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1.  A REDAÇÃO EM CONCURSO 
PÚBLICO
Vamos começar nosso trabalho acabando com alguns mitos 

que circundam a redação. Seja no concurso público, seja no vesti-
bular, sempre há alguém dizendo que possui dificuldades com a 
escrita. 

1.1 Ausência de Prática 
Esse é o principal motivo para o desconforto em relação à 

produção de textos. Não é preciso ser talentoso ou um grande lite-
rato para se redigir um texto digno de boa pontuação. Como qual-
quer outra coisa na vida, a escrita é uma simples soma de estudo 
e esforço. Quero dizer que o bom escritor (para o mundo dos con-
cursos) não é o mais criativo, nem o que detém o melhor vocabu-
lário, mas sim o que mais pratica a ordenação das ideias no papel. 

Há quem negligencie a importância da redação na prova de 
concurso público. Deve-se entender a prova de redação, não co-
mo um aliado, um instrumento a mais para se conseguir o cargo 
desejado! Entenda que a redação pode ser o fator decisivo para 
a aprovação, portanto é preciso ter confiança e trabalhar o texto!

Bem, chega de enrolação e vamos direto aos assuntos a se-
rem trabalhados. Vamos estudar os elementos necessários para o 
estabelecimento de coesão e coerência, bem como os operadores 
(elementos estruturais necessários) do texto dissertativo. Nosso 
programa também irá abranger os princípios da argumentação e 
compreensão das propostas. Há muito trabalho pela frente, porém 
o resultado será palpável! 

2.  PALAVRAS-CHAVE 
EM CONCURSO PÚBLICO 
- COESÃO, PROGRESSÃO 

E COERÊNCIA
2.1 Coesão - O que é?

Basicamente, a coesão diz respeito aos elementos de amar-
ração de um texto. Quero dizer que há uma necessidade muito 
grande de se conectar aquilo que escrevemos. Para isso, os ele-
mentos de coesão são imprescindíveis. Eu vou mostrar um exem-
plo  de texto que não está coeso e um exemplo de texto coeso.

Ex.: 1 - O ser humano está no planeta há milênios e não 
aprende a cuidar do planeta. O problema do ser humano é 
que é muito ambicioso, só quer ficar rico e não pensa que o 
planeta pode sofrer com a ambição dele.

Ex.: 2 - Parece que o ser humano não aprendeu a cuidar do 
planeta, mesmo estando nele há muito tempo. A ambição do 
homem, que o dirige à busca de sempre maior satisfação pes-
soal, pode trazer prejuízos ao ambiente em que vive.

É claro que você percebeu a elegância da reescritura do 
exemplo 1. O texto ficou mais fluido para a leitura, mais agradável 
e, evidentemente, mais compreensível. Isso ocorreu porque foram 
utilizados os mecanismos de coesão para “amarrar” o que estava 
sendo escrito. Assim ficou fácil para ler e compreender o que se 
estava transmitindo. 

Justamente por se tratar de um assunto “pedregoso” e não 
muito evidente para a maioria dos concursandos, resolvi começar 
o conteúdo pelo tópico de COESÃO. Há, basicamente, três manei-
ras de se estabelecer conexão entre as ideias de um texto:

Por Anáfora: a mais simples. Consiste em fazer remissão a 
um termo ou ideia citada anteriormente no texto. Os pronomes 
desempenham muito bem essa função.

Por Catáfora: um recurso interessante. Consiste em apon-
tar para algo que será dito posteriormente no texto. Também há 
pronomes próprios para isso (os demonstrativos “este”, “esta” e 
“isto”, por exemplo).

Por Exófora: o mais arriscado. Consiste em fazer menção a 
algo que não está no texto, pressupondo que o leitor/corretor par-
tilhe do conhecimento em questão.

Algumas Dicas para Estabelecer 
Coesão Remissiva

 Pronomes
Uma vez que eles estão aí, use-os. Com esses termos, você 

consegue escapar da horrenda repetição de palavras e expres-
sões. Ficou difícil conectar sentenças? Coloque um pronome que 
tudo se resolve. Vamos ver alguns exemplos.

