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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM 

EDUCAÇÃO 

EDITAL Nº 034/2018 

EXPECTATIVA DE RESPOSTA – REDAÇÃO – TEMA: “O trato do bem público: questões de ética para o 

servidor público” 

1) Tema Valor máximo: 2,0 pontos 

Esperava-se que o candidato abordasse o tema proposto: 

“O trato do bem público: questões de ética para o servidor 

público” 

Abordagens que se centraram apenas em casos de 

corrupção na administração pública, na política, sobre 

formas de se evitarem e de se penalizarem esses casos 

foram considerados insuficientes. 

2) Estrutura textual-

discursiva 
Valor máximo: 4,0 pontos 

Considerou-se se o texto estava adequado à situação 

comunicativa, atendendo ao gênero proposto (artigo de 

opinião) e ao tipo textual (argumentativo). 

Avaliou-se se o candidato apresentou, de modo facilmente 

depreensível, um ponto de vista e se defendeu o seu 

posicionamento utilizando argumentos, de modo 

organizado, coerente e suficientemente desenvolvidos. 

Foram penalizados neste critério: problemas de progressão 

textual, argumentos desarticulados ou incoerentes com a 

proposta e/ou com o posicionamento assumido pelo 

candidato em seu texto. 

Observação: Se o candidato abordou de modo insuficiente 

o tema, se tangenciou, a nota máxima atribuída a esse 

critério foi de 2,5 pontos. 

3) Expressão (coesão 

e coerência) 
Valor máximo: 4,0 pontos 

Avaliaram-se, neste critério, a estrutura formal do texto, a 

coesão inter e intra-parágrafos. Em relação ao padrão 

formal da escrita, foram considerados desvios de escrita e 

gramaticais. 
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EXPECTATIVA DE RESPOSTA – REDAÇÃO – TEMA: “Uso da internet: aspectos positivos e negativos” 

1) Tema Valor máximo: 2,0 pontos 

Esperava-se que o candidato abordasse o tema proposto: 

“Uso da internet: aspectos positivos e negativos” 

Abordagens que se centraram apenas em discorrer sobre 

aspectos positivos ou apenas sobre aspectos negativos 

foram consideradas insuficientes.  

 

2) Estrutura textual-

discursiva 
Valor máximo: 4,0 pontos 

Considerou-se se o texto estava adequado à situação 

comunicativa, atendendo ao gênero proposto (artigo de 

opinião) e ao tipo textual (argumentativo). 

Avaliou-se se o candidato apresentou, de modo facilmente 

depreensível, um ponto de vista e se defendeu o seu 

posicionamento utilizando argumentos, de modo 

organizado, coerente e suficientemente desenvolvidos. 

Foram penalizados neste critério: problemas de progressão 

textual, argumentos desarticulados ou incoerentes com a 

proposta e/ou com o posicionamento assumido pelo 

candidato em seu texto. 

Observação: Se o candidato abordou de modo insuficiente 

o tema, se tangenciou, a nota máxima atribuída a esse 

critério foi de 2,5 pontos. 

3) Expressão (coesão 

e coerência) 
Valor máximo: 4,0 pontos 

Avaliaram-se, neste critério, a estrutura formal do texto, a 

coesão inter e intra-parágrafos. Em relação ao padrão 

formal da escrita, foram considerados desvios de escrita e 

gramaticais. 

 


