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REDAÇÃO   DISCURSIVA   

Prof.   Gustavo   Silva   

    

  

Padrão   de   Resposta   –   Polícia   Rodoviária   Federal   (PRF)   

    

Tema:   A   inovação   legisla�va   como   instrumento   para   a   redução   dos   acidentes   de   transporte   terrestre   (ATT)   

Ao   elaborar   seu   texto,   aborde   os   seguintes   aspectos:   

1.  O  impacto  da  previsão  dos  crimes  de  trânsito  no  que  se  refere  aos  ATTs  e  as  possíveis  causas  desse                      
impacto.   (5   pontos).   

2.   O   impacto   da   Lei   Seca   no   que   se   refere   aos   ATTs   e   as   possíveis   causas   desse   impacto.   (5   pontos).   

3.   Ações   para   a   redução   dos   ATTs   (9   pontos).   

    

Olá,   aluno!   

Boas-vindas  a  este  caminho  que  o  levará  ao  seu  sonho,  por  meio  do  seu  constante                 

aperfeiçoamento.  Em  vista  disso,  vamos  conhecer  agora  o  padrão  de  resposta  elaborado  para  a                

prova  discursiva  da  Polícia  Rodoviária  Federal  (PRF)  de  2021.  O  tema  “A  inovação  legisla�va  como                 

instrumento  para  a  redução  dos  acidentes  de  transporte  terrestre  (ATT)”  reforça  a  contribuição               

das  leis  de  trânsito  que  obje�vam  contribuir  para  a  prevenção  de  acidentes  e  mortes  no  trânsito                  

no  país,  tais  como  o  novo  Código  de  Trânsito  Brasileiro  (CTB)  de  1998,  a  Lei  Seca,  de  2008,  e  a                      

inserção  de  um  capítulo  específico  aos  crimes  de  trânsito  no  CTB,  em  1997.  Por  meio  da                  

interpretação  do  gráfico  apresentado  na  proposta  de  redação,  observa-se  um  ní�do  aumento  no               

número  absoluto  de  óbitos  por  acidente  de  transporte  terrestre  (ATT)  e  da  taxa  de  mortalidade                 

por  100  mil  habitantes  a  par�r  do  ano  2000,  o  que  coincide  com  a  atualização  do  CTB,  e  a  par�r  de                      

2008,   data   de   implementação   da   Lei   Seca.   



    
 

Para  o  atendimento  do  tópico  1,  “o  impacto  da  previsão  dos  crimes  de  trânsito  no  que  se  refere                    

aos  ATTs  e  as  possíveis  causas  desse  impacto”,  o  candidato  deve  abordar  que  a  implantação  de                  

medidas  restri�vas  aumentou  os  registros  de  crimes  de  trânsito,  uma  vez  que  as  medidas                

passaram  a  ser  categorizadas  como  criminosas  e  os  índices  de  fiscalização  foram  aumentados.               

Entre  as  causas  desse  impacto  estão  a  perda  de  eficiência  na  fiscalização  e  do  fiel  cumprimento                  

das  sanções  previstas  na  legislação,  de  acordo  com  estudos.  Pesquisas  apontam  que  o  aumento  na                 

frota  de  veículos  do  Brasil,  que  dobrou,  entre  1998  e  2014,  passando  de  24  milhões  para  57                   

milhões  de  veículos,  também  contribuiu  para  o  aumento  dos  índices  de  morte,  uma  vez  que  a                  

ampliação  de  veículos  nas  vias  públicas  causa  maior  ocorrência  de  acidentes  de  trânsito.  A                

motocicleta,  como  exemplo,  apresentou  um  aumento  de  4,5  milhões  para  22,8  milhões  entre  2001                

e  2014  e  é  a  responsável  por  mais  de  70%  dos  óbitos,  tendo  em  vista  que  é  u�lizada  na  entrega  de                       

alimentos,  medicamentos,  mercadorias  e  transporte  rápido  de  pessoas  para  fugir  de             

engarrafamentos.  Motociclistas  e  pedestres  são  também  o  grupo  mais  vulnerável  a  acidentes              

graves,  como  trauma�smos  encefálicos  e  de  coluna  pelo  fato  de  apresentarem  elevada  exposição               

corpórea.   

