
   

   

 

 

INDICAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DE RECURSOS DE CONTEÚDO 

  

Esse documento está dividido em quatro partes: 

1. Indicações gerais sobre o enfoque esperado dos recursos. 

2. Indicações específicas para cada um dos quesitos macroestruturais. 

3. Indicações sobre o que era esperado nas três atividades, com base no padrão de resposta divulgado pelo 

IADES e nos espelhos de prova. 

4. Exemplo de recurso de conteúdo que foi deferido pela banca.  

 

Algumas informações preliminares:  

 

1. O documento-base, por natureza, para seus recursos de conteúdo, é o “Padrão de resposta e processo de 

avaliação de Língua Portuguesa”, que está disponível na página do IADES e pode ser acessado aqui. 

2. Tome cuidado para selecionar o quesito correto na interposição de recursos, especialmente no âmbito 

do conteúdo, já que os quesitos são diferentes na redação e nos exercícios. Para uma explicação sucinta 

das abreviaturas usadas pela banca e dos problemas que você deve evitar, veja esse post curto aqui, no 

meu site.  

  

https://www.iades.com.br/inscricao/upload/254/20191105195719464.pdf
https://www.fernandoentratice.com/post/decifrando-a-sopa-de-letras-para-os-recursos-de-2019
https://www.fernandoentratice.com/post/decifrando-a-sopa-de-letras-para-os-recursos-de-2019


   

   

 

 

1. QUAL DEVE SER O FOCO DOS RECURSOS? 

Um bom recurso para a prova de português, de modo geral, deve demonstrar quatro aspectos principais do seu 

texto:  

1. Resposta ao comando da questão. É importante deixar claro, no decorrer do recurso, que você 

compreendeu a pergunta e produziu um texto que demonstra claramente essa compreensão. 

2. Opinião pessoal e original. O recurso deve dar ênfase para as análises que você apresentou no decorrer 

das dissertações, de modo a demonstrar que seu texto reflete uma opinião pessoal e original e não é mera 

reprodução de fatos e argumentos de outrem. 

3. Compreensão do(s) excerto(s) motivador(es). Seu texto deveria dialogar, direta ou indiretamente, com 

o(s) excerto(s) que a banca escolheu para você. Demonstre que você fez isso no seu texto. Caso você tenha 

feito esse diálogo de forma indireta, torna-se ainda mais importante indicar os argumentos – e suas 

respectivas localizações – em seu recurso, de modo a provar para a banca que houve clara compreensão 

das informações apresentadas e debate com elas.  

4. Objetividade, sistematização das informações e pertinência delas. Seu texto não gastou espaço 

tergiversando? Suas ideias estão sistematizadas de forma clara? Elas são pertinentes para responder o que 

foi solicitado de forma analítica e pessoal? Demonstre isso para a banca. Se a resposta a qualquer uma 

dessas perguntas for negativa, sem problemas: encontre subsídios para defender seu texto. É trabalho da 

banca encontrar os problemas do texto; o seu trabalho é esconder esses problemas e ressaltar as 

virtudes.  

 

IMPORTANTE: no caso dos exercícios, utilize alguma variação da seguinte ideia: “em um texto necessariamente 

curto, tentei dar ênfase à minha reflexão pessoal”. Em anos anteriores, a banca utilizou essa frase seguidamente 

para justificar notas baixas dadas a textos que citam muito, mas argumentam pouco. Essa mesma ideia aparece, 

também, no padrão de resposta de ambos os exercícios (“A resposta deverá ser sucinta e bem estruturada [...]”). 

Portanto, é válido demonstrar claramente que sua prioridade foi apresentar sua análise de forma sucinta.  

 

IMPORTANTE-2: a banca avalia os exercícios de forma comparativa. Faça comparações, mesmo que você não tenha 

visto nenhum outro exercício. Coisas do tipo “o candidato agradece a nota atribuída, mas considera que pode ter 

havido subavaliação neste quesito, pelos motivos abaixo: (...) 3. Em avaliação de outros textos de candidatos que 

também realizaram a prova, notei argumentações de consistência parecida com a minha, mas com nota maior no 



   

   

 

quesito em tela”. Esse nunca deve ser seu primeiro argumento, ou o principal argumento; mas, no mínimo, serve 

para que a banca reavalie a posição relativa do seu exercício em relação aos demais.   

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1. Seja o mais sucinto possível. A banca favorece textos objetivos.1 

2. Seja sistemático: usar estruturas de tópicos é recomendável, especialmente nos recursos de conteúdo, que 

serão mais longos. Use os quesitos que apresentei na parte 2 deste documento como tópicos.2 

3. Identifique, de forma clara, que você cumpriu o que era esperado de você, de acordo com o comando.  

4. Não apresente (muitas) argumentações que não estejam explícitas no texto que você apresentou para a 

banca. O recurso de português não é uma segunda chance de responder à pergunta, é uma chance para 

que você demonstre que sua nota não corresponde ao que foi apresentado no seu texto.  

