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O QUE É PRECISO SABER SOBRE O TEXTO DISSERTATIVO ARGUMENTATIVO?

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
É mister entender que a produção de texto independe da instituição. Devemos engendrar o nosso texto consoante os critérios
de Elegância Textual (concisão, clareza – coesão e coerência – e correção).
CONCEITO: dissertar é expor ideias, é apresentar juízos, é argumentar, assumindo ou não uma posição em relação a um assunto.
1. DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA: é aquela que apresenta uma abordagem crítica sobre determinado assunto. É a defesa do
ponto de vista de quem escreve.
Atenção!
A linguagem do texto dissertativo-argumentativo costuma ser impessoal, objetiva e denotativa. Raramente, entretanto, há a
combinação da objetividade com recursos poéticos, como metáforas e alegorias. Predominam formas verbais no presente do
indicativo e emprega-se o padrão culto e formal da língua.
Conforme o edital do CESPE 2018,
ATUALIDADES: Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, ecologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e segurança pública, suas inter-relações e
suas vinculações históricas.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO - CESPE
Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,
transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 13,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).
Um relatório do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas constatou que 15 mil pessoas viajaram à Síria e
ao Iraque para combater pelo Estado Islâmico e por grupos extremistas semelhantes. De acordo com o relatório, essas pessoas
saíram de mais de 80 países, o que inclui um grupo de países que não havia enfrentado desafios anteriores com relação à Al Qaeda.
Os números reforçam recentes estimativas dos serviços de inteligência dos Estados Unidos da América sobre o escopo do problema
dos combatentes estrangeiros, que, conforme o relatório, se agravou apesar das ações agressivas das forças antiterroristas e das
redes mundiais de vigilância. Os números referentes ao período iniciado em 2010 são superiores aos números referentes ao total de
combatentes estrangeiros nas fileiras terroristas entre 1990 e 2010 — e continuam crescendo.
Folha de S.Paulo, 1.º/11/2014, p. 10, caderno Mundo 2 (com adaptações).
Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir.
A CIVILIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA E O TERRORISMO
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
< o 11 de Setembro de 2001 e a nova escalada terrorista; [valor: 4,00 pontos]
< o Estado Islâmico: intolerância e agressividade; [valor: 4,00 pontos]
< a reação mundial ao terrorismo. [valor: 4,00 pontos]
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