Para  o  atendimento  do  tópico  2,  “o  impacto  da  Lei  Seca  no  que  se  refere  aos  ATTs  e  as  possíveis                      

causas  desse  impacto”,  o  candidato  deve  abordar  que  o  abrandamento  de  fiscalização  também               

contribui  para  o  aumento  do  número  de  mortes,  bem  como  a  falta  de  penalidades  mais  severas                  

para  os  condutores  que  extrapolarem  o  nível  de  alcoolemia.  Um  estudo  realizado  no  Estado  de                 

São  Paulo,  em  fevereiro  de  2005  a  março  de  2006,  iden�ficou  que  85%  de  jovens  não  conheciam                   

alguém  que  �nha  sido  punido  legalmente  por  beber  e  dirigir,  74%  acreditavam  que  nenhum                

infrator  receberia  a  pena  legal  e  64%  consideravam  mínima  a  chance  de  ser  parado  por  policial  ou                   

sujeito  a  penalidades.  Com  o  maior  rigor  da  lei  e  as  constantes  fiscalizações,  foi  sendo  implantada                  

gradualmente  a  compreensão  de  que  tais  medidas  seriam  eficazes.  Estudos  apontam  também              

como  causas  o  fato  de  que  tal  demanda  ressaltou  a  necessidade  de  se  reavaliar  as  esta�s�cas  de                   

mortalidade  que  foram  aumentadas,  tendo  em  vista  as  crescentes  demandas  de  conhecimento  da               

dinâmica  demográfica  e  de  saúde  da  população.  Avalia-se  a  necessidade  de  melhora  de               

declarações   de   óbitos   e   de   equipes   que   processam   dados   de   mortalidade.   



    
 

Para  o  atendimento  do  tópico  3,  “ações  para  a  redução  dos  ATTs”,  o  candidato  deve  reforçar  a                   

necessidade  de  permanente  fiscalização,  sua  manutenção  e  ampliação,  conscien�zação           

implantada  por  consecu�vas  campanhas,  medidas  de  comunicação  e  educação  de  forma  con�nua,              

ampla  e  sistemá�ca,  tanto  de  alcance  populacional  quanto  de  compreensão  das  linguagens  e  dos                

valores  de  todos  os  setores  socioculturais,  para  que  não  haja  retrocessos,  assim  como  inspeção                

pelas  autoridades,  especialmente  nos  horários  e  locais  de  maior  risco  de  acidentes  de  trânsito,                

como   setores   de   festas,   áreas   de   saída   da   cidade,   durante   grandes   eventos   etc.   

Aspectos   do   texto   disserta�vo:   

No  universo  dos  concursos  públicos,  a  prova  discursiva,  apesar  de  possuir  apenas  30  linhas,  é  um  dos                   

maiores  desafios  da  grande  maioria  dos  concurseiros.  Os  métodos  de  estudos  são  os  mais  diversos  e  vão                   

deste  assis�r  a  uma  infinidade  de  horas/aula,  resolver  milhares  de  questões,  redigir  os  próprios  mapas                 

mentais  e  resumos,  organizar  cronogramas  e  agendas  mensais,  semanais  e  diárias  de  estudo,  aprender                

disciplinas  nunca  antes  vistas  e,  na  hora  de  fazer  uma  redação,  encontrar  nesta  a�vidade  a  sua  maior                   

dificuldade.  Diante  de  tal  dificuldade,  conhecer  as  especificidades  da  banca,  estudar  os  conhecimentos  que                

envolvem  a  redação  e  pra�car  a  escrita  são  prá�cas  impera�vas  para  os  candidatos  que  se  destacam  nas                   

discursivas  e  que  diminuem  seu  sofrimento  e  sua  preocupação  com  a  prova  de  redação.  Por  isso,  este                   

material  será  seu  guia  e  o  informará  sobre  todas  as  questões  que  envolvem  a  prova  discursiva  da  banca                    

Cebraspe,  an�ga  Cespe,  e  o  apresentará  o  conteúdo  que  você  deve  dominar  para  fazer  uma  boa  redação.                   

Você  encontrará  também  muitas  dicas  de  como  o�mizar  sua  prá�ca  de  redigir  textos  disserta�vos  e                 

conhecerá  os  erros  que  não  pode  cometer  em  sua  prova.  Esta  banca  é  muito  conceituada  e  conquistou  seu                    

espaço  de  destaque  no  universo  dos  concursos  públicos,  e  você  verá  que  sua  forma  de  avaliação,  apesar  de                    

amedrontar   muitos   candidatos,   é   muito   clara,   obje�va   e   simples.   