5. Quando houver grandes discrepâncias nas notas dos 3 quesitos macroestruturais (e.g.: 8 em apresentação, 

9 em capacidade de argumentação e 8 em capacidade de análise), foque seu recurso no quesito com 

menor nota. A banca tende a deferir mais recursos de conteúdo quando há essas discrepâncias claras, já 

que os quesitos macroestruturais são extremamente interligados. Inclusive, use isso de argumento (p. ex.: 

“a nota de capacidade de argumentação não condiz com a avaliação dada nos outros quesitos” ou alguma 

outra variação nesses termos). Vide o exemplo que está na nota de rodapé nº 2.  

6. Não seja convencido, nem chato, nem grosso. Agradeça notas boas, antes de dizer que, apesar da boa 

avaliação, você considera que há possibilidade de que o quesito tenha sido subavaliado. Reconheça que há 

falhas no texto3 que impedem a nota máxima, mas argumente que tais falhas não justificam a apenação 

 

1 Pense como o corretor. Eles estarão lendo centenas de recursos, a esmagadora maioria dos quais serão indeferidos. Seja 
direto, economize o tempo do corretor, e mostre porque seu recurso é diferente dos demais e deve ser deferido.  
2 Exemplo, tirado de um recurso que foi deferido com majoração de 1,8 ponto em capacidade de análise: “Compreendo que 
obtive uma boa avaliação e agradeço à banca pelo reconhecimento. No entanto, a diferença das notas de argumentação para 
as de apresentação e análise parece apontar uma deficiência relativa nesse quesito, que pode constituir subavaliação. 
 
Considerando-se que a capacidade de argumentação abrange objetividade, sistematização, conteúdo e pertinência das 
informações, procurarei aqui demonstrar o quanto atendi a todos os elementos: 

1) Objetividade (...) 
2) Sistematização (...) 
3) Conteúdo e pertinência das informações (...)  

Após essa exposição, espero ter atraído a atenção do examinador para eventuais virtudes do texto, no quesito capacidade de 
argumentação, que possam ter passado despercebidas em meio à sobrecarga de correções. Assim, solicito que, caso a banca 
concorde com a minha fundamentação, proceda à majoração da nota.” 
3 IMPORTANTE: reconheça de modo geral que seu texto tem falhas. Não vá ficar apresentando falhas específicas, sejam de 
argumentação, sejam de forma. Esse trabalho é do corretor, não seu.  



   

   

 

excessiva. Você está falando com um ser humano, e não quer deixar ele de saco cheio de você logo nas 

primeiras linhas sendo passivo-agressivo ou questionando a capacidade de avaliação dele.  

7. ENTERRE E ESCONDA OS PONTOS FRACOS DO TEXTO. EXALTE, DEMONSTRE E ESPECIFIQUE OS PONTOS 

FORTES. Como já escrevi ali em cima: o seu trabalho é ser o advogado do seu próprio texto. Reconhecer, 

de modo geral, que há falhas no seu texto não significa apontar para o corretor os problemas concretos 

de estrutura ou conteúdo. Encontrá-los é trabalho da banca, não seu. 

8. Lembre-se que a banca faz uma leitura restritiva do seu texto, ou seja, eles não preenchem lacunas 

coesivas e semânticas que não tenham sido preenchidas por você. Isso pode levar, contudo, a que eles 

desconsiderem ideias que fazem referência indireta ao excerto ou ao solicitado no comando. Quanto mais 

indireta a referência, maior a chance de isso acontecer. Caso seu texto tenha esse tipo de referência, foque 

em demonstrar que essas informações indiretamente dizem respeito ao comando/ordem ou ao excerto.  

  



   

   

 

2. O QUE ABORDAR EM CADA UM DOS QUESITOS MACROESTRUTURAIS?4 

Abordar todos os pontos apresentados, caso sejam aplicáveis ao seu texto. 

IMPORTANTE: os exercícios têm apenas uma nota macroestrutural: apresentação e desenvolvimento do tema 

(ADT). Todos os assuntos delimitados de forma separada nas próximas linhas podem ser usados para argumentar 

sobre esse quesito, com algumas observações: 

1) Nos exercícios, sua análise pessoal é mais importante do que referências a argumentos de autoridades. 

É importante demonstrar, portanto, que o espaço foi usado para referências pertinentes, que 

permitiram argumentos pessoais mais analíticos do que aqueles que seriam possíveis sem as 

referências. A palavra-chave aqui é “pertinentes”, como a própria banca apresenta no padrão de 

respostas (“[...] Serão consideradas positivamente citações pertinentes de autores acadêmicos e 

personalidades reconhecidas”)  

2) Ser sucinto e direto é crucial nos exercícios. Demonstre que isso foi feito.  

3) Os exercícios são avaliados de forma comparativa. Faça essa comparação você também, mesmo se não 

tiver acesso a nenhum exercício de outros candidatos. O objetivo é fazer a banca reavaliar a posição do 

seu exercício no ranking comparativo que eles fizeram.  

