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DIRETORIA DE PESSOAL 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2015/DP/CBMSC 

 

PORTARIA 13 – RESULTADO PRELIMINAR DO EXAME DE ESCOLARIDADE (REDAÇÃO)  

 

A Comissão de Concurso Público e a empresa responsável pela organização e coordenação do certame, 
CONSULPLAN, no uso das atribuições concedidas pelo Edital Nº. 001 de 2015 que normatiza o Concurso 
Público para INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA 
CATARINA vêm, após a verificação de regularidade, apresentar: 

 

1 – Padrão de Resposta do Exame de Escolaridade (Redação):  
 
TEMA: “O domínio da língua tendo em vista a necessária adequação linguística em diferentes situações 

de comunicação”. 
 
Espera-se que o candidato desenvolva o texto de acordo com o padrão pedido, dissertativo-

argumentativo, apresentando 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 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: 

• às variedades linguísticas tendo em vista os mais variados níveis de formalidade e/ou 
informalidade; 

• ao preconceito linguístico envolvendo situações conflitantes entre falantes da mesma língua; e, 
• à adequação linguística de acordo com a situação comunicacional estabelecida. 
 
Fonte: PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 
 
2 – O Resultado Preliminar Exame de Escolaridade (Redação) foi disponibilizado através de link de 

consulta individual.  
 
3 – Caberá recurso exclusivamente contra o resultado preliminar do exame de escolaridade (redação)  

no prazo de 0h de 03 de novembro de 2015 até as 23h59min de 04 de novembro de 2014, por meio de link 
próprio, disponível no endereço www.consulplan.net.  

 
 

Em 30 de outubro de 2015. 
   

 

Marcos Antônio de Oliveira - Cel. BM 

Presidente da Comissão de Concurso Público 

http://www.consulplan.net/