Entrando  no  contexto  da  �pologia  textual  disserta�va,  você  aprenderá  que  esse  �po  de  texto  tem  outra                  

grande  par�cularidade:  a  sua  estrutura.  Por  demonstrar  ser  um  texto  que  perpassa  um  ponto  de  vista,  com                   

uma  ordem  de  raciocínio  lógica,  deve-se  apresentar  estruturas  obrigatórias,  seja  em  uma  redação  de  30                 

linhas  ou  em  qualquer  projeto  textual  de  centenas  de  páginas.  As  partes  obrigatórias  da  dissertação  são  as                   

seguintes:   



    
 

 •  Introdução:  parte  do  texto  que  apresenta  o  que  será  desenvolvido  nele.  Na  redação,  por  ser  um  texto                     

pequeno,  é  comumente  um  parágrafo  pequeno  inicial,  no  qual  você  vai  iniciar  apresentando  o  tema,  a  sua                   

tese   e   os   argumentos   obrigatórios   que   irá   desenvolver.   

•  Desenvolvimento:  no  contexto  das  provas  discursivas  e  principalmente  da  banca  Cebraspe,  é  a  parte  mais                  

importante  do  texto.  O  desenvolvimento  é  a  parte  do  texto  des�nada  à  apresentação  dos  argumentos,  à                  

citação  de  dados  que  embasem  sua  argumentação,  à  comprovação  de  sua  tese  etc.  Como  você  viu  na                   

proposta  de  redação  da  banca  Cebraspe,  a  pontuação  está  distribuída  entre  os  tópicos  que  você  deverá                  

apresentar  aqui,  no  desenvolvimento.  Assim,  para  fortalecer  seu  ponto  de  vista,  você  pode  recorrer  a                 

dados,  esta�s�cas,  pesquisas,  fatos,  exemplos,  citações,  ar�gos  de  jornais,  legislações,  jurisprudências,             

ações   concretas   documentadas   por   órgãos   oficiais   etc.   

•  Conclusão:  parte  do  texto  des�nada  à  recapitulação  dos  argumentos  apresentados  e  ao  fechamento  do                 

todo  textual.  Nesta  parte  do  texto,  você  deve  ser  breve  em  concluir  as  ideias  gerais  do  texto,  com                    

obje�vidade   e   clareza.   

•   Para   esta   banca,   os   parágrafos   de   introdução   e   conclusão   são   opcionais.   

•   Ainda   que   faculta�vo,   recomendo   sempre   o   uso   de   um   pequeno   parágrafo   de   introdução   

   Interpretação   da   proposta   

A  interpretação  da  proposta  é  uma  tarefa  fundamental  no  processo  de  elaboração  da  sua  redação  e  deve                   

ser  feita  com  bastante  atenção,  pois,  caso  você  não  atenda  por  completo  ao  que  foi  solicitado,  poderá                   

incorrer   em   nota   zero   na   redação.   Para   isso,   você   deve:   

•   leia   com   atenção   o   tema;   

•  leia  com  atenção  os  tópicos  de  desenvolvimento  obrigatório  específicos  da  banca  Cebraspe;  •  circule  as                  

palavras-chave;   

•  caso  tenha  dificuldade  de  compreender  alguma  palavra,  tente  encontrar  sinônimos  que  você  conheça                

para   ela   e   anote   ao   lado   dela.   A   par�r   desse   ponto,   reflita   sobre   alguns   tópicos   relacionados   ao   tema:   

•   o   que   é   fundamental   desenvolver   sobre   esse   tema?   



    
 

•   por   quais   mo�vos   eu   penso   dessa   forma?   

•  quais  argumentos  eu  tenho  para  sustentar  meu  ponto  de  vista?  Após  fazer  esse  primeiro  processo                  

reflexivo,   vamos   para   o   passo   seguinte,   que   é   o   brainstorm.   

    

Brainstorm.   

