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2586541

ADRIANO RICARDO COSTA SUNIGA

7,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL”é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. Desta
forma, reforçam a situação de miséria e exploração da
classe oprimida, ao mesmo tempo em que camuflam tal
opressão na oferta de serviços vistos como benemerência.
Qualquer outro entendimento que não abordasse
prioritariamente a questão
da “VIOLÊNCIA COMO
FRUTO DA DESIGUALDADE SOCIAL.” não atende
plenamente à proposta. Há alguma dificuldade para
selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações,
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de
vista. Observe-se que o candidato preocupa-se em fazer
diferença entre furto e roubo, enfraquecendo a capacidade
argumentativa e a progressão temática. Portanto, a
abordagem estabelecida não foca nos argumentos
essenciais, enfraquecendo, assim, a progressão temática.
Por esses motivos, indefere-se o pedido de mudança de
nota.

1

INDEFERIDO

2653940

ADRIEL DE SÁ OLIVEIRA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.). que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É

1

INDEFERIDO

necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2521164

ALAN ALMEIDA DE SOUZA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que

1

INDEFERIDO

enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2512564

ALAN FELIPE DOS SANTOS TIBURCIO

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por esses
motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.

1

INDEFERIDO

2003309

ALAN NOGUEIRA DINARTE

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade , sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.

1

INDEFERIDO

2508796

ALBENES TIMÓTEO DA CONCEIÇÃO

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e

1

INDEFERIDO

opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos que favoreçam a progressão
argumentativa do tema, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2552477

ALBERTO MONTEIRO NETO

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem

1

INDEFERIDO

aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática.Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2627353

ALEX MARQUES FEITOSA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos que favoreçam a progressão
argumentativa do tema, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.

1

INDEFERIDO

2562782

ALEX SANDRO ALVES DA GAMA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à

1

INDEFERIDO

compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos que favoreçam a progressão
argumentativa do tema, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2663830

ALEXIA LUZ DE FREITAS

6,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É

1

INDEFERIDO

necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por um problema central:
não consegue envolver aspectos relevantes sobre a
“VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA DESIGUALDADE
SOCIAL”.
O
desenvolvimento
composicional
argumentativo do texto em análise não estabelece, por
exemplo, estrutura de raciocínio que garanta perceber
conhecimentos implícitos que apoiem e complementem os
argumentos. Portanto, a abordagem estabelecida não foca
nos argumentos essenciais, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2636263

ALINE DOS ANJOS ALBUQUERQUE

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial

1

INDEFERIDO

do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos que favoreçam a progressão
argumentativa do tema, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2530872

ALLAN BUENO ALVES DA SILVA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.

1

INDEFERIDO

2650614

ALTEVIR COSTA DA SILVA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico

1

INDEFERIDO

temos a esclarecer que as alegações apresentadas no
recurso NÃO correspondem aos aspectos TÉCNICOS, ou
seja, possui razões diversas ao aspecto de correção
selecionado.Sendo assim, em cumprimento ao Edital –
18.5.2. Para prova Discursiva admitir-se-á para cada
candidato um único recurso por questão e para cada
critério (Aspecto Formal, Aspecto Textual e Aspecto
Técnico). 18.5.2.1. O candidato no momento da
interposição do pedido de revisão deverá selecionar o
aspecto que deseja recorrer. As razões apresentadas não
correspondem ao aspecto selecionado. Dessa forma,
indefere-se o pedido de mudança de nota.
2513021

ANDERSON LUCAS LAVERDE

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.

1

INDEFERIDO

2013517

ANDRE LUIZ LIMA FRANCO

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da“VIOLÊNCIA
COMO
FRUTO
DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre as
desigualdades
sociais,
sem,
em
NENHUM
momento,apontá-las como causada violência. Sendo
assim, por não atender ao tema, o candidato teve seu
texto desconsiderado. Por esses motivos, improcedente o
recurso impetrado, mantendo-se a nota anteriormente
atribuída.

1
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2686627

ANDRÉ SABINO DA SILVA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
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abordagem temática a uma série de exemplos, sem
efetivamente, desenvolver o tema proposto, o que produz
diversas incoerências. Adicione-se a essas deficiências o
fato de que é impossível reconhecer valores bem
fundamentados no desenvolvimento, limitando-se a uma
abordagem clichê, primária e artificial do assunto. Não
considera, inclusive que, valores relativamente estáveis
sobre ““VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA DESIGUALDADE
SOCIAL”. O texto possui problemas de coerência
decorrentes da maneira como as informações, os fatos e
as opiniões relacionam-se entre si e com o tema; além de
não estabelecer seleção de argumentos eficientes que
favoreçam a progressão argumentativa do tema,
produzindo, consequentemente, um texto opinativo,
embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por esses
motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2501279

ANGELO CARLOS FERREIRA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
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do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos que favoreçam a progressão
argumentativa do tema, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2624036

ANNE PAIVA DE ALENCAR

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre medidas
tomadas contra a criminalidade nos Estados Unidos e na
Finlândia, sem desenvolver o tema solicitado. Sendo
assim, por não atender ao tema, o candidato teve seu
texto desconsiderado. Por esses motivos, improcedente o
recurso impetrado, mantendo-se a nota anteriormente
atribuída.
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2626926

ANTONIO IZAQUIEL DO CARMO DE SOUZA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
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necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2603527

ANTONIO JANAILTON DA SILVA COSTA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e

1

INDEFERIDO

superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2533120

ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre as
desigualdades
sociais,
sem,
em
NENHUM
momento,apontá-las como causa da violência. Sendo
assim, por não atender ao tema, o candidato teve seu
texto desconsiderado. Por esses motivos, improcedente o
recurso impetrado, mantendo-se a nota anteriormente
atribuída.
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2626985

ANTONIO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
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exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade , sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2533430

ARTENIA FRANCISCA COSTA MARTINS

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
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2632896

BRENO PINHEIRO DAMASCENO SANTOS

6,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por um problema central:
não consegue envolver aspectos relevantes sobre a
“VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA DESIGUALDADE
SOCIAL”.
O
desenvolvimento
composicional
argumentativo do texto em análise não estabelece, por
exemplo, estrutura de raciocínio que garanta perceber
conhecimentos que apoiem e complementem os
argumentos,
limitando-se
a
criticar
decisões
governamentais, além de mostrar a violência apenas como
causadora de sofrimento. Portanto, a abordagem
estabelecida não foca nos argumentos essenciais,
enfraquecendo, assim, a progressão temática. Por esses
motivos, indefere-se o pedido de mudança de nota.
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2013681

BRUNO CORREIA DA SILVA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.