4) Por serem mais curtos e extremamente complexos, também é prioritário demonstrar, nos recursos de 

exercícios, que todas as ordens dadas foram cumpridas diretamente.  

 

APRESENTAÇÃO/IMPRESSÃO GERAL DO TEXTO 

O quesito diz respeito ao texto em uma perspectiva macro (impressão geral do texto; legibilidade; coerência e 

adequação ao tema; estilo). Dê ênfase no encadeamento do texto em geral, em como os argumentos se 

concatenam, em como a tese foi defendida do começo ao fim etc. Ademais, atente a todos os seguintes pontos: 

1. Legibilidade:  

a. Caligrafia legível; 

b. Número pequeno de rasuras OU rasuras marcadas claramente, de modo a não prejudicar a leitura; 

c. Preenchimento da linha até o fim (sim, já vi respostas da banca para recurso de apresentação em 

que o corretor reclamou do fato de que o candidato não havia escrito até o final da linha. Vai 

entender...). 

 

4 Vocês irão perceber que os aspectos avaliados em cada um dos quesitos macroestruturais muitas vezes se repetem. É isso 
mesmo: os focos são diferentes em cada um dos quesitos, mas os aspectos são os mesmos. É por isso que as notas dos 3 quesitos 
nunca são muito discrepantes entre si.  



   

   

 

2. Coerência e adequação ao tema: 

a. Texto tem começo e fim; 

b. Teses claramente apresentadas na introdução e seguidas no decorrer do texto; 

c. Tópicos frasais claros, diretos e analíticos. Parágrafos corroboram os tópicos frasais apresentados; 

d. Texto utiliza mecanismos de coesão para criar uma cadeia semântica clara. 

i. Coesão referencial (i. e. usar um termo cognato para retomar termos anteriores; uso de 

sinônimos e analogias) 

1. Anáfora 

2. Catáfora 

3. Elipse 

4. Reiteração 

ii. Coesão sequencial (estabelecimento de sequência no texto, seja ela temporal, 

causa/consequência, ordem de temas etc.) 

3. Estilo 

a. Uso de formas claras do Português, de modo a favorecer o argumento. Respeito à norma culta do 

Português escrito. Ausência de ambiguidades. Cadeias semânticas claras e diretamente 

relacionadas com o comando da questão. Estruturação lógica do texto e fluidez de expressão.  

 

Finalmente: caso vocês queiram um exemplo de bom recurso de apresentação, vejam o Guia do Orlando 

Lagartixa, página 29-30 (redação de Riane Laís Tarnovski). 

 

CAPACIDADE DE ARGUMENTAÇÃO 

No quesito capacidade de argumentação, o foco é nos parágrafos e nos argumentos. Os aspectos apresentados no 

edital, analisados neste quesito, são: objetividade, sistematização, conteúdo e pertinência das informações. 

Apresente como os seus argumentos estão ligados com o solicitado pelo corretor, como estão sistematizados, 

claros e objetivos, e como apresentam sua opinião pessoal.   

1. Objetividade. Argumentos ligados diretamente ao que foi pedido. Demonstrar como o tópico frasal dos 

parágrafos se liga ao que foi pedido. Demonstrar como as ideias do texto motivador foram utilizadas para 

embasar os argumentos.  

2. Sistematização. O termo-chave aqui é “cadeias argumentativas”: como o tópico frasal foi desenvolvido, 

em cada parágrafo, de modo a responder à questão. Como o texto motivador foi utilizado, direta ou 



   

   

 

indiretamente, para embasar ou aprofundar os argumentos do candidato. Como os argumentos se 

conectam aos pontos apresentados pelo padrão de resposta. 

3. Conteúdo e pertinência das informações. Costumo recomendar que se fale desses dois quesitos em 

conjunto, por conta da sua proximidade. Demonstrar que as informações e citações são pertinentes ao 

tema, que aprofundam a análise do candidato. Demonstrar que a argumentação responde diretamente ao 

comando e evidencia, direta ou indiretamente – dependendo do seu caso –, compreensão do(s) excerto(s) 

motivador(es) e cumprimento do previsto no padrão de respostas. 

 

OBS: análise do candidato: ainda que haja um quesito específico para isso (capacidade de análise), lembre-se de 

demonstrar sem sombra de dúvidas, durante as argumentações dos tópicos acima, quais são as SUAS ideias.  

 

CAPACIDADE DE ANÁLISE 

No quesito capacidade de análise, o foco é na capacidade do candidato de defender ideias próprias e originais, de 

conectar seus argumentos ao que foi solicitado pelo corretor. 

1. Ideias originais: demonstrar como você apresentou argumentos próprios e defendeu um ponto de vista, 

por meio de seus tópicos frasais e cadeias argumentativas. 

2. Expansão da ideia do texto motivador: demonstrar que seu texto não é mera repetição das metáforas do 

texto motivador e que você apresentou argumentos que complementaram e expandiram os originais. 

