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PROVA DISSERTATIVA  
 

INSTRUÇÕES 

 

Ao elaborar seu texto, siga as instruções que seguem: 
 

1. Na prova a seguir, faça o que se pede, usando as páginas para rascunho do presente 
caderno. Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA 
DE REDAÇÃO, nos locais apropriados, pois não serão avaliadas provas com texto 
escrito em local indevido.  

2. Não serão aceitas as linhas do texto dissertativo que forem cópias do texto-base; 

3. Leia com atenção para não fugir do tema do texto; 

4. O texto deve ser elaborado com base nos critérios da textualidade como coesão e 

coerência; 

5. O texto deve ser redigido em norma padrão. 

6. É obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Não será permitido o 
uso de lápis, lapiseira e(ou) borracha.  

7. Em nenhuma hipótese haverá substituição desta folha de texto definitivo por erro de 
preenchimento do candidato. 

8. Escreva com letra legível. No caso de erro, risque, com um traço simples, a palavra, a frase, 
o trecho ou o sinal gráfico e escreva o respectivo substitutivo. 

9. Não será avaliado texto escrito em local indevido. Respeite rigorosamente as margens. 
10. Não será permitido utilizar material de consulta e folha de borrão.  
11. Não será permitido o empréstimo de qualquer material entre os candidatos, mesmo 

daqueles que já tenham terminado as provas. 
12. O texto deverá ser escrito em, no mínimo 15 linhas e, no máximo, 30 linhas. 

 

 
 

NOME DO CANDIDATO (A):________________________________________________________________________ 

 

Nº DE INSCRIÇÃO:___________________________________________________________________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ 
 

DATA: 25/02/2018 
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Atente-se para os textos abaixo para a elaboração do texto dissertativo. 
 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

A partir dos textos motivadores e com base em seus conhecimentos e sua formação, redija um texto 

dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal em língua portuguesa sobre o tema “O 

papel do professor na Educação atual”. De forma coerente, selecione, organize e relacione 

argumentos que fundamentem e justifiquem seu ponto de vista. 

 

TEXTO 1 

         O mundo que os educandos vivem hoje é muito diferente do mundo em viviam os educadores 

quando ainda eram eles os educandos. 

         O mundo mudou e os educandos também!  

         Os educadores precisam estar adaptados. 

         O papel do professor tem que estar afinado com o mundo em que vive. (...) 

         A tarefa de educar pode ser extremamente recompensadora se o papel do professor for o de 

instigar seus alunos na busca do querer aprender, do prazer em conhecer e no da busca do 

conhecimento transformador, ou seja, um conhecimento que faça do aluno alguém melhor e não 

apenas um arquivo ambulante de informações. 

 

http://euniverso.net.br/o-papel-do-professor-na-educacao-atual/  

 

 

TEXTO 2 

 

“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que num dado 

momento a tua fala seja a tua prática.”. 

Paulo Freire 

http://euniverso.net.br/o-papel-do-professor-na-educacao-atual/  

 

 

 

 

 

 

 

http://euniverso.net.br/o-papel-do-professor-na-educacao-atual/
http://euniverso.net.br/o-papel-do-professor-na-educacao-atual/


INSTRUÇÕES: 

 Os trechos acima são apenas motivadores e não devem ser copiados completamente ou 

parte deles reproduzidos no texto. 

 O texto deve apresentar a defesa de uma opinião acerca do tema proposto. 

 Será desconsiderado o texto que fuja ao tema ou que não atenda ao tipo dissertativo-

argumentativo. 

 O candidato deverá produzir um texto com no mínimo 15 linhas e máximo 30 linhas. 

 O rascunho deverá ser feito no espaço apropriado. 

 O texto definitivo deverá ser escrito a caneta e no espaço apropriado. 

 O texto deverá ser redigido de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, não sendo, 

portanto, permitido o uso de gírias, jargões ou expressões próprias da língua falada;  

 A produção deve ser escrita com caneta de tinta azul ou preta;  

 Devem ser obedecidos os critérios da textualidade como coesão e coerência para que o 

texto esteja organizado e faça sentido;  

 Não serão aceitos borrões na folha definitiva;  

 O título na redação é opcional, ficando a critério do próprio candidato se deve colocá-lo ou 

não;  

 A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir: 

 Fuga total ao tema;  

 Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa;  

 Texto com menos de 15 (quinze) linhas;  

 Impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação;  

 Desrespeito aos direitos humanos;  

 Folha de redação em branco, mesmo que tenha sido escrita no rascunho. 
 

 O candidato será avaliado de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos distribuídos da seguinte forma:  
 

 Competência 1 – “Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita” Valor: 2,5 

pontos Empregar a ortografia de acordo com as regras oficiais da Língua Portuguesa; 

Utilizar as regras de concordância verbal e nominal;. Utilizar as regras de regência 

verbal e nominal;. Acentuar corretamente as palavras;. Ser claro, objetivo, direto;. 

Empregar um vocabulário mais variado e preciso do que o que se utiliza quando se fala 

e seguir as regras prescritas pela norma padrão da Língua Portuguesa.  

 Competência 2 – “Compreender a proposta de redação e trazer informações de outras 

áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto 

dissertativo-argumentativo” Valor: 7,5 pontos. Compreender o tema para não 

tangenciá-lo; Desenvolver o texto trazendo informações relevantes sobre o tema; 

Obedecer a estrutura do texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 Competência 3 – “Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 

opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista” Valor 7,5 pontos. O candidato 

deve se posicionar diante do tema;. O texto deve apresentar uma relação lógica entre 

suas partes, criando unidade de sentido; Deve ter precisão vocabular; Progressão 

temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada 

e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas, em uma ordem lógica; 

Deve apresentar adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real. 

 Competência 4 – “Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, 

respeitando os direitos humanos” Valor: 2,5 pontos. A tese apresentada sobre o tema 

deve ser apoiada em argumentos consistentes e precisará oferecer uma proposta de 

intervenção na vida social, ou seja, uma resolução para o problema abordado. É 

necessário que ela respeite os direitos humanos, ou seja, não rompa com valores como 

cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. 

 

 
 


