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Curso/Disciplina: Redação Para Concursos 

Aula: 01 

Professor (a): Rafael Cunha 

Monitor (a): Vanessa M. Tocantins 

 

Aula 01 

 

A Redação em Concursos Públicos 

Parâmetros: 

➢ Adequação ao Tema Proposto – A fuga total ao tema leva à anulação da redação. Tal 

adequação deve aparecer em todos os parágrafos. 

➢ Adequação ao Tipo de Texto Pedido – Geralmente é pedido o Texto Dissertativo 

Argumentativo.  

➢ Dimensão – Existem duas dimensões fundamentais: espaço e tempo. O espaço normalmente é 

um mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas. Nesse caso, escrever menos de 20 linhas leva à 

anulação, já em textos que ultrapassarem 30 linhas, as linhas extras serão ignoradas. O tempo 

da redação normalmente é incluso no tempo geral da prova, mas tem bancas que dão um 

tempo específico para a redação.  

Premissas:  

Relacionadas ao conteúdo da redação: 

➢ Conhecimentos Gerais e Específicos Articulados – A banca espera que você tenha Conhecimentos 

Gerais do assunto, mesmo que não atue na área, por exemplo: Saúde Pública. Mas, há bancas que 

demandam conhecimento específico relacionado à área pretendida pelo candidato. A banca especifica 

isso antes, no edital. A forma articulada significa construir um texto com sentido utilizando os 

conhecimentos. 

➢ Senso Crítico e Reflexividade – Criticar significa colocar em crise, ou seja, questionar ou desestabilizar o 

senso comum. Isso não significa ser “do contra”, pois o senso comum pode estar certo. É dizer o básico 

e também dizer algo a mais. 

Relacionada à forma da redação: 

➢ Capacidade de Expressão Escrita – É a capacidade de colocar, no papel, o conhecimento que está na 

cabeça. 

Redação Nota 10 = conteúdo perfeito com forma perfeita. 
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DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA EM CONCURSOS 

Características Gerais: 

1. Dissertar é defender uma ideia, opinião ou ponto de vista. 

2.  O objetivo é convencer o leitor. O leitor deve ser tratado como uma pessoa que não conhece o tema. 

Convencer significa ser convincente, e não fazer o leitor concordar com você ao fim do texto.  

3. Uso de argumentos. Argumento = ideia + explicação da ideia + fundamentação. Ideia e explicação 

tendem a ser abstratas, enquanto a fundamentação tende a ser mais concerta.  

 

4. Os argumentos devem estar sequenciados em uma estrutura lógica: INTRODUÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO, CONCLUSÃO.  

5. É escrita em linguagem impessoal (abolir o “eu”). É possível dar a opinião sem dizer “eu acho”, “em 

minha opinião”, etc. É mais convincente fazer com que opiniões pessoais pareçam verdades absolutas. 

6.  A linguagem também deve ser adequada à norma culta e à formalidade. 

7. Qualidades Diferenciais (que te levam da nota 8 para a 10): 

 CLAREZA 

 CONCISÃO (É ser breve, direto) 

 COESÃO (Ligar as partes do texto produzindo sentido) 

 ORIGINALIDADE  

 PROFUNDIDADE (A dica é procurar os porquês dos porquês) 

 BOM SENSO (É o que vai limitar a profundidade evitando a fuga do tema.) 

Exemplo:    

TEMA: Motivações do Profissional no Séc. XXI 

Rascunho: Dinheiro, Estabilidade, Status Social, Solidariedade, Vocação, Influência da Família, 

Profissão da Moda, Maior Mercado de Trabalho, etc. 

Parágrafo 1: A aspiração do profissional do século 21 passa por diversos aspectos, muitas vezes, 

antagônicos. Isso ocorre, dentre outros fatores, porque muitos profissionais buscam aliar 

interesses financeiros com anseios solidários no momento de optar por uma ocupação para o 

resto de suas vidas. Prova disso é que a maior parte da escolha dos vestibulandos é pelas 

carreiras de medicina e direito.  

Temos uma ideia, uma explicação e uma fundamentação. De modo que foi construído um 

argumento, na regra geral.  

 