1

INDEFERIDO

Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade , sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática.Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2504332

BRUNO MACHADO DE OLIVEIRA

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da“VIOLÊNCIA
COMO
FRUTO
DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, perdendo-se em análise do
cérebro dos primatas para provar que o homem é um ser
que reage e luta e que “o senso de justiça não é pacífico”.
Sendo assim, por não atender ao tema, o candidato teve
seu texto desconsiderado. Por esses motivos,
improcedente o recurso impetrado, mantendo-se a nota
anteriormente atribuída.
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2676478

CIDIA MAURA AZEVEDO VIANA

7,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
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necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. Desta
forma, reforçam a situação de miséria e exploração da
classe oprimida, ao mesmo tempo em que camuflam tal
opressão na oferta de serviços vistos como benemerência.
Qualquer outro entendimento que não abordasse
prioritariamente a questão
da “VIOLÊNCIA COMO
FRUTO DA DESIGUALDADE SOCIAL.” não atende
plenamente à proposta. Há alguma dificuldade para
selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações,
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de
vista. Observe-se que o candidato comete o equívoco de
confundir “Cor” e “Raça”, linha 10, e ater-se, apenas, à
violência discriminatória. Portanto, a abordagem
estabelecida nãofoca nos argumentos essenciais,
detendo-se, apenas, a um recorte, enfraquecendo, assim,
a progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2504472

CLAUDEMIR FERREIRA

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre a falta de
emprego e as desigualdades sociais que esse
desemprego provoca. Sendo assim, por não atender ao
tema, o candidato teve seu texto desconsiderado. Por
esses motivos, improcedente o recurso impetrado,
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mantendo-se a nota anteriormente atribuída.
2021633

CLENILTON MAGNO DE SOUZA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que as alegações apresentadas no
recurso NÃO correspondem aos aspectos TÉCNICOS, ou
seja, possui razões diversas ao aspecto de correção
selecionado. Sendo assim, em cumprimento ao Edital –
18.5.2. Para prova Discursiva admitir-se-á para cada
candidato um único recurso por questão e para cada
critério (Aspecto Formal, Aspecto Textual e Aspecto
Técnico). 18.5.2.1. O candidato no momento da
interposição do pedido de revisão deverá selecionar o
aspecto que deseja recorrer. As razões apresentadas não
correspondem ao aspecto selecionado. Dessa forma,
indefere-se o pedido de mudança de nota.
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2502259

DAVI SOUSA DE OLIVEIRA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
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DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2520443

DHEFLE KAIÃ SOUSA MACÊDO

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade , sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
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2523760

DIANA MARIA DE SÁ OLIVEIRA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
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necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade , sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2521776

DIEGO MARTINS DA MOTA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
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limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2694018

DIEYMISON TEIXEIRA DE SOUZA

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre a crise moral
e política pela qual o país passa e sobre as
desigualdades, sem,em NENHUM momento,apontá-las
como causada violência. Sendo assim, por não atender ao
tema, o candidato teve seu texto desconsiderado. Por
esses motivos, improcedente o recurso impetrado,
mantendo-se a nota anteriormente atribuída.
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2590093

DRIELLY MUNIZ DE MOURA GOMES

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
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necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade , sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2500310

EDILTON DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem pouco diversificada.Com essa tomada de
posição, o candidato desconsidera um elemento
fundamental das condições de produção de um bom texto:
a progressão temática – há
ideias lançadas sem
progressão. Além disso, o tema, na redação em análise,
foi abordado de forma circular e superficial, com baixa
informatividade , sem apropriação produtiva, autoral e
coerente do recorte temático, sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
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mudança de nota.
2623269

ELIDA ISAIAS MACEDO

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem pouco diversificada. Com essa tomada de
posição, o candidato desconsidera um elemento
fundamental das condições de produção de um bom texto:
a progressão temática – há
ideias lançadas sem
progressão. Além disso, o tema, na redação em análise,
foi abordado de forma circular e superficial, com baixa
informatividade , sem apropriação produtiva, autoral e
coerente do recorte temático, sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
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2593637

EMERSON DA SILVA LIMA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
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aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária, artificial e
desorganizada do assunto. O autor não estabelece
seleção eficiente de elementos discursivos, o que
ocasiona a produçãode texto deficiente, frágil e tangencial.
Por esses motivos, julga-se improcedente o recurso
impetrado.
2524961

ERIC RAPHAEL PEREIRA CHAVES

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem pouco diversificada. Com essa tomada de
posição, o candidato desconsidera um elemento
fundamental das condições de produção de um bom texto:
a progressão temática – há
ideias lançadas sem
progressão. Além disso, o tema, na redação em análise,
foi abordado de forma circular e superficial, com baixa
informatividade , sem apropriação produtiva, autoral e
coerente do recorte temático, sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
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2509911

ERMESON NOGUEIRA DA SILVA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem pouco diversificada. Com essa tomada de
posição, o candidato desconsidera um elemento
fundamental das condições de produção de um bom texto:
a progressão temática – há
ideias lançadas sem
progressão. Além disso, o tema, na redação em análise,
foi abordado de forma circular e superficial, com baixa
informatividade , sem apropriação produtiva, autoral e
coerente do recorte temático, sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
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2603136

FÁBIA SILVEIRA LOPES

6,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por um problema central:
não consegue envolver aspectos relevantes sobre a
“VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA DESIGUALDADE
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SOCIAL”.
O
desenvolvimento
composicional
argumentativo do texto em análise não estabelece, por
exemplo, estrutura de raciocínio que garanta perceber
conhecimentos que apoiem e complementem os
argumentos,
limitando-se
a
criticar
decisões
governamentais, além de mostrar a violência apenas como
causadora de sofrimento. Portanto, a abordagem
estabelecida não foca nos argumentos essenciais,
enfraquecendo, assim, a progressão temática. Por esses
motivos, indefere-se o pedido de mudança de nota.
2508052

FÁBIO DOS ANJOS KUTICOSKI

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade e sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
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2578298

FERNANDO LEITE DE OLIVEIRA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
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saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem que abordem de forma totalmente
satisfatória, principalmente pelo fato de ter centralizado o
desenvolvimento nas transformações humanas. Além
disso, o tema, na redação em análise, foi abordado de
forma circular e superficial, com baixa informatividade e
sem aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática.Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2602580

FRANCISCO CARLOS DA COSTA AVELINO

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
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argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2610205

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA ARAUJO

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade , sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
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2589249

FRANCISCO DOUGLAS SILVA DE ALCANTARA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” éessencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
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tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2656418

FRANCISCO RUSEMBERG OLIVEIRA DA SILVA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
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informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2583348

FREDERICO LEITE GOUVEA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre o tema “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
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embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por esses
motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2672626

GAMALIEL KESSIO FERREIRA DE LIMA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática.Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
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2616327

