
Este caderno, com quatro páginas numeradas sequencialmente, contém a proposta de Redação.

Não abra o caderno antes de receber autorização.

Instruções

Verifique se as seguintes informações estão corretas na sobrecapa deste caderno: nome, número de    
inscrição, número do documento de identidade e número do CPF. 

Se houver algum erro, notifique o fiscal.

Destaque, da sobrecapa, o comprovante que tem seu nome e leve-o com você.

Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão e a paginação estão corretas.

A proposta de Redação encontra-se na página 2.

Se houver algum erro, notifique o fiscal.

O desenvolvimento da Redação deverá ser apresentado nos espaços apropriados nas páginas 2 e 3 e escrito 
com caneta de corpo transparente, azul ou preta.  

Não será considerada a Redação escrita fora desses espaços.

A Redação não deve ser assinada nem identificada com nenhum tipo de símbolo, marca ou desenho.

Ao terminar, entregue este caderno ao fiscal, junto com o Caderno de Questões Objetivas e o Cartão de  
Respostas.

Informações geraIs

O tempo disponível para fazer as provas é de quatro horas. Nada mais poderá ser registrado após o término 
desse prazo.

Nas salas de prova, os candidatos não poderão usar qualquer tipo de relógio, óculos escuros e boné, nem 
portar arma de fogo, fumar e utilizar corretores ortográficos e borrachas.

Será atribuída nota zero ao candidato que utilizar quaisquer meios para identificar sua prova, como escrever 
suas iniciais, seu nome ou o de outros em qualquer lugar do caderno de provas, assim como fazer desenhos 
de qualquer espécie. Será atribuída nota zero, ainda, à redação escrita a lápis ou em local inadequado. 

Será eliminado do Concurso Público para o cargo de Técnico Universitário Superior – Comunicador Social o 
candidato que, durante a prova, utilizar qualquer meio de obtenção de informações, eletrônico ou não. Será 
também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

Boa prova!
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Redação - Parte I

No texto, a cartunista Laerte brinca com uma questão da comunicação: o clichê, também conhecido 
como lugar-comum, chavão ou frase feita – como por exemplo, “Siga aquele carro!”.

A partir de suas reflexões sobre “clichê”, leia a proposta de redação a seguir, que se divide em 
duas partes:

Parte I
Elabore, a partir de tema livre, o resumo de uma proposta de notícia (candidatos de Jornalismo), de 
campanha institucional (candidatos de Relações Públicas) ou de anúncio publicitário (candidatos de 
Publicidade). Sua proposta deve fugir de abordagens e formulações clicherizadas ou, como faz Laerte, 
recorrer a um clichê para ressignificá-lo.

Limite de 5 a 10 linhas. Não serão aceitos textos esquemáticos.

Parte II
Apresente, em texto dissertativo-argumentativo, a defesa da proposta da notícia, da campanha 
institucional ou do anúncio publicitário, explicitando os aspectos verbais e/ou não-verbais que 
sustentam o caráter original de sua proposta.

Limite de 20 a 30 linhas.

Tanto seu resumo como a sua defesa devem atender à norma-padrão da língua, além de serem 
inteiramente redigidos com caneta, nos locais apropriados. Não assine nem identifique a redação 
de forma alguma.

www.laerte.art.br
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