3. Posicionamento: demonstrar que você se colocou na prova, que os argumentos são seus e são analíticos. 

4. Pertinência nas citações: a banca gosta muito de citações pertinentes. A palavra-chave aqui é 

“pertinentes”, porque a banca também desgosta muito do candidato que “se esconde” atrás das 

autoridades, usando-as sem conexão com argumentos pessoais. Demonstre, portanto, que suas citações 

aprofundam seu argumento pessoal, permitindo uma análise mais sistemática do que aquela possível sem 

as autoridades citadas.  

 

  



   

   

 

3. O QUE ERA ESPERADO DA REDAÇÃO E DOS EXERCÍCIOS? 

Redação 

 

1. ANÁLISE COMENTADA DO PADRÃO DE RESPOSTA 

 

Com base nas referências literárias oferecidas, o (a) candidato(a) deverá ser capaz de combinar as 

metáforas do oceano Atlântico como um rio e da terceira margem de um rio, elaborarando um texto 

dissertativo, abordando, necessariamente, os itens a seguir:  

1. Primeiramente: precisava mostrar o quanto você sabia de Guimarães Rosa, em geral, e do conto em si, em 

específico? Obviamente não, e evite chamar muita atenção ao seu texto caso você tenha debatido longamente 

um desses dois temas. Como a banca mesmo nos apresenta, eles queriam sua compreensão das metáforas: o 

Atlântico como rio e a existência de uma terceira margem. 

2. Foco no advérbio “necessariamente”. A banca queria que você cumprisse os 3 itens que serão apresentados a 

seguir. Seu recurso deve mostrar esse cumprimento. 

a) a importância do Atlântico para o nascimento do Brasil, sua evolução e sua abertura para o mundo; 

relações históricas, étnicas, culturais, econômicas e (ou) políticas entre Brasil e África; 

1. Este item relaciona-se mais fortemente à primeira metáfora, do Atlântico como rio. Mostre como você, no seu 

texto, concatenou esses pontos. 

b) as citações literárias, antropológicas, históricas e (ou) políticas (incluindo relações internacionais) 

acerca das relações Brasil-África; lusofonia e CPLP; possíveis localizações de uma terceira margem, seja no 

meio do oceano, seja no sul (Antártida), seja no norte (Atlântico Norte); e alternativamente ir além do 

critério geográfico e interpretar a metáfora à luz da história socioeconômica das nações ribeirinhas da 

América do Sul e da África (indicando, possivelmente, que poderiam ficar no meio do caminho, sem 

alcançarem níveis mais elevados de desenvolvimento); e  

1. Foco no “ou”, logo na primeira linha: você não precisava de uma referência de cada, mas daquelas pertinentes 

ao seu argumento, dentro do que está apresentado aqui. 

2. Notem que, em relação à ideia da terceira margem, a banca permitiu tanto intepretações mais concretas 

(Antártida, Atlântico Norte, meio do oceano etc.) quanto mais abstratas (“interpretar a metáfora à luz da 

história socioeconômica das nações ribeirinhas da América do Sul e da África”). 



   

   

 

3. Você “possivelmente” (foco no advérbio) podia indicar a interpretação apresentada ao final do período, mas o 

advérbio nos mostra que ela não era obrigatória. Se você fez exatamente a mesma interpretação que a banca, 

contudo, faça questão de deixar isso muito claro no seu recurso.  

c) as menções à importância estratégica do Atlântico Sul, incluindo os conceitos de entorno estratégico, 

zona de paz e cooperação (ZOPACAS), Amazônia Azul e o interesse de potências extrarregionais nos 

recursos naturais da região; e continentalismo versus mentalidade oceânica na autopercepção do Brasil. 

Outras abordagens criativas que explorem aspectos além dos supracitados serão apreciadas e 

recompensadas.  

1. Foco no termo “menções à importância estratégica do Atlântico Sul”. Há uma série de exemplos que a própria 

banca apresenta (e se você usou um ou mais deles, faça menção disso no recurso), mas eles não são exaustivos 

(“Outras abordagens criativas que explorem aspectos além dos supracitados serão apreciadas e 

recompensadas”). Caso esse debate não tenha sido foco explícito de um ou mais de seus parágrafos, busque os 

momentos em que o tema é apresentado no seu texto. Force a barra, se necessário.  

 

2. OBJETIVOS DO RECURSO E TENDÊNCIA DA BANCA NOS ESPELHOS 

1. A banca foi bem boazinha com as notas de macroestrutura no ano de 2019. Ainda é importante fazer 

recursos, especialmente se um dos seus quesitos macroestruturais está com nota mais baixa que as demais, 

mas espere pouco ganho absoluto de pontos. Em outras palavras: se você precisa de pontos, foque em 

outras disciplinas e deixe os recursos de Português para depois. 

2. O objetivo primário é demonstrar que você cumpriu a ordem dada pela banca: compreendeu ambas as 

metáforas e aplicou-as ao debate acerca do que seria a “terceira margem” do Atlântico Sul. A banca apenou 

textos que utilizaram espaço demasiado em debates específicos de literatura aplicados não à relação 

cultural Brasil-África, mas à obra de Guimarães Rosa. Se você fez isso, evite chamar atenção a esse aspecto 

no seu recurso. 

