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Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico, 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geográfica ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica – capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

         Ministério da Educação

                                                                                          Maio de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br 

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, 

filmes, músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever 

sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Indicação de Ícones
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Prezado(a) estudante,

Seja  bem-vindo(a) a disciplina Redação Oficial. Aqui você estará adentrando 

o universo da comunicação oficial, importante para o desenvolvimento pro-

fissional nesta área que você escolheu para se aperfeiçoar. A comunicação é 

um processo que envolve a troca de informações e utiliza os sistemas simbó-

licos como suporte para esse fim. 

Estão envolvidas, nesse processo, muitas maneiras de se comunicar, entre 

elas, a comunicação escrita oficial. Sobre a comunicação oficial, a Constitui-

ção Federal da República dispõe, no artigo 37, que “a administração pública 

direta, indireta ou fundacional, de qualquer um dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

Portanto, é necessário o domínio da língua padrão, que confere unidade e 

uniformidade à comunicação, através de clareza, concisão e formalidade. 

Para que se atinjam essas características, as comunicações oficiais devem 

permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoais.  

Espero que as aulas sejam satisfatórias e que você vença esta etapa da sua 

vida! Procure sempre realizar a leitura das aulas com bastante atenção, or-

ganize-se com relação aos horários e se surgirem dúvidas, não deixe de reler 

o conteúdo. Estou torcendo por você! 





A disciplina Redação Oficial tem como objetivo o desenvolvimento da prática 

de comunicação verbal e do processo da textualização da correspondência 

oficial técnico-administrativa, com o enfoque no padrão discursivo que cir-

cula no contexto vivido pelo profissional da área de Técnico em Secretariado.

Nesse sentido, lhe apresentaremos técnicas de elaboração de comunica-

ções e normativas oficiais, capacitando-o(a) na elaboração de textos que 

obedeçam às características de impessoalidade, uso do padrão culto de lin-

guagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.  Para atingir tais 

objetivos, nossa disciplina é composta por 4 aulas, as quais trabalharemos 

os princípios, as características, a formatação e a função dos principais tipos 

de documentos oficiais e técnicos, buscando o entendimento do processo 

de comunicação escrita, no que se refere ao estilo, à clareza e à concisão. 

É importante salientar que para construir as aulas, buscamos informações 

oficiais: o Manual de Redação da Presidência da República e Manuais de 

Governos estaduais e municipais. Dessa forma, você terá noção de como a 

redação oficial é empregada na esfera governamental. Boa aula! 

Apresentação da Disciplina
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Objetivos:

• diferenciar a língua oral da língua escrita;

• identificar os níveis de linguagem; e

• reconhecer os pronomes de tratamento e sua utilização. 

Prezado(a) estudante,

A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos documen-

tos oficiais e técnicos decorre da finalidade desses documentos de informar 

com o máximo de clareza e concisão. Por seu caráter impessoal e objetivo, 

eles requerem o uso do padrão culto da língua.

Para que você, futuro técnico em Secretariado, tenha domínio da linguagem 

adequada para a elaboração de documentos oficiais e técnicos, abordare-

mos nesta aula, os temas língua oral e escrita, níveis de linguagem e prono-

mes de tratamento. 

Vamos lá?

1.1 Língua oral versus língua escrita
As línguas são sistemas sociais e culturais que estão em constante mudan-

ça. Todos os dias aparecem novas palavras, novos usos para as palavras já 

existentes, novos empréstimos, enfim, diariamente, a língua se modifica. 

Na nossa sociedade, temos a língua oral e a escrita. A língua oral é aquela 

que usamos para a comunicação mais imediata, mais urgente. Portanto, é a 

língua que mais sofre modificações. Do ponto de vista lexical, que é o mais 

imediatamente acessível, temos inovações que são adotadas e circulam com 

muita rapidez.

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Adequação da linguagem ao destinatário 13
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Segundo o Manual de redação da presidência da República (2002), é im-

portante ressaltar que a obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação 

oficial decorre do fato de que ele está acima das diferenças lexicais, morfoló-

gicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, das idiossincrasias 

linguísticas, permitindo, por essa razão, que se atinja a pretendida compre-

ensão por todos os cidadãos.