GEOVANE KLEY DA COSTA MENEZES

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, comete-
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se a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre as
desigualdades
sociais,
sem,
em
NENHUM
momento,apontá-las como causada violência. Sendo
assim, por não atender ao tema, o candidato teve seu
texto desconsiderado. Por esses motivos, improcedente o
recurso impetrado, mantendo-se a nota anteriormente
atribuída.
2657759

GILMAR MACIEL DE SOUZA

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre “O preço da
modernização” e desigualdades sociais provocada por
ela, sem, em NENHUM momento,apontar a violência
como fruto das desigualdades sociais. Sendo assim, por
não atender ao tema, o candidato teve seu texto
desconsiderado. Por esses motivos, improcedente o
recurso impetrado, mantendo-se a nota anteriormente
atribuída.
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2510391

GUSTAVO JUNQUEIRA VIEIRA FLEMING

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
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priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Observe-se que o candidato centraliza o foco nas
desigualdades sem se preocupar em fazer associação
permanente com a violência. Com essa tomada de
posição,desconsidera um elemento fundamental das
condições de produção de um bom texto: a progressão
temática – há uma série de ideias lançadas sem
progressão. Além disso, o tema, na redação em análise,
foi abordado de forma circular e superficial, com baixa
informatividadee sem aprofundar os argumentos,
enfraquecendo, assim, a progressão temática. Por esses
motivos, indefere-se o pedido de mudança de nota.
2539217

HEDER RENAN ALMEIDA MARTINS

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, soltas e desconectadas sem,
contudo, relacioná-las, efetivamente, ao tema, nem,
tampouco, aponta informações, fatos e opiniões
relacionados ao tema.
Limita-se, também,
a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
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superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática aexemplos banais e piegas, sem,
efetivamente, estabelecer progressão argumentativa do
tema proposto, o que produz diversas incoerências. Além
disso, é impossível reconhecer abordagens bem
fundamentadas no desenvolvimento, limitando-se a uma
abordagem clichê, primária e artificial do assunto. O autor
não estabelece seleção eficiente de elementos
discursivos, o que ocasiona a produçãode texto deficiente,
fragmentada, frágil e tangencial. Por esses motivos, julgase improcedente o recurso impetrado.
2000377

HIAGO RAMON LIRA GOMES

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre as
desigualdades sociais, em relação à classe burguesa,
sem, em NENHUM momento,apontá-las como causada
violência. Sendo assim, por não atender ao tema, o
candidato teve seu texto desconsiderado. Por esses
motivos, improcedente o recurso impetrado, mantendo-se
a nota anteriormente atribuída.
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2634392

ISABEL CAVALCANTE DA SILVA FREITAS

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,

1

INDEFERIDO

saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade e sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
2636565

ISRAEL PESSOA DA SILVA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
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valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, cumulada, primária
e artificial do assunto. Não considera, inclusive que,
valores relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO
FRUTO DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui
problemas de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e fortemente
tangencial. Por esses motivos, julga-se improcedente o
recurso impetrado.
2641429

IZAIAS PEREIRA BATISTA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sobre “formas de atuação da desigualdade
social” sem progressão temática adequada. Além disso, o
tema, na redação em análise, foi abordado de forma
circular e superficial, com baixa informatividade e sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
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2546914

JAHNNYNE SILVA LIMA

6,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
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compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por um problema central:
não consegue envolver aspectos relevantes sobre a
“VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA DESIGUALDADE
SOCIAL”.
O
desenvolvimento
composicional
argumentativo do texto em análise não estabelece, por
exemplo, estrutura de raciocínio que garanta perceber
conhecimentos implícitos que apoiem e complementem os
argumentos. Portanto, a abordagem estabelecida não foca
nos argumentos essenciais, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2636808

JAMESON CRUZ DA SILVA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
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enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2576252

JAMIESON SOUZA DOS SANTOS

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
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e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e fortemente
tangencial. Por esses motivos, julga-se improcedente o
recurso impetrado.
2618346

JANILDO DAMASCENO DE LIMA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e fortemente
tangencial. Por esses motivos, julga-se improcedente o
recurso impetrado.
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2019787

JARDEL REBOUÇAS DA SILVA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e fortemente
tangencial. Por esses motivos, julga-se improcedente o
recurso impetrado.
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2020513

JESSICA DE ALBUQUERQUE DO VALE

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade

1

INDEFERIDO

social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre as
desigualdades
sociais,sem,
em
NENHUM
momento,apontá-las como causada violência. Sendo
assim, por não atender ao tema, o candidato teve seu
texto desconsiderado. Por esses motivos, improcedente o
recurso impetrado, mantendo-se a nota anteriormente
atribuída.
2626764

JOÃO PAULO DA COSTA LOPES

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade e sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
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2533642

JONATHAN ARAÚJO WEBER

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade e sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
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2647010

JONATHAN CLINGER BATISTA DO NASCIMENTO

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
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Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade e sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
2500531

JOSÉ LUCAS BULHÕES CHEMIN

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão.Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade e sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.

1

INDEFERIDO

2568284

JOSÉ RONIELE DE LIMA NASCIMENTO

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
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tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade e sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
2597896

JOSUÉ FERREIRA DA LUZ

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
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incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, cumulada, frágil e tangencial. Por esses
motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2609746

JULIO CESAR OLIVEIRA AZEVEDO

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
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2013045

KAREN ARAÚJO LIMA AMORIM

6,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
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DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por um problema central:
não consegue envolver aspectos relevantes sobre a
“VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA DESIGUALDADE
SOCIAL”.
O
desenvolvimento
composicional
argumentativo do texto em análise não estabelece, por
exemplo, estrutura de raciocínio que garanta perceber
conhecimentos implícitos que apoiem e complementem os
argumentos. Portanto, a abordagem estabelecida não foca
nos argumentos essenciais, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2631490

KIM ROBER LEITE DE LIMA SAMPAIO

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da“VIOLÊNCIA
COMO
FRUTO
DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre as
desigualdades
sociais,sem,
em
NENHUM
momento,apontá-las como causada violência. Sendo
assim, por não atender ao tema, o candidato teve seu
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texto desconsiderado. Por esses motivos, improcedente o
recurso impetrado, mantendo-se a nota anteriormente
atribuída.
2501759

KIULY DANIEL DA SILVA SÁ

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, cumulada, primária
e artificial do assunto. Não considera, inclusive que,
valores relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO
FRUTO DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui
problemas de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e profundamente
tangencial. Por esses motivos, julga-se improcedente o
recurso impetrado.
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2000407

LARISSA DE SOUZA DA SILVA

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
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receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre as
desigualdades
sociais,sem,
em
NENHUM
momento,apontá-las como causada violência. Sendo
assim, por não atender ao tema, o candidato teve seu
texto desconsiderado. Por esses motivos, improcedente o
recurso impetrado, mantendo-se a nota anteriormente
atribuída.
2525062