3. Cuidado: você precisava necessariamente abordar os 3 itens apresentados no padrão de resposta. Mostre 

explicitamente cada um deles, no seu recurso.  

4. Force a barra. Não abordou claramente um dos 3 itens? Mostre em que lugares do seu texto eles estão 

sendo abordados. É uma estratégia de desespero, mas é melhor do que não ter um dos itens no seu texto.  

 

 

 

 



   

   

 

Exercício I 

1. ANÁLISE COMENTADA DO PADRÃO DE RESPOSTA 

A resposta deverá ser sucinta e bem estruturada, com progressão de argumentos coerentes, 

conceitualmente bem fundamentada e textualmente coesa, com problematização da questão suscitada e 

com posicionamento do(a) candidato(a) acerca da relação entre a consciência de unidade – a identidade 

– e a consciência da diferença – a alteridade – na cultura brasileira contemporânea no contexto das 

relações internacionais.  

1. Até o termo “com posicionamento do(a) candidato(a) [...]”, o texto é absolutamente idêntico ao padrão de 

respostas do exercício 1 de 2018. Isso é interessante para demonstrar a continuidade das tendências da banca, 

apesar da mudança do CESPE para o IADES.  

2. A banca sabia muito bem o que estava sendo pedido no comando, e aqui está a ordem repetida. Você precisava 

debater o par dicotômico identidade/alteridade na cultura contemporânea no contexto das RI. Seu trabalho no 

recurso de conteúdo é mostrar que você fez isso dentro dos termos apresentados pela banca nas primeiras linhas 

do padrão de resposta.  

3. Dava pra fazer uma redação sobre esse tema. A banca sabe disso, tanto que, na primeira linha do padrão de 

respostas, informa-nos de que a resposta deve ser “sucinta e bem estruturada”. O principal exercício aqui, 

honestamente, era de síntese: cumprir tudo o solicitado, fazendo referência aos dois textos (que falam de temas 

cognatos, mas não do mesmo tema), em somente 20 linhas. Mostre como você fez isso, e mostre o que você 

priorizou, dada a necessidade imperiosa de capacidade de síntese sem perda de qualidade argumentativa. 

 

Espera-se que o (a) candidato(a) discorra a respeito da literatura – a arte – como direito humano e produto 

cultural identitário, bem como quanto à riqueza do encontro com outras culturas a partir do processo de 

hibridação. Nessa perspectiva, o (a) candidato(a) poderá assinalar, como “identitários”, diversos exemplos 

de manifestações culturais nacionais; e, como “hibridação”, o próprio processo de formação de nossa 

cultura ou, ainda, a relação da cultura nacional com culturas diversas hoje no contexto das relações 

internacionais. 

1. O corretor demanda claramente o debate com as ideias dos excertos, o que é evidente para qualquer candidato 

bem preparado, dado que sua resposta deveria ocorrer “com base nessas leituras”, usando os termos do 

comando. A referência direta tanto à literatura como um reflexo dos valores sociais quanto ao processo de 

“hibridação” cultural está em todas as questões que tiraram nota máxima, dentre as que analisei até o 



   

   

 

momento. Se você não fez essas referências de modo direto, gaste algum espaço do seu recurso mostrando em 

que partes do seu texto essas ideias são indiretamente debatidas e referenciadas.  

2. O corretor sabia o que estava procurando: as questões com nota máxima cumprem ao pé da letra o que está 

sendo pedido, até em relação aos exemplos. No seu recurso, tente demonstrar que você também cumpriu à risca 

o que está sendo dito nesse parágrafo do padrão de resposta. 

A avaliação seguirá o critério comparativo (i.e.). A avaliação individual será feita de acordo com a 

comparação do nível de outros exercícios. Nesse sentido, embora o (a) candidato(a) possa ter respondido 

de forma correta, abrangendo os requisitos anteriormente indicados, sua nota poderá ser menor do que 

a atribuída a outros(as) que fizerem o exercício com maior qualidade intelectual, acadêmica e formal. 

Serão consideradas positivamente citações pertinentes de autores acadêmicos e personalidades 

reconhecidas.  

1. A banca apresenta, claramente, que o critério de avaliação é comparativo. Já falei exaustivamente nas partes 

anteriores deste documento sobre como usar isso a seu favor (ref. Parte 1 e início da Parte 2). Não se esqueça.  

2. Outra observação, também já abordada anteriormente: no último período, o termo-chave é “pertinentes”. Esse 

período não dá carta branca para sair citando o mundo; e, se você apresentou citações e referências, lembre-se 

de demonstrar a pertinência delas no seu recurso: elas devem ter servido de “gancho” para que você aprofunde 

sua análise pessoal e original, não de escudo para esconder sua própria análise. 