A língua escrita, ao contrário, é fruto de uma reflexão. Por isso, é mais elabo-

rada. Ao verificar as observações de Pietroluongo (2008), podemos destacar 

que a língua escrita não conta com os mesmos recursos da linguagem oral 

(os gestos, a expressão facial, o tom de voz). Temos que ser mais claros, mais 

explícitos e também dominar melhor os recursos da língua escrita se quiser-

mos ser compreendidos. Ao adotar uma norma padrão, pretende-se facilitar 

a comunicação escrita, o que não quer dizer que essa norma seja melhor do 

que as outras variantes linguísticas.

De acordo com a autora citada acima, na língua escrita, há mais exigências 

em relação às regras da gramática normativa. Isso acontece porque, ao falar, 

as pessoas podem ainda, recorrer a outros recursos para que a comunicação 

ocorra – pode-se pedir que se repita o que foi dito, há os gestos etc. Já na 

linguagem escrita, a interação é mais complicada, o que torna necessário 

assegurar que o texto escrito dê conta da comunicação. 

Botelho (s/d) escreve que por ser uma forma de comunicação em que emis-

sor e receptor estão distantes e, em muitos casos, desconhecidos, a objeti-

vidade, a clareza e a concisão são essenciais. Na falta de compreensão da 

Figura 1
Fonte: ilustrador
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informação transmitida, normalmente não tem o emissor outra forma de 

retificar a mensagem se não esperar pela resposta, que pode demorar muito 

tempo, para tentar uma tréplica, que pode não mais surtir efeito.

 Dessa forma, os textos oficiais e técnicos devem utilizar a norma padrão da 

língua para apresentar o assunto de forma objetiva, precisa (sem rodeios e 

bem organizados) e clara, para que possa ser compreendido pelo receptor e 

nele provocar o efeito desejado. 

O Manual da Presidência da República do Brasil (2002) explica que  se pode 

concluir que não existe propriamente um “padrão oficial de linguagem”; o 

que há é o uso do padrão culto nos atos e comunicações oficiais. É claro que 

haverá preferência pelo uso de determinadas expressões, ou será obedeci-

da certa tradição no emprego das formas sintáticas, mas isso não implica, 

necessariamente, que se aplique a utilização de uma forma de linguagem 

burocrática. 

O manual cita ainda que a linguagem técnica deve ser empregada apenas 

em situações que a exijam, sendo necessário evitar o seu uso indiscriminado. 

Certos rebuscamentos, e mesmo o vocabulário próprio a determinada área, 

são de difícil entendimento por quem não esteja com eles familiarizado. 

Deve-se ter o cuidado, portanto, de explicitá-los em comunicações enca-

minhadas a outros órgãos da administração e em expedientes dirigidos aos 

cidadãos. Para isso, é importante que você conheça os níveis de linguagens 

que destacamos a seguir:

1.2 Níveis de linguagem: nível culto   
 versus nível coloquial 

Figura 2
Fonte: ilustrador
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A discussão entre nível culto e coloquial muito se aproxima do assunto abor-

dado acima. O nível culto é utilizado em ocasiões formais, especialmente na 

escrita. É uma linguagem mais obediente às regras gramaticais da norma 

culta. E, por isso, você - futuro técnico em Secretariado – deverá saber usar 

adequadamente esse tipo de linguagem, já que ela pretende facilitar a co-

municação oficial e técnica, tornando-a clara, coesa e eficiente.

O nível coloquial ou popular é utilizado na conversação diária, em situações 

informais, principalmente na fala. É o nível em que há uma maior expres-

sividade afetiva, conseguida pelo emprego de diminutivos, aumentativos, 

interjeições e expressões populares. Deve ser evitado na elaboração de do-

cumentos oficiais e técnicos, pois apresenta um alto grau de subjetivida-
de.  Ao elaborar uma correspondência, além do nível de linguagem, deve-se 

também, ficar atento a forma como nos referimos ao destinatário, ou seja, 

quais os pronomes de tratamento adequados para cada situação. Confira 

abaixo as informações sobre este tema. 

1.3 Pronomes de tratamento

O uso de pronomes e locuções pronominais de tratamento tem grande im-

portância na elaboração de documentos oficiais e técnicos. Indica uma for-

ma de distinção e respeito para com a pessoa à qual dirigimos a palavra. Os 

pronomes de tratamento são palavras que exprimem o distanciamento e a 

subordinação em que uma pessoa voluntariamente se põe em relação a ou-

tra, a fim de agradá-la e ensejar um bom relacionamento.