LAUANE MATOS E SILVA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
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abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2653834

LUCAS RODRIGO PERONE ORLANDI

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, cumulada, primária
e artificial do assunto. Não considera, inclusive que,
valores relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO
FRUTO DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui
problemas de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
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2599937

LUCAS SILVA DE SOUZA MACHADO

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova
(Na introdução mostra que a desigualdade, no Brasil,
existe desde sua colonização; no segundo, aponta
consequências
das
desigualdades,
como
a
marginalização; no terceiro, constrói a metáfora da árvore
e CITA a violência para tangenciá-la no parágrafo
subsequente de forma absolutamente superficial; no final
mostra a relevância das políticas públicas sem sequer
abordar a violência. Com essa tomada de posição, o
candidato desconsidera um elemento fundamental das
condições de produção de um bom texto: a progressão
temática – há uma série de ideias lançadas sem
progressão e sem atrelar os elementos-chave do tema.
Pode-se afirmar, portanto, que o tema, na redação em
análise, foi abordado de forma circular e superficial, com
baixa informatividade e sem aprofundar os argumentos,
enfraquecendo, assim, a progressão temática. Por esses
motivos, indefere-se o pedido de mudança de nota.
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2513285

LUCIANO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
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vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade e sem aprofundar os
argumentos, enfatizando somente os aspectos de
desigualdades sociais sem amarrar com a violência, no
corpo do texto, fato que
enfraquece a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
2562987

LUCILO JORGE DE ALEXANDRIA NETO

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre as
desigualdades sociais e possíveis soluções para elas,sem,
em NENHUM momento,apontá-las como causada
violência. Sendo assim, por não atender ao tema, o
candidato teve seu texto desconsiderado. Por esses
motivos, improcedente o recurso impetrado, mantendo-se
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a nota anteriormente atribuída.
2684268

LUIZ RENATO BEZERRA FRANCISCO

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular,
cumulada – fato que interfere na objetividade, concisão e
clareza, sequência lógica do pensamento – e superficial,
com baixa informatividade e sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota
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2633620

MAGNON GUSTAVO MENDES DOS SANTOS

6,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por um problema central:
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não consegue envolver aspectos relevantes sobre a
“VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA DESIGUALDADE
SOCIAL”.
O
desenvolvimento
composicional
argumentativo do texto em análise não estabelece, por
exemplo, estrutura de raciocínio que garanta perceber
conhecimentos implícitos que apoiem e complementem os
argumentos. Portanto, a abordagem estabelecida não foca
nos argumentos essenciais, fragilizando, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2682486

MAGNOS CLAYTON REBOUÇAS DA COSTA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, cumulada, primária
e artificial do assunto. Não considera, inclusive que,
valores relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO
FRUTO DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui
problemas de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
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de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2517736

MARCEL KENJI NAKATSUKASA JACINTO

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
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2675560

MARCEL LIMA DE OLIVEIRA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que as alegações apresentadas no
recurso NÃO correspondem aos aspectos TÉCNICOS, ou
seja, possui razões diversas ao aspecto de correção
selecionado.Sendo assim, em cumprimento ao Edital –
18.5.2. Para prova Discursiva admitir-se-á para cada
candidato um único recurso por questão e para cada
critério (Aspecto Formal, Aspecto Textual e Aspecto
Técnico). 18.5.2.1. O candidato no momento da
interposição do pedido de revisão deverá selecionar o
aspecto que deseja recorrer. As razões apresentadas não

1

INDEFERIDO

correspondem ao aspecto selecionado. Dessa forma,
indefere-se o pedido de mudança de nota.
2649853

MARCIO ANTONIO LOUREIRO PEREIRA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade , sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
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2590530

MARCIO BATISTA DA SILVA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
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uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer ligação
entre desigualdades sociais e violência apenas no
segundo parágrafo. Com essa tomada de posição, o
candidato desconsidera um elemento fundamental das
condições de produção de um bom texto: a progressão
temática. Além disso, o tema, na redação em análise, foi
abordado de forma circular e superficial, com baixa
informatividade , sem apropriação produtiva, autoral e
coerente do recorte temático, sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
2608456

MARCIO CHAVES SOUZA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, cumulada, primária
e artificial do assunto. Não considera, inclusive que,
valores relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO
FRUTO DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui
problemas de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
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e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2501015

MARCONDES BARRETO DAMASCENO

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
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2521709

MARCOS ANTONIO OTAVIANO DE MOURA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
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uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2658470

MARCUS TADEU DUARTE SOARES

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
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valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, cumulada, primária
e artificial do assunto. Não considera, inclusive que,
valores relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO
FRUTO DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui
problemas de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2667290

MARFISON SOARES DE OLIVEIRA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
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2564181

MAURO SERGIO BRASIL DA SILVA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
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2539918

MAYARA MUNIZ DA COSTA

7,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que a releitura da produção permite
afirmar que o texto em recurso revela uma apropriação do
recorte temático produtiva e consequente. O trabalho de
autoria com o recorte temático e com a leitura da
coletânea é muito bom. A leitura flui, porque há um claro
projeto de texto sustentando o encadeamento dos
argumentos e exemplos que exploram relações suscitadas
pela coletânea e, sem dúvida alguma, por um trajeto
maduro de leitura do candidato. Além disso, a fluidez do
texto resulta de um bom domínio da modalidade escrita -formulações claras e bem encadeadas estabelecem no
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nota alterada,
nestes
aspectos,
para 8,0.

texto a direção de leitura construída pelo autor. Por esses
motivos, altera-se a nota, nestes aspectos para 8,0.
2648318

MICHELLE PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA

6,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por um problema central:
não consegue envolver aspectos relevantes sobre a
“VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA DESIGUALDADE
SOCIAL”.
O
desenvolvimento
composicional
argumentativo do texto em análise não estabelece, por
exemplo, estrutura de raciocínio que garanta perceber
conhecimentos implícitos que apoiem e complementem os
argumentos. Portanto, a abordagem estabelecida não foca
nos argumentos essenciais, fragilizando, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
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2654040

MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
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embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores bem fundamentados no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, cumulada, primária
e artificial do assunto. Não considera, inclusive que,
valores relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO
FRUTO DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui
problemas de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2594765

MYCHEL DE LIMA MARTINELLI

6,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por um problema central:
não consegue envolver aspectos relevantes sobre a
“VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA DESIGUALDADE
SOCIAL”.
O
desenvolvimento
composicional
argumentativo do texto em análise não estabelece, por
exemplo, estrutura de raciocínio que garanta perceber
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conhecimentos amplos que apoiem e complementem os
argumentos; não há sequer apoio fundamentado em
discursos de autoridade que garantam um trajeto maduro
de leitura do candidato. Portanto, a abordagem
estabelecida é circular, fragilizando, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
2535289

