
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA 
EDITAL 001/2018 

 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A NOTA DA PROVA DE REDAÇÃO 

 
 
CARGO: PROFESSOR 
CANDIDATO: ALESSANDRA MARIA DE SOUZA 
Nº INSCRIÇÃO: 045771 
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: 
O tema proposto pela banca, "Mídia: parcialidade ética é possível?" trazia em si um pressuposto: a mídia é parcial. Assim, o 
candidato deveria, em seu texto, dissertar acerca da possibilidade da já pressuposta parcialidade da mídia com ética. Ou seja, a 
dissertação precisava considerar que a mídia sempre assume um ponto de vista acerca de qualquer assunto tratado e argumentar 
sobre a (im)possibilidade de isso ser feito de maneira ética. 
O texto apresentado pelo candidato apenas tangenciou o tema, uma vez que tratou do assunto (mídia e consumo de notícias), 
mas não dos pormenores que compõem o tema. Além disso, o texto apresenta sérios problemas conceituais, problemas de 
pontuação, regência e acentuação, além de problemas estruturais intra e extra paragrafais, conforme marcações no espelho da 
redação. A nota está, portanto, adequada ao texto apresentado. 
 
 
CARGO: PROFESSOR 
CANDIDATO: PATRYCIA CAETANI MARTINS 
Nº INSCRIÇÃO: 045834 
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: 
O tema proposto pela banca, "Mídia: parcialidade ética é possível?" trazia em si um pressuposto: a mídia é parcial. Assim, o 
candidato deveria, em seu texto, dissertar acerca da possibilidade da já pressuposta parcialidade da mídia com ética. Ou seja, a 
dissertação precisava considerar que a mídia sempre assume um ponto de vista acerca de qualquer assunto tratado e argumentar 
sobre a (im)possibilidade de isso ser feito de maneira ética.  
O texto do candidato apresenta problemas de progressão que dificultam até mesmo a definição do tema tratado: ora ele trata da 
informatização da informação, ora da capacidade/importância de se julgar as notícias recebidas pela mídia. Porém, não toca nem 
mesmo no assunto do tema proposto por esta banca. A nota zero está, portanto, adequada ao texto apresentado. 


