
 

 

 
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO 

 
CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 

 
CARGOS: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 
Faremos a seguir algumas considerações a respeito da proposta de redação: 
 

1. Considerando os textos anteriores como motivadores: através desta parte do enunciado, o candidato deve ter o 
entendimento de que os textos apresentados como motivadores são subsídios para que, a partir dos mesmos, o 
candidato possa elaborar e sustentar suas ideias. 

2. Texto dissertativo-argumentativo: a tipologia textual foi definida; portanto, o não atendimento a este requisito 
compromete a proposta de redação. 

3. O tema: “O enfrentamento à desinformação política em ano de eleições gerais no Brasil”. 
A exposição e a defesa das ideias do autor do texto deverão ser construídas tendo como centro da discussão o tema 
apresentado nesta proposta. “A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio e a evi-
dência das provas. A proposta da redação exige que seja produzido um texto dissertativo-argumentativo, a partir dos textos 
motivadores disponibilizados.” Dessa forma, espera-se que o candidato construa uma dissertação sobre o tema proposto no 
âmbito dos aspectos temáticos relacionados a(ao):   

• O que é e o que caracteriza, de modo geral, fake news e suas consequências para a vida em sociedade; 

• O que é e o que caracteriza a desinformação política; 

• de que maneira a desinformação política ameaça e / ou enfraquece a democracia no Brasil; 

• contexto das eleições gerais no ano de 2022 (eleições para presidente da república, governador, senador, deputados 
federal e estadual); 

• Ações do TSE no combate à desinformação política. 
 
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em Prosa Moderna: Aprenda a Escrever, Aprendendo a Pensar. 
27ª Edição. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 548 p. (atualizada com a Nova Ortografia da Língua Portuguesa).  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO 

 
CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 

 
CARGOS:   ANALISTA JURÍDICO, TÉCNICO – ADMINISTRADOR, TÉCNICO – ANALISTA DE SISTEMAS – 
DESENVOLVIMENTO, TÉCNICO – ANALISTA DE SISTEMAS – MODELAGEM DE SISTEMAS, TÉCNICO - 

ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE A BANCO DE DADOS, TÉCNICO – ANALISTA DE SISTEMAS - SUPORTE 
À REDE DE COMPUTADORES, TÉCNICO – ASSISTENTE SOCIAL, TÉCNICO – BIBLIOTECONOMISTA, TÉCNICO 
– CONTADOR, TÉCNICO – ECONOMISTA, TÉCNICO – ENFERMEIRO, TÉCNICO – PEDAGOGO, TÉCNICO – 

PSICÓLOGO, TÉCNICO – SOCIÓLOGO, TÉCNICO ESPECIALIZADO – ARQUITETO, TÉCNICO ESPECIALIZADO – 
ENGENHEIRO, TÉCNICO ESPECIALIZADO – ODONTÓLOGO, TÉCNICO ESPECIALIZADO – MÉDICO, TÉCNICO 

ESPECIALIZADO – MÉDICO – PSIQUIATRA 

 
Tema: “Combate à violência obstétrica, uma questão de proteção à vida.” 

 
Espera-se que o candidato desenvolva o texto de acordo com o padrão pedido, dissertativo-argumentativo, apresen-

tando indícios que o classifiquem como tal quais sejam: explicações, exemplificações, análises, interpretações de aspectos, 
defesa ou refutação de ideias dentro da temática solicitada.  

Segundo Platão e Fiorin (1992: 174), um texto deve ser uma “unidade”, deve tratar de um só objeto. Essa qualidade é 
um dos mais importantes recursos argumentativos, pois um texto dispersivo apenas tangencia o tema proposto, uma vez 
que apresenta argumentos pouco ou mal relacionados ao assunto abordado. 

A exposição e a defesa das ideias do autor do texto deverão ser construídas tendo como centro da discussão o tema 
apresentado nesta proposta. “A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio e a evi-
dência das provas. A proposta da redação exige que seja produzido um texto dissertativo-argumentativo, a partir dos textos 
motivadores disponibilizados.” Dessa forma, espera-se que o candidato construa uma dissertação sobre o tema proposto no 
âmbito dos aspectos temáticos relacionados a(ao):   

• A violência obstétrica como assunto invisibilizado no Brasil; 

• Denúncias recentes de casos na mídia; 

• Ética médica e dos profissionais da saúde; e,   

• A Justiça como garantidora dos direitos da mulher. 
 
Fonte: PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 
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