NABOTE DE MOURA AGUIAR

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
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2568500

NATALINO DE OLIVEIRA SILVA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
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saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2636948

NATAN TORREJON VALENTE

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
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a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores
bem
fundamentados
no
desenvolvimento,apontando para uma evidente falta de
projeto de texto que se revela tanto pela falta de trabalho
minimamente apropriado com o recorte temático quanto
pela abordagem clichê, cumulada, primária e artificial do
assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2661438

NONARDSON RODRIGUES DA SILVA

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da“VIOLÊNCIA
COMO
FRUTO
DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre políticas
públicas,sem, em
NENHUM momento,apontar a
desigualdade social como causa da violência. Percebe-se
que o candidato também não explorou as possibilidades
abertas pela coletânea, uma vez que andou em círculos
em torno de uma única ideia, pois seu texto termina como
começou, sem sequer apresentar um projeto de texto em
torno do tema solicitado. Até mesmo a argumentação,
usada no pedido de recurso, corrobora com a
comprovação de fuga do tema. Sendo assim, por não
atender ao tema, o candidato teve seu texto
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desconsiderado.
2004151

NUBIA LETICIA MAIA BARBOSA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores
bem
fundamentados
no
desenvolvimento,apontando para uma evidente falta de
projeto de texto que se revela tanto pela falta de trabalho
minimamente apropriado com o recorte temático quanto
pela abordagem clichê, cumulada, primária e artificial do
assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
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2506491

OSMAR PIRES SAAVEDRA NETO

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
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com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2621673

PAULO ALVES DA SILVA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
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superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores
bem
fundamentados
no
desenvolvimento,apontando para uma evidente falta de
projeto de texto que se revela tanto pela falta de trabalho
minimamente apropriado com o recorte temático quanto
pela abordagem clichê, cumulada, primária e artificial do
assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2621614

PEDRO ASSIS FERNANDES DE OLIVEIRA

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da“VIOLÊNCIA
COMO
FRUTO
DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre “A violência
no Acre,sem, em NENHUM momento,apontar a
desigualdade social como causa da violência. Percebe-se
que o candidato também não explorou as possibilidades
abertas pela coletânea, uma vez que andou em círculos
em torno de uma única ideia, pois seu texto termina como
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começou, sem sequer apresentar um projeto de texto em
torno do tema solicitado. Sendo assim, por não atender ao
tema, o candidato teve seu texto desconsiderado.
2522420

PRISCILA TÁCITA DA SILVA OLIVEIRA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
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2607360

RAFAEL MOREIRA ROCHA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
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uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores
bem
fundamentados
no
desenvolvimento,apontando para uma evidente falta de
projeto de texto que se revela tanto pela falta de trabalho
minimamente apropriado com o recorte temático quanto
pela abordagem clichê, cumulada, primária e artificial do
assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2589370

RAIMUNDO NONATO DE LIMA SILVA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que as alegações apresentadas no
recurso NÃO correspondem aos aspectos TÉCNICOS, ou
seja, possui razões diversas ao aspecto de correção
selecionado. Sendo assim, em cumprimento ao Edital –
18.5.2. Para prova Discursiva admitir-se-á para cada
candidato um único recurso por questão e para cada
critério (Aspecto Formal, Aspecto Textual e Aspecto
Técnico). 18.5.2.1. O candidato no momento da
interposição do pedido de revisão deverá selecionar o
aspecto que deseja recorrer. As razões apresentadas não
correspondem ao aspecto selecionado. Dessa forma,
indefere-se o pedido de mudança de nota.
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2001160

RAIMUNDO NONATO DE SOUZA OLIVEIRA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
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compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre "VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL" é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática - há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular,
cumulada - fato que interfere na objetividade, concisão e
clareza, sequência lógica do pensamento - e superficial,
com baixa informatividade e sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
2556430

RENATO BEZERRA DE ALMEIDA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
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reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto, não autoral. O autor não estabelece seleção
eficiente de elementos discursivos, o que ocasiona a
produçãode texto deficiente, frágil e tangencial. Por esses
motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2000059

RIVANIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.”O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão, cometese a grave falha de fugir do tema proposto. Qualquer
outro entendimento que não abordasse prioritariamente a
questão
da“VIOLÊNCIA
COMO
FRUTO
DA
DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA DO TEMA. O
candidato NÃO compreendeu o tema proposto de acordo
com o contexto solicitado, discursando sobre “Possíveis
causas das desigualdades sociais”, sem, em NENHUM
momento, apontar a desigualdade social como causa da
violência. Sendo assim, por não atender ao tema, o
candidato teve seu texto desconsiderado.
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2000393

ROBSON ORTIZ

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
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uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral, que
enfatizam aspectos superficiais de um texto discursivo,
reduzindo a abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, estabelecer progressão
argumentativa do tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Além disso, é impossível reconhecer
abordagens bem fundamentadas no desenvolvimento,
limitando-se a uma abordagem clichê, primária e artificial
do assunto, não autoral. O autor não estabelece seleção
eficiente de elementos discursivos, o que ocasiona a
produçãode texto deficiente, frágil e tangencial. Por esses
motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2570130

RODRIGO LIMA MOURA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
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produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2556235

RODRIGO PEREIRA SALVADOR

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
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2609991

ROGERIO LIMA VALEIKO

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
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uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores
bem
fundamentados
no
desenvolvimento,apontando para uma evidente falta de
projeto de texto que se revela tanto pela falta de trabalho
minimamente apropriado com o recorte temático quanto
pela abordagem clichê, cumulada, primária e artificial do
assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2513188

RÔMULO RODRIGUES ROSA

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.)
que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
embrionária, reduzindo o tema, limitando-se a associar
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um aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las ao
tema, nem, tampouco, aponta informações, fatos e
opiniões relacionados ao tema. Limita-se, também, a
procedimentos do discurso oral, que enfatizam aspectos
superficiais de um texto discursivo, reduzindo a
abordagem temática a um único segmento do
conhecimento, sem efetivamente, desenvolver o tema
proposto, o que produz diversas incoerências. Adicione-se
a essas deficiências o fato de que é impossível reconhecer
valores
bem
fundamentados
no
desenvolvimento,apontando para uma evidente falta de
projeto de texto que se revela tanto pela falta de trabalho
minimamente apropriado com o recorte temático quanto
pela abordagem clichê, cumulada, primária e artificial do
assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de elementos discursivos, produzindo, consequentemente,
um texto embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por
esses motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2666618