Ex.:A situação do pobre e do rico é bem diferente. Tem o po-
bre lutando para sobreviver e tem o rico que luta para não se 
matar por não ter nada o que fazer. (Feio demais, não acha?).

 Reescrevendo:
Ex.: O pobre e o rico possuem situações de vida bem diferen-
tes: enquanto aquele luta para sobreviver, este luta para não 
se matar em virtude do ócio.

Tudo bem, você pode falar que houve uma “floreada” no 
texto. Na verdade, apenas arrumamos a ordem das palavras, usa-
mos  termos que definiam melhor o que devia ser dito e emprega-
mos  pronomes demonstrativos para arrumar a relação de coesão.

Ex.: A violência já se tornou uma característica da sociedade 
contemporânea. A violência influencia o comportamento das 
pessoas.

 Reescrevendo:
Ex.: A violência já se tornou uma característica da sociedade con-
temporânea. Isso influencia o comportamento das pessoas.

Você pode ter achado muito simples. Definitivamente é! Po-
rém, nem todos os concursandos conseguem lembrar isso na hora 
de entregar a versão definitiva da redação. O melhor que você po-
de fazer, em suas horas vagas (se houver), é tentar criar pequenas 
tabelas com pronomes e suas utilizações.

 Sinônimos / perífrases: 
Esse é o recurso para o concursando esperto. Quando es-

tiver difícil parar de repetir um termo, use um sinônimo, ou uma 
expressão que possa retomá-lo. Vale estudar, para compreender 
melhor a dica, a relação entre hiperônimos e hipônimos.

Ex.: Osama Bin Laden foi capturado e acusado de inúmeros 
crimes. Tem-se certeza de que o terrorista líder da Al-Qaeda 
foi o responsável pela maioria dos eventos transgressores.
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 Verbos vicários:
São os verbos que retomam um segmento sem repeti-lo. O 

concursando mais escolado em Português sabe como o utilizar.

Ex.: O governo brasileiro precisa providenciar uma reforma 
da previdência, só não providencia essa reforma porque é 
muito trabalhoso.

 Reescrevendo:
Ex.: O governo brasileiro precisa providenciar uma reforma 
da previdência, só não o faz porque é muito trabalhoso.

Você teve uma ideia básica de como se pode estabelecer 
coesão no texto. Agora precisa treinar. 

2.2 Progressão - Como Realizar?
Bem, o assunto de progressão textual não é muito aborda-

do, porque grande parte dos professores acha que é difícil fazer 
com que o aluno compreenda a ideia de progressão dos argumen-
tos de um texto. Na verdade, a maneira como um texto está enca-
deado permite compreender qual foi a estratégia de progressão 
utilizada pelo autor. Vamos demonstrar isso com um exemplo.

Imagine que, ao ler o tema da redação, você veja a seguinte 
temática.

 Pena de morte no Brasil: uma solução ou apenas mais 
um problema administrativo

O assunto é batido, porém muito simples de trabalhar. Em 
primeiro lugar, o texto vai pedir que você se posicione em relação 
ao tema, portanto não se pode ficar “em cima do muro”, pois is-
so faz com que você perca nota. Não se esqueça de que estamos 
trabalhando com um tema polêmico e, por mais que você queria 
libertar o “espírito assassino” e “soltar o pavor” por sobre o répro-
bos da sociedade, isso vai de encontro à noção de “politicamente 
correto”. É mais seguro fazer um texto simples do que apostar em 
ser “espertão” e buscar uma inovação que só trará problemas.

Em segundo lugar, pegue uma folha de rascunho e escre-
va todos os argumentos que você considera como cabíveis para a 
construção de seu texto. Assim , é possível a seleção daquilo que 
fará o texto progredir. Vamos construir o raciocínio:

 Minha posição:
 A pena de morte é um problema!

