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A prova de Redação (RED) consistirá na elaboração de um texto manuscrito, dissertativo-

argumentativo, em prosa, sobre assunto da atualidade e terá como finalidade verificar o 
conhecimento do tema proposto e a capacidade de expressão na modalidade escrita de acordo 
com a norma culta da Língua Portuguesa. I EXPRESSÃO: Pontuação, ortografia, caligrafia, 
vocabulário, acentuação gráfica e morfossintaxe. II ESTRUTURA: Paragrafação. III 
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