SUZIANE PRISCILA DA SILVA FREITAS BONFIM

6,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação. Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por um problema central:
não consegue envolver aspectos relevantes sobre a
“VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA DESIGUALDADE
SOCIAL”.
O
desenvolvimento
composicional
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argumentativo do texto em análise não estabelece, por
exemplo, estrutura de raciocínio que garanta perceber
conhecimentos amplos que apoiem e complementem os
argumentos; não há sequer apoio fundamentado em
discursos de autoridade que garantam um trajeto maduro
de leitura do candidato. Portanto, a abordagem
estabelecida é circular, fragilizando, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
2514907

TALITA GONÇALVES

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular,
cumulada – fato que interfere na objetividade, concisão e
clareza, sequência lógica do pensamento – e superficial,
com baixa informatividade e sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
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2610736

THAIS VIEIRA LOPES BATISTA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
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DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular,
cumulada – fato que interfere na objetividade, concisão e
clareza, sequência lógica do pensamento – e superficial,
com baixa informatividade e sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
2521482

THALES RICHARD LEAO COTA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre esse tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias sobre “As desigualdades Sociais”,
sem, contudo, relacioná-las, efetivamente, ao tema, nem,
tampouco, aponta informações, fatos e opiniões
relacionados a ele. Limita-se, também, a procedimentos
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do discurso oral, que enfatizam aspectos superficiais de
um texto discursivo, reduzindo a abordagem temática a
um único segmento do conhecimento, sem efetivamente,
estabelecer progressão argumentativa do tema proposto,
o que produz diversas incoerências. Além disso, é
impossível reconhecer abordagens bem fundamentadas
no desenvolvimento, limitando-se a uma abordagem
clichê, primária, não autoral e artificial sobre exclusão
social. O autor não estabelece seleção eficiente de
elementos discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2579430

UZIR SANTOS DE LIMA

6,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer, primeiramente, que a Banca
avaliadora é composta por Doutores em Linguística e
Literaturas, portanto, gabaritada a corrigir as mais variadas
produções textuais. Sendo assim, afirmar que os
corretores são imaturos e subjetivos é ofensivo,
desagradável e deselegante. Por isso, obedecendo aos
critérios estabelecidos em edital que afirma “18.7. Será
indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão
que descumprir as determinações constantes neste Edital;
for dirigido de forma ofensiva ao IBADE e/ou à Comissão
do certame, for apresentado fora do prazo ou fora de
contexto.”, indefere-se o recurso solicitado.
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2586100

WEBBER XAVIER DAVILA LUCENA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
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abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2536471

WELLITON DE OLIVEIRA LIMA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular,
cumulada – fato que interfere na objetividade, concisão e
clareza, sequência lógica do pensamento – e superficial,
com baixa informatividade e sem aprofundar os
argumentos, enfraquecendo, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
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2007320

WILLIAN LELO FERREIRA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
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compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2516420

WUSSANDER CAMELLO

6,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por um problema central:
não consegue envolver aspectos relevantes sobre a
“VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA DESIGUALDADE
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SOCIAL”.
O
desenvolvimento
composicional
argumentativo do texto em análise não estabelece, por
exemplo, estrutura de raciocínio que garanta perceber
conhecimentos amplos que apoiem e complementem os
argumentos; não há sequer apoio fundamentado em
discursos de autoridade que garantam um trajeto maduro
de leitura do candidato. Portanto, a abordagem
estabelecida é circular, fragilizando, assim, a progressão
temática. Por esses motivos, indefere-se o pedido de
mudança de nota.
2524317

YAGO CAVALCANTE DE OLIVEIRA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para redigir
com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO DA
DESIGUALDADE SOCIAL” é essencial tratar da não
priorização das reais necessidades dos sujeitos sociais no
tocante ao acesso a direitos fundamentais (alimentação,
saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. É
necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem que atém-se a mudanças ideológicas. Com
essa tomada de posição, o candidato desconsidera um
elemento fundamental das condições de produção de um
bom texto: a progressão temática – há uma série de ideias
lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na redação
em análise, foi abordado de forma circular, cumulada –
fato que interfere na objetividade, concisão e clareza,
sequência lógica do pensamento – superficial, com baixa
informatividade e sem aprofundar os argumentos,
enfraquecendo, assim, a progressão temática. Por esses
motivos, indefere-se o pedido de mudança de nota.
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S02 - AUXILIAR DE NECROPSIA
Inscrição

Candidato

Nt.
Justificativa
Recebida

Aspecto Questão

Resultado

2654377

JOSÉ DA SILVA FRANCO

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que as alegações apresentadas no
recurso NÃO correspondem aos aspectos TÉCNICOS, ou
seja, possui razões diversas ao aspecto de correção
selecionado.Sendo assim, em cumprimento ao Edital –
18.5.2. Para prova Discursiva admitir-se-á para cada
candidato um único recurso por questão e para cada
critério (Aspecto Formal, Aspecto Textual e Aspecto
Técnico). 18.5.2.1. O candidato no momento da
interposição do pedido de revisão deverá selecionar o
aspecto que deseja recorrer. As razões apresentadas não
correspondem ao aspecto selecionado. Dessa forma,
indefere-se o pedido de mudança de nota.
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S04 - ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL
Inscrição
2681153

Candidato
ARYANE MAIA DOMINGOS

Nt.
Recebida
5,0

Justificativa

Aspecto Questão

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para
redigir com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar
da não priorização das reais necessidades dos sujeitos
sociais no tocante ao acesso a direitos fundamentais
(alimentação, saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência.
É necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
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aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2662353

BRUNA KARLA DANTAS DE SOUZA

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para
redigir com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar
da não priorização das reais necessidades dos sujeitos
sociais no tocante ao acesso a direitos fundamentais
(alimentação, saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência.
É necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
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2634171

CAIRO AVNER VITORIANO MENDES

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para
redigir com eficiência sobre esse tema é essencial tratar
da não priorização das reais necessidades dos sujeitos
sociais no tocante ao acesso a direitos fundamentais
(alimentação, saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar
a vulnerabilidade social e, consequentemente, a
violência. É necessário considerar que os atos de
violência são realizados em determinadas circunstâncias,
em meio a uma sociedade que tem como fundamento a
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violência de uma classe sobre a outra, através da
exploração. O candidato elabora um texto com estrutura
dissertativa embrionária, reduzindo o tema, limitando-se
a associar um aglomerado de ideias, sem, contudo,
relacioná-las ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral,
que enfatizam aspectos superficiais de um texto
discursivo, reduzindo a abordagem temática a um único
segmento do conhecimento, sem
efetivamente,
desenvolver o tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Adicione-se a essas deficiências o fato de
que é impossível reconhecer valores bem fundamentados
no desenvolvimento,apontando para uma evidente falta
de projeto de texto que se revela tanto pela falta de
trabalho minimamente apropriado com o recorte temático
quanto pela abordagem clichê, cumulada, primária e
artificial do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre ““VIOLÊNCIA COMO
FRUTO DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui
problemas de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de
elementos
discursivos,
produzindo,
consequentemente, um texto (em apenas um parágrafo)
embrionário, deficiente, frágil e tangencial. Por esses
motivos, julga-se improcedente o recurso impetrado.
2615231