 Meus argumentos:
 Viola a Declaração dos Direitos Humanos;

 A Constituição Federal não permite;

 “Só Deus pode tirar a vida de alguém”;

 É um retrocesso na evolução do homem;

 Não há sistema judicial preparado o suficiente para não 
cometer erros;

 O Estado não pode ser um assassino;

 O processo de aplicação da pena seria muito moroso e 
burocrático.

Há muitas ideias, mas nem todas estão em conexão. Ou 
seja, utilizar todos esses argumentos seria a chave para sua nota 
ficar baixa. A questão é simples: não haveria tempo (linhas) pa-
ra aprofundar todos esses conhecimentos, portanto o seu texto 

ficaria raso, além do fato de ser quase impossível encadear todos 
esses argumentos em apenas uma linha de raciocínio. Em virtude 
disso, é necessário escolher os argumentos que serão utilizados. 
Para tanto, basta ver quais possuem algum tipo de relação, depois 
escolher a ordem que será empregada no texto. Vejamos:

 Meus argumentos
 Viola a Declaração dos Direitos Humanos.

 A Constituição Federal não permite.

 “Só Deus pode tirar a vida de alguém”.

 É um retrocesso na evolução do homem.

 Não há sistema judicial preparado o suficiente para não 
cometer erros.

 O Estado não pode ser um assassino.

 O processo de aplicação da pena seria muito moroso e 
burocrático.

 Ordem sugerida: Crescente (+ fraco para + forte)
 O processo de aplicação da pena seria muito moroso e 

burocrático.

 Não há sistema judicial preparado o suficiente para não 
cometer erros.

 A Constituição Federal não permite.

 Viola a Declaração dos Direitos Humanos.

 Ordem sugerida: Decrescente (+ forte para + fraco)
 O processo de aplicação da pena seria muito moroso e 

burocrático. 

 Não há sistema judicial preparado o suficiente para não 
cometer erros.

 A Constituição Federal não permite.

 Viola a Declaração dos Direitos Humanos.

Como você conseguiu perceber, retiramos as ideias que fi-
cariam “voando” ao longo do texto. Seria muito difícil ligar esses 
argumentos no corpo do texto; deixe-os, portanto, de lado. Com 
aquilo que sobrou, preencha o seu texto encadeando os argu-
mentos do mais forte para o mais fraco (escala decrescente), ou 
do mais fraco para o mais forte (escala crescente). Assim, o texto 
progride e fica claro!

Alguns elementos (palavras/expressões-chave) que você 
pode utilizar para dar progressão e conectar o seu texto:

Para Começar o Desenvolvimento
 Inicialmente.

 Primeiramente.

 Em primeiro lugar.

 A priori.

 Primariamente.

 Em primeira análise.

 Em primeiro plano.

 Antes de tudo.

 Desde já.
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Para Amarrar o Parágrafo.
 Sequencialmente.

 Posteriormente.

 Em segundo lugar.

 A posteriori.

 Acresce que.

 Em segunda análise.

 Em segundo plano.

 Do mesmo modo.

 Ainda por cima.

Para Finalizar o Texto
 Finalmente.

 Em conclusão.

 Assim.

 Então.

 Portanto.

 Afinal.

 Logo.

 Em suma.

Use as ferramentas acima para garantir a progressão do seu 
texto.

 Coerência
Em poucas palavras: coerência é fazer sentido. É o texto ter 

noção! Veja bem, se eu digo que estava nevando nas praias pau-
listas, será bem incoerente, porque  nevar na praia, em condições 
normais, é literalmente impossível. No caso do concurso público, a 
incoerência fica a cargo de se utilizar um argumento que contradi-
ga suas ideias principais subjacentes ao texto. Ou seja, “desdizer o 
que você estava dizendo”. Entre outros aspectos, avalia-se a coe-
rência segundo estes elementos:

a) Adequação ao tema.

b) Pertinência do argumento.

c) Aprofundamento do texto.

d) Não-contradição.

e) Fuga do senso-comum.