 O dicionário Aurélio define os pronomes de tratamento como "pa-
lavras ou locuções que funcionam tal como os pronomes pessoais".

Subjetividade: Que diz respeito 
ao sujeito. / Que se passa no 

íntimo do sujeito pensante (por 
opos. a objetivo, que diz respeito 
ao objeto pensado). / Que varia 
de acordo com o julgamento, os 
sentimentos, os hábitos etc. de 

cada um. Disponível em:< http://
www.dicionariodoaurelio.com/

Subjetivo.html>
 Acesso em: 13 set. 2013.

Figura 3
Fonte: ilustrador
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Eles também são formas de distinção e respeito, que nos auxiliam na refe-

rência às autoridades civis, militares e eclesiásticas. Apresentam certas pecu-

liaridades quanto à concordância verbal, nominal e pronominal. Embora se 

refiram a segunda pessoa gramatical (à pessoa com quem se fala ou a quem 

se dirige a comunicação), levam a concordância para a terceira pessoa. Isso 

porque o verbo concorda com o substantivo que integra a locução.

Exemplos: Vossa Senhoria nomeará o substituto; Vossa Excelência conhece 

o assunto.

Confira no quadro abaixo as formas de tratamentos:

Quadro 1 -  Demonstrativo das Formas de Tratamento
TÍTULO VOCATIVO FORMA DE TRATAMENTO ABREVIATURAS

Presidente da República Excelentíssimo 
Senhor (cargo)

Vossa Excelência
V. Ex.ª

Presidente do Supremo Tribunal Federal do 
Congresso Nacional

Excelentíssimo 
Senhor (cargo)

Vossa Excelência
V. Ex.ª

Vice-Presidente da República, Ministros de 
Estado, Secretário–Geral da Presidência da 
República, Procurador- Geral da Repúbli-
ca, da Justiça e do Estado, Embaixadores,  
Presidente, Vice-Presidente e Membros da 
Câmara dos Deputados e do Senado Fede-
ral, Presidente e Membros dos Tribunais, 
Promotor Público, Juízes, Desembargado-
res, Governadores, Vice-Governadores de 
Estado, Secretário de Estado dos Governos 
Estaduais, Presidentes e membros das As-
sembleias Legislativas Estaduais, Prefeitos 
Municipais, Vice-Prefeitos, Presidentes e 
Membros das Câmaras Municipais e Secre-
tários Municipais.

Senhor (cargo) Vossa Excelência V. Ex.ª

Reitores de Universidades Magnífico 
Senhor ou

Excelentíssimo
Senhor (cargo)

Vossa Excelência ou Vossa 
Magnificência

V. Ex.ª ou
V. M.

Papa Santíssimo 
Padre

Vossa ou Sua Santidade V. S. ou S.S.

Cardeais Eminentíssi-
mo Senhor 
Cardeal ou 

Eminentíssimo 
e Reverendís-
simo Senhor 

Cardeal

Vossa Eminência ou Vossa 
Eminência Reverendíssima

V. Em.ª ou
V. Em.ª Revm.ª

Arcebispos e Bispos Excelentíssimo 
e Reverendís-
simo Senhor 

(cargo)

Vossa Excelência
Reverendíssima

V. Ex.ª Revm.ª
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Padres, Monsenhores, Cônegos, Párocos, 
Pastores, Frades, Freiras, Irmãs, Madres

Reverendíssi-
mo (a)

Vossa Reverendíssima V. Revm.ª

Almirante, Brigadeiro, Comandante da Po-
lícia Militar, Contra-Almirante, Coronel, Ge-
neral, Major-Brigadeiro, Marechal, Tenente-
-Brigadeiro, Vice-Almirante

Senhor (cargo) Vossa Excelência V. Ex.ª

Fonte: Manual de Redação Oficial do Tribunal de Contas do Distrito Federal (2003)

Os pronomes de tratamento devem também, ter a concordância, de acordo 

com o gênero e o número. Buscamos o Manual de Redação Oficial da Pre-

feitura de Campos dos Goytacazes (2009),  para que você reconheça cada 

um deles:

a) Concordância de gênero

Faz-se a concordância não com o gênero gramatical, mas com o gênero da 

pessoa representada.