CIDNO FABRICIO DOS SANTOS LIMA

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.”O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão,
comete-se a grave falha de fugir do tema proposto.
Qualquer outro entendimento que não abordasse
prioritariamente a questão
da “VIOLÊNCIA COMO
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FRUTO DA DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA
DO TEMA. O candidato NÃO compreendeu o tema
proposto de acordo com o contexto solicitado,
discursando sobre “Possíveis causas das desigualdades
sociais”,sem, em NENHUM momento, apontar a
desigualdade social como causa da violência. Sendo
assim, por não atender ao tema, o candidato teve seu
texto desconsiderado.
2019116

CLAUDEMIR DE MATOS NASCIMENTO

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para
redigir com eficiência sobre esse tema é essencial tratar
da não priorização das reais necessidades dos sujeitos
sociais no tocante ao acesso a direitos fundamentais
(alimentação, saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar
a vulnerabilidade social e, consequentemente, a
violência. É necessário considerar que os atos de
violência são realizados em determinadas circunstâncias,
em meio a uma sociedade que tem como fundamento a
violência de uma classe sobre a outra, através da
exploração. O candidato elabora um texto com estrutura
dissertativa embrionária, reduzindo o tema, limitando-se
a associar um aglomerado de ideias, sem, contudo,
relacioná-las ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral,
que enfatizam aspectos superficiais de um texto
discursivo, reduzindo a abordagem temática a um único
segmento do conhecimento, sem
efetivamente,
desenvolver o tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Adicione-se a essas deficiências o fato de
que é impossível reconhecer valores bem fundamentados
no desenvolvimento,apontando para uma evidente falta
de projeto de texto que se revela tanto pela falta de
trabalho minimamente apropriado com o recorte temático
quanto pela abordagem clichê, cumulada, primária e
artificial do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de
elementos
discursivos,
produzindo,
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consequentemente, um texto embrionário, deficiente,
frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2685159

FRANCISCA WANYLLE LOPES DA FROTA
ALENCAR

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para
redigir com eficiência sobre esse tema é essencial tratar
da não priorização das reais necessidades dos sujeitos
sociais no tocante ao acesso a direitos fundamentais
(alimentação, saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência.
É necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral,
que enfatizam aspectos superficiais de um texto
discursivo, reduzindo a abordagem temática a um único
segmento do conhecimento, sem
efetivamente,
estabelecer progressão argumentativa do tema proposto,
o que produz diversas incoerências. Além disso, é
impossível reconhecer abordagens bem fundamentadas
no desenvolvimento, limitando-se a uma abordagem
clichê, primária e artificial do assunto, não autoral. O
autor não estabelece seleção eficiente de elementos
discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
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2655233

GILVANA DA COSTA PAIVA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para
redigir com eficiência sobre esse tema é essencial tratar
da não priorização das reais necessidades dos sujeitos
sociais no tocante ao acesso a direitos fundamentais
(alimentação, saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
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vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência.
É necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral,
que enfatizam aspectos superficiais de um texto
discursivo, reduzindo a abordagem temática a um único
segmento do conhecimento, sem
efetivamente,
estabelecer progressão argumentativa do tema proposto,
o que produz diversas incoerências. Além disso, é
impossível reconhecer abordagens bem fundamentadas
no desenvolvimento, limitando-se a uma abordagem
clichê, primária e artificial do assunto, não autoral. O
autor não estabelece seleção eficiente de elementos
discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2011255

HERBERT COSTA DE CARVALHO JUNIOR

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para
redigir com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar
da não priorização das reais necessidades dos sujeitos
sociais no tocante ao acesso a direitos fundamentais
(alimentação, saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência.
É necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
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um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2651262

KAROLINA ARAÚJO LOPES TEIXEIRA DE SOUSA 0(zero)
MEDEIROS

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, sob Técnico
a égide do edital que afirma: “11.1.4. A Prova Discursiva
que não atender a proposta da prova (tema e estrutura);
bem como absolutamente ilegível será desconsiderada e
receberá a nota ZERO.” O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão,
comete-se a grave falha de fugir do tema proposto.
Qualquer outro entendimento que não abordasse
prioritariamente a questão
da “VIOLÊNCIA COMO
FRUTO DA DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA
DO TEMA. O candidato NÃO compreendeu o tema
proposto de acordo com o contexto solicitado,
discursando sobre “A crise no país”,sem, em NENHUM
momento, apontar a desigualdade social como causa da
violência. E mais, o terceiro parágrafo é um relato, fato
que se distancia de um texto argumentativo.Sendo assim,
por não atender ao tema, o candidato teve seu texto
desconsiderado.
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2622173

LUENA ALVES DA SILVA

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para
redigir com eficiência sobre esse tema é essencial tratar
da não priorização das reais necessidades dos sujeitos
sociais no tocante ao acesso a direitos fundamentais
(alimentação, saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência.
É necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
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4,0

uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral,
que enfatizam aspectos superficiais sobre a “Influência da
ressocialização
na
diminuição
da
violência
e
desigualdade social”, sem efetivamente, estabelecer
progressão argumentativa do tema proposto, o que
produz diversas incoerências. Além disso, é impossível
reconhecer abordagens bem fundamentadas no
desenvolvimento, limitando-se a uma abordagem clichê,
primária, não autoral e artificial do assunto.O autor não
estabelece seleção eficiente de elementos discursivos, o
que ocasiona a produçãode texto deficiente, frágil e
tangencial. Por esses motivos, julga-se improcedente o
recurso impetrado.
2528355

LUIZA MARIA SIMÃO DE ARAUJO

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para
redigir com eficiência sobre esse tema é essencial tratar
da não priorização das reais necessidades dos sujeitos
sociais no tocante ao acesso a direitos fundamentais
(alimentação, saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar
a vulnerabilidade social e, consequentemente, a
violência. É necessário considerar que os atos de
violência são realizados em determinadas circunstâncias,
em meio a uma sociedade que tem como fundamento a
violência de uma classe sobre a outra, através da
exploração. O candidato elabora um texto com estrutura
dissertativa embrionária, reduzindo o tema, limitando-se
a associar um aglomerado de ideias, sem, contudo,
relacioná-las ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral,
que enfatizam aspectos superficiais de um texto
discursivo, reduzindo a abordagem temática a um único
segmento do conhecimento, sem
efetivamente,
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desenvolver o tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Adicione-se a essas deficiências o fato de
que é impossível reconhecer valores bem fundamentados
no desenvolvimento,apontando para uma evidente falta
de projeto de texto que se revela tanto pela falta de
trabalho minimamente apropriado com o recorte temático
quanto pela abordagem clichê, cumulada, primária e
artificial do assunto. Não considera, inclusive que, valores
relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de
elementos
discursivos,
produzindo,
consequentemente, um texto embrionário, deficiente,
frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2510839