Muitos  candidatos  se  prejudicam  na  redação  por  não  fazerem  exatamente  este  processo.  O  brainstorm                

nada  mais  é  do  que  deixar  vir  a  mente  tudo  o  que  se  relaciona  com  aquele  tema  e  anotar  todas  as  ideias                        

para  não  desperdiçá-las.  Ao  refle�r  um  pouco  sobre  o  assunto,  você  verá  que  virão  ao  seu  pensamento                   

muitos  elementos,  muitas  vezes  desconexos,  aparentemente  incompletos  e  sem  muita  relação  com  o               

conteúdo.  Esse  fluxo  de  pensamento  é  denominado  brainstorm,  do  inglês  ‘tempestade  de  ideias’,  e  é                 

natural  da  construção  do  pensamento  humano.  O  que  não  é  natural  é  você  desperdiçá-lo!  Para  isso,  na                   

página  na  proposta  de  redação,  você  vai  anotar  tudo  o  que  vier  à  sua  mente.  Tente  registrar  qualquer                    

pensamento,  seja  o  mais  completo  ou  o  menos  robusto  que  aparecer.  O  importante  é  não  deixá-lo  ser                   

esquecido.   

Rascunho   

O  caderno  de  provas  disponibiliza  para  os  candidatos  uma  página  que  pode  ser  u�lizada  como  rascunho.                  

Logo,  você  fará  uso  dela  para  garan�r  uma  boa  escrita  na  sua  redação,  correto?  Elaborar  um  rascunho  é                    

fundamental   para   aqueles   alunos   que   querem   garan�r   a   melhor   nota   e,   para   isso,   conferir   aspectos   como:   

•   atendimento   do   número   de   linhas;   

•   conferência   das   estruturas   sintá�cas   antes   de   passar   para   a   folha   de   texto   defini�vo;   

•   organização   da   argumentação   no   parágrafo;   

•  correção  de  desvios  grama�cais.  Por  isso,  agora  que  você  já  fez  as  suas  anotações  decorrentes  do                   

brainstorm,  já  organizou  as  ideias  que  irá  desenvolver,  elaborou  o  seu  roteiro  e  conferiu  os  pontos                  

principais  para  atender  ao  padrão  Cebraspe  de  redação,  você  redigirá  a  sua  redação  em  um  rascunho.  É                   

fundamental  que  você  tente  já  elaborá-lo  da  forma  mais  correta  possível,  mas,  caso  cometa  algum  erro,                  

não   se   preocupe,   pois   você   está   em   uma   folha   de   rascunho   e   não   será   penalizado   por   isso!   Portanto:   



    
 

•   escreva   seu   texto   com   obje�vidade   e   atendimento   do   que   foi   solicitado;   

•   insira   elementos   de   coesão,   como   conec�vos   e   conjunções;   

•   atente-se   para   o   número   de   linhas   e   o   equilíbrio   dos   parágrafos.   

    

Conferência  Como  todo  bom  aluno,  você  fará  uma  conferência  do  seu  texto  a  fim  de  fazer  uma                   

autorrevisão.  Leia  o  texto  antes  de  passá-lo  para  a  folha  de  texto  defini�vo  para  que  você  possa  ainda                    

corrigir  quaisquer  desvios  que  haviam  passado  despercebidos.  Nesta  etapa  do  passo  a  passo  você  vai                 

conferir:   

•   acentuação   das   palavras;   

•   ausência   de   pontuação   ou   seu   uso   incorreto;   

•   frases   com   truncamentos   sintá�cos;   

•   frases   sem   sujeito   ou   sem   verbos;   

•   termos   repe�dos   e   repe��vos   que   devem   ser   subs�tuídos   por   sinônimos;   

•   dados   sem   referência;   

  •   ausência   de   maiúsculas   obrigatórias   em   nomes   próprios   e   início   de   frases;   7   

•   elementos   da   apresentação,   como   respeito   às   margens   e   sinalização   de   parágrafos.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Além  disso,  vale  frisar  que  2  dos  30  temas  de  redação  que  foram  disponibilizados  no  curso                  

abordaram   a   questão   supracitada.   

  

Agora,   estaremos   na   torcida   por   sua   aprovação.   



    
 

Forte   abraço!   

  

Clique   aqui   para   acessar   a   correção   da   prova   PRF   completa   
  

Gustavo   Silva   
    
Professor   da   SEDF.   Professor   de   Cursos   para   Concursos   e   da   rede   privada.   
Formado   em   Letras   -   Português   com   especialização   em   Docência   do   Ensino   
Superior.   
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