Exemplo: Vossa Senhoria será arrolado como testemunha. (Caso em que o 

pronome de tratamento se refere a uma autoridade de gênero masculino.)

b) Concordância de número

Na comunicação oficial, quando quem a subscreve representa o órgão em 

que ele exerce suas funções, é preferível o emprego da primeira pessoa do 

plural. 

Exemplo: Comunicamos a Vossa Senhoria.../ Convidamos Vossa Excelência 

para.../ Encaminhamos a Vossa Senhoria...

Quando o ato contiver assunto de responsabilidade exclusiva e pessoal de 

quem o assina, então é preferível o emprego da primeira pessoa do singular. 

Exemplo: Atesto, para fins de.../ Em cumprimento ao despacho, certifico 

que...

Fique atento(a) a mais essas informações retiradas do Manual de Redação 

Oficial da Prefeitura de Campos dos Goytacazes (2009): 

• Em comunicações oficiais, está abolido o uso do tratamento “digníssi-

mo” (DD) às autoridades da lista anterior. A dignidade é pressuposta para 

que se ocupe qualquer cargo público, sendo desnecessária sua repetida 
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evocação.

• Fica dispensado o emprego do superlativo “ilustríssimo” para as autori-

dades que recebem o tratamento de “vossa senhoria” e para particula-

res. É suficiente o uso do pronome de tratamento “Senhor”.

• “Doutor” não é forma de tratamento, e sim título acadêmico. Como re-

gra geral, empregue-o apenas em comunicações dirigidas a pessoas que 

tenham concluído curso de doutorado.

• “Vossa” é empregado para a pessoa com quem se fala, a quem se dirige 

a correspondência.

Exemplos:

Tenho a Honra de convidar Vossa Excelência para... 

Comunicamos a Vossa Senhoria que Sua Excelência o senhor Governador 

do Estado...

Na correspondência, reserve palavras como honra, satisfação, prazer 
e outras semelhantes para a transmissão de mensagens que sejam, 
realmente, motivo de honra, satisfação, prazer etc. 

Exemplos 

Temos a honra de convidar Vossa Excelência para comparecer à solenidade...

Temos a satisfação de comunicar a Vossa Senhoria que, a partir desta data, 

está à sua disposição...

Temos o prazer de enviar-lhe um exemplar do primeiro número da publica-

ção...

Ficamos muito honrados com o convite para...

Resumo
Nesta aula, você pôde observar que na elaboração de documentos oficiais e 

técnicos, devemos respeitar um padrão de linguagem e utilizar determinadas 

regras na construção dos textos, como, por exemplo, o emprego adequado 
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de pronomes de tratamento, abreviação de palavras, entre outras. 

Atividades de Aprendizagem
Leia a entrevista a seguir e faça o que se pede.

U. Corporativa – Existem formas de tornar a linguagem corporativa mais 

atrativa?

Persona – Sim, certamente. A primeira providencia é esquecer os jargões 

que ainda povoam textos e discursos. É importante simplificar a linguagem, 

principalmente no meio de negócios. Mas simplificar não significa falar ou 

escrever errado. É apenas uma questão de economia de palavras. Se um 

profissional não quiser ficar na situação de quem não tem palavras para 

expressar-se, é bom economizá-las. Brinco que em minhas viagens sempre 

deveria ter levado metade das roupas e o dobro do dinheiro. Falar bem é 

usar metade das palavras com o dobro do significado. O uso de expressões 

próprias para cada negócio é uma faca de dois gumes. Serve para comunicar 

bem as ideias para os da mesma confraria, porém pode se transformar em 

linguagem elitista e hermética, principalmente no trato com o cliente. As 

piores pessoas para você deixar falar com os clientes são justamente aquelas 

que prezam mais a bagagem de palavreado técnico que possuem. Acabam 

usando o seu arsenal para impressionar e não se preocupam em se comu-

nicar.