 

2. OBJETIVOS DO RECURSO E TENDÊNCIA DA BANCA NOS ESPELHOS 

 

1. Primeiro objetivo: demonstrar que você falou da relação dicotômica identidade/alteridade, na cultura 

brasileira, nas relações internacionais. Ou, em outras palavras: demonstrar que você cumpriu a ordem. 

2. Como apresentado no comentário acerca do padrão de resposta, a banca cumpriu o que está prometendo 

no segundo parágrafo: os exercícios com nota máxima seguiram à letra o que está ali. Mostre, no seu 

recurso, que você também seguiu.  

3. As notas de conteúdo apresentaram uma variância maior neste exercício, em relação ao exercício 2. Se 

você tirou menos do que a nota máxima, vale um recurso, ao menos para a banca reavaliar a posição do 

seu texto no ranking comparativo que eles fizeram. Essa mudança no ranking é a principal esperança para 

majoração de nota macroestrutural em exercícios (para mais sobre isso, com exemplos de textos, vide o 

início da Parte 2 deste documento). 



   

   

 

4. Citações pertinentes “serão consideradas positivamente”, mas não se desespere se você não citou 

ninguém: há vários exercícios com nota máxima que não o fizeram. Novamente, correndo o risco de ser 

repetitivo: o crucial aqui é a sua análise pessoal. 

 

Exercício II 

1. ANÁLISE COMENTADA DO PADRÃO DE RESPOSTA 

 

A resposta deverá ser sucinta e bem estruturada, com progressão de argumentos coerentes, 

conceitualmente bem fundamentada e textualmente coesa, com problematização da questão suscitada e 

com posicionamento do(a) candidato(a) acerca do tema que ele(a) próprio(a) deverá propor. Espera-se 

que o (a) candidato(a) comente a afirmação com base nos textos fornecidos, podendo discorrer a respeito 

de aspectos geográficos, históricos, culturais, sociológicos ou outros que julgar adequados, desde que 

coerente e consistentemente.  

 

1. Parágrafo praticamente idêntico ao que inicia o padrão de resposta do exercício 1, com mudanças apenas na 

referência à ordem: comentário da afirmação selecionada pela banca (“O alimento representa o povo que o 

consome”), com base no excerto motivador e nas referências analíticas do candidato. Vide o comentário ao 

exercício 1 para mais informações.  

 

Na resposta do(a) candidato(a), ele(a) poderá: 

(...) 

 

1. Não copiei aqui os nada menos que 18 pontos apresentados pela banca, sobre os quais você poderia falar. O 

corretor dá bastante liberdade em relação aos temas que poderiam ser abordados, e isso se reflete nas notas: 

entre os exercícios que avaliei, houve muito mais notas máximas – e próximas da máxima – neste exercício que 

no exercício 1. 

2. Precisa fazer recursos? Foco em três coisas: (1) no verbo “poderá”, que te dá bastante liberdade em relação à 

seleção de temas; (2) no último período do primeiro parágrafo, que apresenta que o candidato pode debater o 

rol de temas indicados e “outros que julgar adequados, desde que coerente e consistentemente”; (3) no rol 

apresentado pela banca, com o objetivo de demonstrar que seu argumento aborda ao menos 1 dos 18 pontos.  

 



   

   

 

Será avaliada a capacidade do(a) candidato(a) de estabelecer uma tese e sustentá-la coerentemente. A 

avaliação seguirá o critério comparativo (i.e.). A avaliação individual será feita de acordo com a 

comparação do nível de outros exercícios. Nesse sentido, embora o (a) candidato(a) possa ter respondido 

de forma correta, abrangendo os requisitos anteriormente indicados, sua nota poderá ser menor do que 

a atribuída a outros(as) que fizerem o exercício com maior qualidade intelectual, acadêmica e formal.  

 

1. Basicamente o mesmo parágrafo final do padrão de respostas do exercício 1. Vide os comentários de lá.  

 

2. OBJETIVOS DO RECURSO E TENDÊNCIA DA BANCA NOS ESPELHOS 

 

1. Este exercício teve uma tendência a notas altas, desde que o candidato apresentasse compreensão do 

argumento de Câmara Cascudo e o expandisse para responder ao solicitado. 

2. Dada a liberdade que a banca conferiu aos candidatos, representada no vasto rol de temas que poderiam 

ser abordados segundo o padrão de resposta, a maior chance de ganho de nota está em focar no critério 

comparativo, com esperança de que outro exercício melhor avaliado seja similar ao seu.  

3. Se você precisa fazer recursos, vide o comentário ao segundo parágrafo do padrão de resposta. Lá estão os 

3 aspectos nos quais você deve focar. 

