
 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA (PEÇA PROCESSUAL) 

 

CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 

 

CARGO: ANALISTA PORTUÁRIO – DIREITO 
 
Em face de todo o exposto, na condição de advogado da COMPANHIA DAS DOCAS DO PARÁ – CDP, redija a peça recursal cabível, 
nos moldes da Lei nº 8.429/92, em face do recebimento da inicial. É obrigatório abordar os seguintes aspectos: 
 

a) Endereçamento correto do recurso cabível, nos moldes da Constituição Federal; 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (Como a União é autora, a ação tem foro na Justiça Federal e o julgamento de 
recurso é no TRF, art. 107 e 109, I da CF). 

 

b) Identificação correta do recurso cabível, nos moldes da Lei nº 8.429/92; 
AGRAVO DE INSTRUMENTO (art. 17, § 10 da Lei nº 8.429/92). 

 

c) Tempestividade do recurso – indicar qual é o prazo para interposição do recurso previsto no CPC/2015; 
Prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme CPC/15, art. 1003, § 5º. 

 

d) Fundamentação adequada quanto à modalidade de contratação da obra; 
Cabe dispensa de licitação em face da emergência, art. 24, inciso IV, da Lei de Licitações ou art. 29, inciso XVI da Lei 
nº 13.303/2016. 

 

e) Fundamentação adequada quanto à prescrição da ação de improbidade, nos moldes da Lei nº 8.429/92; 
A ação de improbidade prescreve em 5 (cinco) anos contados do desligamento do agente público, no caso de cargo de 
confiança. (Lei nº 8.429/92, art. 23, I). 

 

f) Fundamentação adequada quanto aos pedidos autorais, apresentando a inadequação em face da Lei nº 8.429/92; e, 

 não é hipótese de enriquecimento ilícito, visto que não se enquadra no rol do art. 9º da lei de improbidade e sim no rol do 
art. 10 da lei; 

 ressarcimento – o enunciado destaca que não houve superfaturamento, portanto, não houve dano efetivo ao erário para 
fins da condenação em ressarcimento ao erário; 

 no caso de ato de improbidade configurado como prejuízo ao erário (art. 10), a multa é de até duas vezes o dano ao erário; 

 suspensão dos direito políticos, na hipótese narrada,  é de 5 (cinco) a 8 (oito) anos; 

 proibição de contratar, na hipótese narrada, é por 5 (cinco) anos. 
 

g) Pedido recursal adequado em face do recebimento da inicial. 
O candidato deve pedir, como objeto do agravo de instrumento, que seja “indeferida a inicial”. 

 
Fontes: 

 Constituição Federal. 

 Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa. 

 Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos. 

 Lei nº 13.303/16 – Lei das Estatais. 

 Lei nº 13.105/15 – Código de Processo Civil. 
 
ASPECTOS TÉCNICOS 
a) Endereçamento correto do recurso cabível, nos moldes da Constituição Federal; (1,00 ponto) 
b) Identificação correta do recurso cabível, nos moldes da Lei nº 8.429/92; (2,00 pontos) 
c) Tempestividade do recurso – indicar qual é o prazo para interposição do recurso previsto no CPC/2015; (2,00 pontos) 
d) Fundamentação adequada quanto à modalidade de contratação da obra; (2,00 pontos) 
e) Fundamentação adequada quanto à prescrição da ação de improbidade, nos moldes da Lei nº 8.429/92; (2,00 pontos) 
f) Fundamentação adequada quanto aos pedidos autorais, apresentando a inadequação em face da Lei nº 8.429/92; e, 

 não é hipótese de enriquecimento ilícito. (1,00 ponto) 

 ressarcimento – não houve superfaturamento. (1,00 ponto) 

 no caso de prejuízo, a multa é de até duas vezes o dano ao erário. (1,00 ponto) 

 suspensão dos direito políticos  é de 5 (cinco) a 8 (oito) anos. (1,00 ponto) 

 proibição de contratar por 5 (cinco) anos. (1,00 ponto) 
g) Pedido recursal adequado em face do recebimento da inicial. (1,00 ponto) 



 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

 

CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 

 

CARGOS: TÉCNICO PORTUÁRIO – MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO PORTUÁRIO, TÉCNICO PORTUÁRIO 
– MEIO AMBIENTE, TÉCNICO PORTUÁRIO – PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO, TÉCNICO PORTUÁRIO – SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 
Tema: “Planejamento para ampliação da eficiência na atividade portuária brasileira”. 
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 
seguintes aspectos temáticos relacionados: 

 evolução do trabalho portuário no Brasil: importância do planejamento; 

 desenvolvimento da atividade portuária; 

 demandas advindas de tal atividade; e, 

 reconhecimento dos benefícios. 
 
Fontes: 

 PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2010. 548p. (Atualizada com a nova ortografia da Língua Portuguesa). 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 216p. 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 296p. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 192p. (Nova ortografia). 



 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

 

CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 

 

CARGO: TÉCNICO PORTUÁRIO – ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL 
 
 
Tema: “Cuidados e prevenção para manutenção da saúde e segurança dos trabalhadores nas atividades portuárias”. 
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 à: 

 saúde do trabalhador portuário e sua segurança; 

 educação e qualificação do trabalhador no contexto da segurança e saúde no trabalho; 

 organização e relações de trabalho; 

 prevenção quanto a fatores de adoecimento no trabalho portuário; 

 prevenção de riscos no trabalho em altura nas atividades portuárias; e, 

 prevenção de acidentes na logística portuária. 
 
Fontes: 

 PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2010. 548p. (Atualizada com a nova ortografia da Língua Portuguesa). 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 216p. 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 296p. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 192p. (Nova ortografia). 
 



 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

 

CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 

 

CARGOS: ANALISTA PORTUÁRIO – ENGENHARIA CIVIL, ANALISTA PORTUÁRIO – GESTÃO DE PESSOAS, 
ANALISTA PORTUÁRIO – GESTÃO PORTUÁRIA, ANALISTA PORTUÁRIO – MEDICINA DO TRABALHO 

 

 
Tema: “O desenvolvimento da atividade portuária em harmonia com a sustentabilidade do planeta”. 
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: 

 à conscientização da necessidade de preservação ambiental; 

 aos meios de promover a sustentabilidade do planeta visando benefícios decorrentes; e, 

 ao desenvolvimento e progresso econômico portuário de forma consciente.  
 
Fontes: 

 PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2010. 548p. (Atualizada com a nova ortografia da Língua Portuguesa). 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 216p. 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 296p. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 192p. (Nova ortografia). 

 



 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

 

CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 

 

CARGO: ANALISTA PORTUÁRIO – CONTABILIDADE e ANALISTA PORTUÁRIO – MEIO AMBIENTE 
 

 
Tema: “A importância do transporte marítimo para a economia brasileira e global”. 
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 ao: 

  transporte marítimo como aquele que promove a maioria das relações comerciais de exportação e importação; 

  fator de geração de emprego por meio da atividade portuária; e, 

  crescimento econômico do país no cenário mundial. 
 
Fontes: 

 PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2010. 548p. (Atualizada com a nova ortografia da Língua Portuguesa). 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 216p. 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 296p. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 192p. (Nova ortografia). 
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