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A Prova de Redação tem o objetivo de avaliar o conteúdo, o conhecimento do tema, a 

capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas dos registros formal e 
culto da Língua Portuguesa e será realizada junto às demais Provas Escritas previstas para o 
Exame. A Prova de Redação consistirá na elaboração de texto expositivo ou argumentativo, 
em prosa, e abordará tema contemporâneo, sendo confeccionada em impresso próprio. ....... 1 

 
 
 