  



   

   

 

4. EXEMPLO DE RECURSO DE CONTEÚDO  

O recurso abaixo foi deferido parcialmente, com adição de 1,75 à nota de capacidade de análise. Apenas alguns 

comentários: 

1. Ele já está relativamente sucinto, mas, se possível, é melhor que seja ainda mais sucinto que isso. 

2. Não cite os Guias de Estudo, como foi citado abaixo. A banca não os considera uma fonte para fins de 

recursos.  
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	1. O documento-base, por natureza, para seus recursos de conteúdo, é o “Padrão de resposta e processo de avaliação de Língua Portuguesa”, que está disponível na página do IADES e pode ser acessado aqui.
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	1. QUAL DEVE SER O FOCO DOS RECURSOS?
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	1. Legibilidade:
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	4. Reiteração
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	Finalmente: caso vocês queiram um exemplo de bom recurso de apresentação, vejam o Guia do Orlando Lagartixa, página 29-30 (redação de Riane Laís Tarnovski).
	CAPACIDADE DE ARGUMENTAÇÃO
	No quesito capacidade de argumentação, o foco é nos parágrafos e nos argumentos. Os aspectos apresentados no edital, analisados neste quesito, são: objetividade, sistematização, conteúdo e pertinência das informações. Apresente como os seus argumentos...
	1. Objetividade. Argumentos ligados diretamente ao que foi pedido. Demonstrar como o tópico frasal dos parágrafos se liga ao que foi pedido. Demonstrar como as ideias do texto motivador foram utilizadas para embasar os argumentos.
	2. Sistematização. O termo-chave aqui é “cadeias argumentativas”: como o tópico frasal foi desenvolvido, em cada parágrafo, de modo a responder à questão. Como o texto motivador foi utilizado, direta ou indiretamente, para embasar ou aprofundar os arg...
	3. Conteúdo e pertinência das informações. Costumo recomendar que se fale desses dois quesitos em conjunto, por conta da sua proximidade. Demonstrar que as informações e citações são pertinentes ao tema, que aprofundam a análise do candidato. Demonstr...
	OBS: análise do candidato: ainda que haja um quesito específico para isso (capacidade de análise), lembre-se de demonstrar sem sombra de dúvidas, durante as argumentações dos tópicos acima, quais são as SUAS ideias.
	CAPACIDADE DE ANÁLISE
	No quesito capacidade de análise, o foco é na capacidade do candidato de defender ideias próprias e originais, de conectar seus argumentos ao que foi solicitado pelo corretor.
	1. Ideias originais: demonstrar como você apresentou argumentos próprios e defendeu um ponto de vista, por meio de seus tópicos frasais e cadeias argumentativas.
	2. Expansão da ideia do texto motivador: demonstrar que seu texto não é mera repetição das metáforas do texto motivador e que você apresentou argumentos que complementaram e expandiram os originais.
	3. Posicionamento: demonstrar que você se colocou na prova, que os argumentos são seus e são analíticos.
	4. Pertinência nas citações: a banca gosta muito de citações pertinentes. A palavra-chave aqui é “pertinentes”, porque a banca também desgosta muito do candidato que “se esconde” atrás das autoridades, usando-as sem conexão com argumentos pessoais. De...
	3. O QUE ERA ESPERADO DA REDAÇÃO E DOS EXERCÍCIOS?
	Redação
	1. ANÁLISE COMENTADA DO PADRÃO DE RESPOSTA
	Com base nas referências literárias oferecidas, o (a) candidato(a) deverá ser capaz de combinar as metáforas do oceano Atlântico como um rio e da terceira margem de um rio, elaborarando um texto dissertativo, abordando, necessariamente, os itens ...
	1. Primeiramente: precisava mostrar o quanto você sabia de Guimarães Rosa, em geral, e do conto em si, em específico? Obviamente não, e evite chamar muita atenção ao seu texto caso você tenha debatido longamente um desses dois temas. Como a banca mesm...
	2. Foco no advérbio “necessariamente”. A banca queria que você cumprisse os 3 itens que serão apresentados a seguir. Seu recurso deve mostrar esse cumprimento.
	a) a importância do Atlântico para o nascimento do Brasil, sua evolução e sua abertura para o mundo; relações históricas, étnicas, culturais, econômicas e (ou) políticas entre Brasil e África;
	1. Este item relaciona-se mais fortemente à primeira metáfora, do Atlântico como rio. Mostre como você, no seu texto, concatenou esses pontos.
	b) as citações literárias, antropológicas, históricas e (ou) políticas (incluindo relações internacionais) acerca das relações Brasil-África; lusofonia e CPLP; possíveis localizações de uma terceira margem, seja no meio do oceano, seja n...
	1. Foco no “ou”, logo na primeira linha: você não precisava de uma referência de cada, mas daquelas pertinentes ao seu argumento, dentro do que está apresentado aqui.
	2. Notem que, em relação à ideia da terceira margem, a banca permitiu tanto intepretações mais concretas (Antártida, Atlântico Norte, meio do oceano etc.) quanto mais abstratas (“interpretar a metáfora à luz da história socioeconômica das nações ribei...
	3. Você “possivelmente” (foco no advérbio) podia indicar a interpretação apresentada ao final do período, mas o advérbio nos mostra que ela não era obrigatória. Se você fez exatamente a mesma interpretação que a banca, contudo, faça questão de deixar ...
	c) as menções à importância estratégica do Atlântico Sul, incluindo os conceitos de entorno estratégico, zona de paz e cooperação (ZOPACAS), Amazônia Azul e o interesse de potências extrarregionais nos recursos naturais da região; e contin...
	1. Foco no termo “menções à importância estratégica do Atlântico Sul”. Há uma série de exemplos que a própria banca apresenta (e se você usou um ou mais deles, faça menção disso no recurso), mas eles não são exaustivos (“Outras abordagens criativas qu...
	2. OBJETIVOS DO RECURSO E TENDÊNCIA DA BANCA NOS ESPELHOS
	1. A banca foi bem boazinha com as notas de macroestrutura no ano de 2019. Ainda é importante fazer recursos, especialmente se um dos seus quesitos macroestruturais está com nota mais baixa que as demais, mas espere pouco ganho absoluto de pontos. Em ...
	2. O objetivo primário é demonstrar que você cumpriu a ordem dada pela banca: compreendeu ambas as metáforas e aplicou-as ao debate acerca do que seria a “terceira margem” do Atlântico Sul. A banca apenou textos que utilizaram espaço demasiado em deba...
	3. Cuidado: você precisava necessariamente abordar os 3 itens apresentados no padrão de resposta. Mostre explicitamente cada um deles, no seu recurso.
	4. Force a barra. Não abordou claramente um dos 3 itens? Mostre em que lugares do seu texto eles estão sendo abordados. É uma estratégia de desespero, mas é melhor do que não ter um dos itens no seu texto.

