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Prova Escrita Dissertativa, na qual o candidato demonstre o domínio da modalidade escrita 

formal da língua portuguesa, apresente, defenda e desenvolva um ponto de vista em relação 
ao tema proposto, demonstre domínio dos mecanismos linguísticos que assegure o 
encadeamento das ideias e apresente uma conclusão adequada à argumentação defendida. 1 

 


