PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017

PROVA DISSERTATIVA
Reservado à Crescer Consultorias

Atenção: Identifique-se apenas nos campos
próprios, abaixo da linha pontilhada.

NOTA

Cabeceiras do Piauí-PI, 05/02/2017
Nome do candidato (a): (Letra de forma)

Assinatura do candidato (a):

Número de Inscrição:

Cargo:

INSTRUÇÕES

9.5. O processo seletivo também terá, junto à prova de
conhecimentos específicos, a produção de um texto dissertativoargumentativo no qual o candidato terá que se posicionar
criticamente sobre um tema proposto pela banca. A prova de
produção textual obedecerá às seguintes exigências:
9.5.1. O texto deverá ser redigido de acordo com a norma culta
da Língua Portuguesa, não sendo, portanto, permitido o uso de
gírias, jargões ou expressões próprias da língua falada;
9.5.2. O texto deverá ser escrito em, no mínimo 15 linhas e, no
máximo, 30 linhas;
9.5.3. A produção deve ser escrita com caneta de tinta azul ou
preta;
9.5.4. Devem ser obedecidos os critérios da textualidade como
coesão e coerência para que o texto esteja organizado e faça
sentido;
9.5.5. Não serão aceitos borrões na folha definitiva;
9.5.6. O título na redação é opcional, ficando a critério do próprio
candidato se deve colocá-lo ou não;
9.5.7. A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das
características a seguir:
9.5.7.1. Fuga total ao tema;
9.5.7.2. Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa;
9.5.7.3. Texto com menos de 15 (quinze) linhas;
9.5.7.4. Impropérios, desenhos ou outras formas propositais de
anulação;
9.5.7.5. Desrespeito aos direitos humanos; e
9.5.7.6. Folha de redação em branco, mesmo que tenha sido
escrita no rascunho.
9.5.8. O candidato será avaliado de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos
distribuídos da seguinte forma:
9.5.8.1. Competência 1 – “Demonstrar domínio da norma padrão
da língua escrita” Valor: 2,5 pontos
9.5.8.1.1. Empregar a ortografia de acordo com as regras oficiais
da Língua Portuguesa;
9.5.8.1.2. Utilizar as regras de concordância verbal e nominal;
9.5.8.1.3. Utilizar as regras de regência verbal e nominal;
9.5.8.1.4. Acentuar corretamente as palavras;

9.5.8.1.5. Ser claro, objetivo, direto;
9.5.8.1.6. Empregar um vocabulário mais variado e preciso do
que o que se utiliza quando se fala e seguir as regras prescritas
pela norma padrão da Língua Portuguesa.
9.5.8.2. Competência 2 – “Compreender a proposta de redação e
trazer informações de outras áreas do conhecimento para
desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto
dissertativo-argumentativo” Valor: 7,5 pontos
9.5.8.2.1. Compreender o tema para não o tangenciar;
9.5.8.2.2. Desenvolver o texto trazendo informações relevantes
sobre o tema;
9.5.8.2.3. Obedecer a estrutura do texto que tem introdução,
desenvolvimento e conclusão.
9.5.8.3. Competência 3 – “Selecionar, relacionar, organizar e
interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa
de um ponto de vista” Valor 7,5 pontos
9.5.8.3.1. O candidato deve se posicionar diante do tema;
9.5.8.3.2. O texto deve apresentar uma relação lógica entre suas
partes, criando unidade de sentido;
9.5.8.3.3. Deve ter precisão vocabular;
9.5.8.3.4. Progressão temática adequada ao desenvolvimento do
tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias
desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas, em uma ordem
lógica; e
9.5.8.3.5. Deve apresentar adequação entre o conteúdo do texto
e o mundo real.
9.5.8.4. Competência 4 – “Elaborar proposta de intervenção para
o problema abordado, respeitando os direitos humanos” Valor:
2,5 pontos
9.5.8.4.1. A tese apresentada sobre o tema deve ser apoiada em
argumentos consistentes e precisará oferecer uma proposta de
intervenção na vida social, ou seja, uma resolução para o
problema abordado;
9.5.8.4.2. É necessário que ela respeite os direitos humanos, ou
seja, não rompa com valores como cidadania, liberdade,
solidariedade e diversidade cultural.
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TEXTO
Atente-se para o texto abaixo para a elaboração do texto dissertativo.
O desenvolvimento das ferramentas de comunicações e o crescimento vertiginoso
da Internet e do uso de redes sociais vêm revolucionando os relacionamentos entre as pessoas
e gerando sérias consequências de ordem moral, social, política, econômica e, obviamente,
jurídica.
O uso indiscriminado de tais ferramentas tecnológicas tem provocado abusos.
Diuturnamente são noticiados casos de ofensas, agressões, fraudes, divulgação de
informações sigilosas, violação à privacidade, nome, honra e imagem praticados por
intermédio de redes sociais.
Esses fatos demonstram a influência das redes sociais nas relações modernas, a
dimensão imprevisível que tais ferramentas podem assumir e a vulnerabilidade à qual todos,
irrestritamente, estão sujeitos.
De fato, se outrora uma ofensa praticada na presença de um grupo de pessoas
gerava uma inegável prejuízo para o ofendido, hodiernamente, a mesma ofensa, se veiculada
em uma rede social, pode atingir nefastas proporções.
Com efeito, um fato que tem despertado a atenção é o uso de redes sociais para a
disseminação de informações e impressões, muitas vezes inverídicas, sobre pessoas e
empresas. A prática demonstra que tais casos têm se multiplicado e que falta ao problema uma
solução jurídica adequada, gerando insegurança geral.

1) Com base na leitura do texto acima, discorra sobre “O exercício da liberdade de

expressão na era digital”.
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