
PADRÃO DE RESPOSTA – REDAÇÃO 
 

CONCURSO PÚBLICO – AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR 

 
CARGOS: ANALISTA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E 
CONTADOR 
 

TEMA: “Sustentabilidade social, mudanças e ações necessárias diante de uma nova realidade mundial”. 
 

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 a: 
I. economia, sociedade; 
II. distribuição de renda, e; 
III. políticas públicas de combate à pobreza. 
 
Fonte: PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 
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CARGOS: ENGENHEIRO SANITARISTA E OUVIDOR 
 

TEMA: “Limpeza urbana: envolvimento e conscientização da população”. 
 

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 a: 
I. higiene e saúde; 
II. campanhas de conscientização como jogar o lixo no lixo; 
III. sustentabilidade, e;  
IV. reciclagem. 
 
Fonte: PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 
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