).

 

TEXTO III

A nossa voz

Tudo o que eu quero é um país sem medo
De corrigir seus erros, de crescer e de sonhar.
Somos índios, brancos, amarelos, negros,
Somos um gigante pronto pra despertar!

Tô querendo, mesmo, um país seguro,
Que tenha justiça, mais saúde e educação.
Nossa terra é fértil, linda e tão jovem...
A mudança está em nossas mãos!

Esse é o país que eu quero construir,
Com nosso povo andando de mãos dadas vamos conseguir!
Esse é o Brasil, somos milhões!
E o futuro depende só de nós,
Nada irá calar a nossa voz!

[...]

Tudo o que eu quero é um país sem muros,
Respeitar a sua e ter a minha opinião.
Nossos filhos herdarão o que plantamos,
A semente está em nossas mãos!

(XORORÓ; TONNY; KLEBER; KAROL CONKA; 
PROJOTA; NEGRA LI; RAPPIN HOOD). A nossa voz. 

Disponível em: https://www.ritmesom.com/musica-a 
nossa-voz-video-e-letra/. Acesso em: 5 out. 2018 (Adap-

tado).
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RASCUNHO DA REDAÇÃO
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