MARIA CLARA DE ARAÚJO BADY CASSEB

5,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para
redigir com eficiência sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL” tema é essencial tratar
da não priorização das reais necessidades dos sujeitos
sociais no tocante ao acesso a direitos fundamentais
(alimentação, saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência.
É necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração.A perda
nesse aspecto justifica-se pelo mau desempenho na
exploração do tema, sobretudo por estabelecer
abordagem distante da proposta apresentada na prova.
Com essa tomada de posição, o candidato desconsidera
um elemento fundamental das condições de produção de
um bom texto: a progressão temática – há uma série de
ideias lançadas sem progressão. Além disso, o tema, na
redação em análise, foi abordado de forma circular e
superficial, com baixa informatividade, sem apropriação
produtiva, autoral e coerente do recorte temático, sem
aprofundar os argumentos, enfraquecendo, assim, a
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progressão temática. Por esses motivos, indefere-se o
pedido de mudança de nota.
2627175

OTILIA MARINHO DE AMORIM NETA

0(zero)

Em resposta ao recurso interposto para esta questão,sob Técnico
a égide do edital que afirma: “A Prova Discursiva e
Redação que não atenderem a proposta da prova (tema e
estrutura)... será desconsiderada e receberá a nota
ZERO.” Cabe lembrar que os textosmotivadores servem
para motivar a escrita do tema.O tema relaciona-se à
compreensão integral da proposta da questão discursiva.
O tema em pauta “A violência é fruto da desigualdade
social” deve enfatizar que as comunidades mais afetadas
pela violência têm em comum uma superposição de
carências que geram a incivilidade e o desrespeito mútuo.
Além disso, é essencial a associação DESIGUALDADE
SOCIAL X VIOLÊNCIA, NÃO se pode isolá-las. Ao
distanciar os dois elementos-chave da discussão,
comete-se a grave falha de fugir do tema proposto.
Qualquer outro entendimento que não abordasse
prioritariamente a questão
da “VIOLÊNCIA COMO
FRUTO DA DESIGUALDADE SOCIAL” constitui FUGA
DO TEMA. O candidato NÃO compreendeu o tema
proposto, atendo-se à escrita sobre “A desigualdade
acarreta a busca pelo igual”. Sendo assim, por não
atender ao tema, o candidato teve seu texto
desconsiderado.
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2591707

PRISCILLA DANTAS DA COSTA

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para
redigir com eficiência sobre esse tema é essencial tratar
da não priorização das reais necessidades dos sujeitos
sociais no tocante ao acesso a direitos fundamentais
(alimentação, saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência.
É necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
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efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral,
que enfatizam aspectos superficiais de um texto
discursivo, reduzindo a abordagem temática a um único
segmento do conhecimento, sem
efetivamente,
estabelecer progressão argumentativa do tema proposto,
o que produz diversas incoerências. Além disso, é
impossível reconhecer abordagens bem fundamentadas
no desenvolvimento, limitando-se a uma abordagem
clichê, primária, não autoral e artificial do assunto. O
autor não estabelece seleção eficiente de elementos
discursivos, o que ocasiona a produçãode texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2680580

SILVIA SAMYRA SODRE MEDEIROS

3,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para
redigir com eficiência sobre esse tema é essencial tratar
da não priorização das reais necessidades dos sujeitos
sociais no tocante ao acesso a direitos fundamentais
(alimentação, saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar
a vulnerabilidade social e, consequentemente, a
violência. É necessário considerar que os atos de
violência são realizados em determinadas circunstâncias,
em meio a uma sociedade que tem como fundamento a
violência de uma classe sobre a outra, através da
exploração. O candidato elabora um texto com estrutura
dissertativa embrionária, reduzindo o tema, limitando-se
a associar um aglomerado de ideias, sem, contudo,
relacioná-las ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral,
que enfatizam aspectos superficiais de um texto
discursivo, reduzindo a abordagem temática a um único
segmento do conhecimento, sem
efetivamente,
desenvolver o tema proposto, o que produz diversas
incoerências. Adicione-se a essas deficiências o fato de
que é impossível reconhecer valores bem fundamentados
no desenvolvimento,apontando para uma evidente falta
de projeto de texto que se revela tanto pela falta de
trabalho minimamente apropriado com o recorte temático
quanto pela abordagem clichê, cumulada, primária e
artificial do assunto. Não considera, inclusive que, valores
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relativamente estáveis sobre “VIOLÊNCIA COMO FRUTO
DA DESIGUALDADE SOCIAL”. O texto possui problemas
de coerência decorrentes da maneira como as
informações, os fatos e as opiniões relacionam-se entre si
e com o tema; além de não estabelecer seleção eficiente
de
elementos
discursivos,
produzindo,
consequentemente, um texto embrionário, deficiente,
frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
2501830

WILLIAM JUNQUEIRA VIEIRA FLEMING

4,0

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, Técnico
temos a esclarecer que o aspecto técnico relaciona-se à
compreensão integral da proposta de redação.Para
redigir com eficiência sobre esse tema é essencial tratar
da não priorização das reais necessidades dos sujeitos
sociais no tocante ao acesso a direitos fundamentais
(alimentação, saúde, moradia, etc.) que acaba por gerar a
vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência.
É necessário considerar que os atos de violência são
realizados em determinadas circunstâncias, em meio a
uma sociedade que tem como fundamento a violência de
uma classe sobre a outra, através da exploração. O
candidato elabora um texto com estrutura dissertativa
superficial, reduzindo o tema, limitando-se a associar um
aglomerado de ideias, sem, contudo, relacioná-las,
efetivamente, ao tema, nem, tampouco, aponta
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema.
Limita-se, também, a procedimentos do discurso oral,
que enfatizam aspectos superficiais de um texto
discursivo, reduzindo a abordagem temática a um único
segmento do conhecimento, sem
efetivamente,
estabelecer progressão argumentativa do tema proposto,
o que produz diversas incoerências. Além disso, é
impossível reconhecer abordagens bem fundamentadas
no desenvolvimento, limitando-se a uma abordagem
clichê, primária, não autoral e artificial do assunto. O
autor não estabelece seleção eficiente de elementos
discursivos, o que ocasiona a produção de texto
deficiente, frágil e tangencial. Por esses motivos, julga-se
improcedente o recurso impetrado.
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