2.3 Dissertação - Como Assim?
O conceito de dissertação é simples: informar algo ou opinar 

sobre algo. Na verdade, quando alguém disserta sobre um assun-
to, busca expor conceitos ou argumentos com base em alguma 
fundamentação, isso quer dizer que é possível defender ou atacar 
pontos de vista sobre algum assunto. Essa é apenas uma das pos-
sibilidades da dissertação, dentre as várias facetas que esse tipo 
de texto (extremamente cobrado em concurso público) oferta a 
quem deseja escrever.

Seria descabido contar uma história ou fazer um relato se a 
proposta pede um texto que exige um “posicionamento”, ou se-
ja, um texto dissertativo. Aliás, não é interesse do corretor saber 
se o candidato é “criativo”, mas sim saber se ele (candidato) tem 
condições de articular ideias em uma sequência lógica.  Não há 

estratégias milagrosas para escrever uma dissertação, basta com-
preender a estrutura e exercitar. Abaixo, eis algumas especifica-
ções acerca dos tipos de dissertação.

Tipos de Texto Dissertativo
 Expositivo.

 Argumentativo.

 Misto.

 O texto Expositivo
 Conceitual.

 Informacional.

 Aspectos descritivos.

 Não exige posicionamento.

 » Ex.: Texto expositivo (CESPE):

Nas farmácias brasileiras, os comprimidos de extrato de 
ginkgo vendidos só com receita médica competem com cápsulas 
de pó moído e folhas, em embalagens expostas nas prateleiras ao 
alcance do consumidor. Muita gente relata efeitos benéficos ad-
vindos dessas fórmulas alternativas. Mas seriam elas tão eficazes 
quanto os comprimidos vendidos com receita? A resposta é não. 

Pesquisadores da UFSC fizeram testes para saber quanto há 
de componentes do extrato EGb 761 nessas cápsulas e nas folhas 
da planta. Conclusão: para obter a mesma quantidade de um úni-
co comprimido de 120 mg, seriam necessárias 20 cápsulas de 200 
mg de pó moído. Quanto ao chá, a eficácia depende da qualidade 
da matéria-prima. “Mas seria preciso ingerir grande quantidade, 
já que os teores das substâncias ativas no chá caseiro são baixos”, 
afirma a autora do trabalho e pesquisadora da UFSC. Segundo ela, 
a proporção ideal só é obtida com os extratos secos padronizados.

Internet: www.saude.abril.com.br (com adaptações)

 » Ex.: Texto argumentativo (CESPE):

O voto, direito duramente conquistado, deve ser conside-
rado um dever cívico, sem o exercício do qual o direito se desca-
racteriza ou se perde, afinal liberdade e democracia são fins e não 
apenas meios. Quem vive em uma comunidade política não pode 
estar desobrigado de opinar sobre os rumos dela. Nada contra a 
desobediência civil, recurso legítimo para o protesto cidadão, 
que, no caso eleitoral, se pode expressar no voto nulo (cuja tecla 
deveria constar na máquina utilizada para votação).  Com o voto 
facultativo, o direito de votar e o de não votar ficam inscritos, em 
pé de igualdade, no corpo legal. Uma parte do eleitorado deixará 
voluntariamente de opinar sobre a constituição do poder político. 

O desinteresse pela política e a descrença no voto são re-
gistrados como mera “escolha”, sequer como desobediência civil 
ou protesto. A consagração da alienação política como um direito 
legal interessa aos conservadores, reduz o peso da soberania po-
pular e desconstitui o sufrágio como universal.

Para o cidadão ativo, que, além de votar, se organiza para 
garantir os direitos civis, políticos e sociais, o enfoque é inteira-
mente outro. O tempo e o trabalho dedicados ao acompanhamen-
to continuado da política não se apresentam como restritivos da 
liberdade individual. Pelo contrário, são obrigações auto-assumi-
das no esforço de construção e aprofundamento da democracia e 
de vigília na defesa das liberdades individuais e públicas. 