	Exercício I
	1. ANÁLISE COMENTADA DO PADRÃO DE RESPOSTA
	A resposta deverá ser sucinta e bem estruturada, com progressão de argumentos coerentes, conceitualmente bem fundamentada e textualmente coesa, com problematização da questão suscitada e com posicionamento do(a) candidato(a) acerca da relação e...
	1. Até o termo “com posicionamento do(a) candidato(a) [...]”, o texto é absolutamente idêntico ao padrão de respostas do exercício 1 de 2018. Isso é interessante para demonstrar a continuidade das tendências da banca, apesar da mudança do CESPE para o...
	2. A banca sabia muito bem o que estava sendo pedido no comando, e aqui está a ordem repetida. Você precisava debater o par dicotômico identidade/alteridade na cultura contemporânea no contexto das RI. Seu trabalho no recurso de conteúdo é mostrar que...
	3. Dava pra fazer uma redação sobre esse tema. A banca sabe disso, tanto que, na primeira linha do padrão de respostas, informa-nos de que a resposta deve ser “sucinta e bem estruturada”. O principal exercício aqui, honestamente, era de síntese: cumpr...
	Espera-se que o (a) candidato(a) discorra a respeito da literatura – a arte – como direito humano e produto cultural identitário, bem como quanto à riqueza do encontro com outras culturas a partir do processo de hibridação. Nessa perspectiva, o (a...
	1. O corretor demanda claramente o debate com as ideias dos excertos, o que é evidente para qualquer candidato bem preparado, dado que sua resposta deveria ocorrer “com base nessas leituras”, usando os termos do comando. A referência direta tanto à li...
	2. O corretor sabia o que estava procurando: as questões com nota máxima cumprem ao pé da letra o que está sendo pedido, até em relação aos exemplos. No seu recurso, tente demonstrar que você também cumpriu à risca o que está sendo dito nesse parágraf...
	A avaliação seguirá o critério comparativo (i.e.). A avaliação individual será feita de acordo com a comparação do nível de outros exercícios. Nesse sentido, embora o (a) candidato(a) possa ter respondido de forma correta, abrangendo os req...
	1. A banca apresenta, claramente, que o critério de avaliação é comparativo. Já falei exaustivamente nas partes anteriores deste documento sobre como usar isso a seu favor (ref. Parte 1 e início da Parte 2). Não se esqueça.
	2. Outra observação, também já abordada anteriormente: no último período, o termo-chave é “pertinentes”. Esse período não dá carta branca para sair citando o mundo; e, se você apresentou citações e referências, lembre-se de demonstrar a pertinência de...
	2. OBJETIVOS DO RECURSO E TENDÊNCIA DA BANCA NOS ESPELHOS
	1. Primeiro objetivo: demonstrar que você falou da relação dicotômica identidade/alteridade, na cultura brasileira, nas relações internacionais. Ou, em outras palavras: demonstrar que você cumpriu a ordem.
	2. Como apresentado no comentário acerca do padrão de resposta, a banca cumpriu o que está prometendo no segundo parágrafo: os exercícios com nota máxima seguiram à letra o que está ali. Mostre, no seu recurso, que você também seguiu.
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	4. Citações pertinentes “serão consideradas positivamente”, mas não se desespere se você não citou ninguém: há vários exercícios com nota máxima que não o fizeram. Novamente, correndo o risco de ser repetitivo: o crucial aqui é a sua análise pessoal.
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