
 

 

 

 
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 
  

BOMBEIROS MILITARES (CFOBM) DO QUADRO DE OFICIAIS BOMBEIROS  
 

MILITARES COMBATENTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
 
 
 

TEMA: “Os avanços tecnológicos e seus impactos a favor do meio ambiente.” 
 

Espera-se que o candidato desenvolva o texto de acordo com o padrão pedido, dissertativo-argumentativo, 
apresentando indícios que o classifiquem como tal quais sejam: explicações, exemplificações, análises, 
interpretações de aspectos, defesa ou refutação de ideias dentro da temática solicitada.  

Segundo Platão e Fiorin (1992: 174), um texto deve ser uma “unidade”, deve tratar de um só objeto. Essa 
qualidade é um dos mais importantes recursos argumentativos, pois um texto dispersivo apenas tangencia o tema 
proposto, uma vez que apresenta argumentos pouco ou mal relacionados ao assunto abordado. 

A proposta da redação exige que seja produzido um texto dissertativo-argumentativo, a partir dos textos 
motivadores disponibilizados. Dessa forma, espera-se que o candidato construa uma dissertação sobre o tema 
proposto no âmbito dos aspectos temáticos relacionados: 

 à conscientização da necessidade de preservação ambiental; 

 ao uso da tecnologia a favor da prevenção de ações como as queimadas que podem causar danos ao ambiente; e, 

 o desenvolvimento e progresso econômico e científico de forma consciente.  
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