U. Corporativa – Qual é o limite entre a formalidade e a informalidade?

Persona – Há dois vocabulários, o informal demais e o formal demais. Vou 

dar um exemplo. Veja dois amigos que estão hoje no mesmo nível hierárqui-

co na empresa e você irá encontrá-los sem papas na língua. Deixe que um 

deles suba bastante: o que ficou preso no chão perde a informalidade, e o 

relacionamento passa a soar falso. O que aconteceu? Antes havia respeito 

de menos. Depois, respeito demais. Se existisse a linguagem informal sem 

exageros, nem para cima nem para baixo, a comunicação continuaria no 

mesmo nível. Tenho por hábito não chamar as pessoas por “senhor” ou “se-

nhora”, a menos que sejam mais velhas do que eu. Nunca chamei meu pai 

ou minha mãe de “senhor” ou “senhora”, mas nunca os desrespeitei. Tinha 

um colega de infância que costumava chamar sua mãe de “senhora” em pú-

blico, algo do tipo “a senhora é uma #@*&%!$”, e lá vinham imprecações 

contra a própria avó. Portanto não é a forma que exala o respeito, mas o seu 

conteúdo. E, obviamente, a qualidade da garganta de onde ela sai. 
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Trechos da entrevista de Mário Persona, especialista em Comunicação, à Uni-

versidade Corporativa.

1. (IPAD – CONCURSOS) Segundo Mário Persona, para tornar a linguagem 

corporativa mais atrativa, é preciso:

1 – proceder à simplificação dessa linguagem;
2 – evitar todo tipo de jargão;
3 – economizar as palavras;
4 – prezar pelo palavreado técnico.

Estão corretas: 

a) 2 e 4 apenas

b) 2, 3 e 4 apenas.

c) 1 e 3 apenas.

d) 1, 2, 3, 4.

e) 1, 2 e 3 apenas.

2. (IPAD – CONCURSOS) Segundo Mário Persona, “o uso de expressões pró-

prias para cada negócio é uma faca de dois gumes”, porque

a) quem usa essas expressões fica na difícil situação de quem não tem pala-

vras para se expressar.

b) uma pessoa que usa essas expressões consegue falar bem, usando meta-

de das palavras com o dobro do significado.

c) o uso dessas expressões pode revelar que a pessoa está em um nível hie-

rárquico superior ao de outra pessoa.

d) a pessoa comunica bem as ideias para quem domina essas expressões, 

mas o cliente pode não compreendê-las. 

e) essas expressões equivalem a uma simplificação da linguagem no meio de 

negócios, o que não é desejável.
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3. (IPAD – CONCURSOS) Segundo o texto, o uso de linguagem formal ou 

informal nos relacionamentos dentro de uma empresa depende

a) do tempo de serviço que as pessoas têm dentro da empresa.

b) dos níveis hierárquicos que as pessoas têm dentro da empresa.

c) da idade que têm as pessoas que lá trabalham.

d) das intenções que a pessoa tem, se é de impressionar ou de comunicar. 

e) da bagagem de palavreado técnico que as pessoas possuem.

4. (IPAD – CONCURSOS) Os pronomes de tratamento apresentam certas 

peculiaridades quanto à concordância verbal, nominal e pronominal. Dessa 

forma, é correta a afirmação de que os pronomes possessivos referidos a 

pronomes de tratamento são

a) sempre os da primeira pessoa.

b) alternados de acordo com a hierarquia do cargo a quem se dirige a co-

municação.

c) sempre os da segunda pessoa.

d) evitados nas correspondências oficiais.

e) sempre os da terceira pessoa.

5. (IPAD – CONCURSOS) O emprego dos pronomes de tratamento obedece 

a uma secular tradição, sendo de uso consagrado o tratamento Vossa Emi-

nência Reverendíssima em comunicações dirigidas

a) ao Presidente da República.

b) ao Papa.

c) aos Presidentes de cada Poder.

d) aos Cardeais.
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e) aos Reitores de Universidades.

Esperamos que você tenha tirado o máximo de proveito do conteúdo apre-

sentado. Na próxima aula, trabalharemos os conceitos de clareza, concisão, 

correção, expressividade e harmonia, como também alguns elementos ne-

cessários para uma comunicação escrita eficiente: regência verbal, ambigui-

dade, homônimos e parônimos etc. Até lá!
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Objetivo:

• perceber que um texto deve ter clareza, concisão, correção, ex-

pressividade e harmonia.

Aula 2. Clareza, concisão, correção,  
  expressividade e harmonia

Caro(a) estudante,

Como vimos na primeira aula, a necessidade de empregar determinado nível 

de linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre, de um lado, do pró-

prio caráter público desses atos e comunicações, de outro, de sua finalidade. 

Por seu caráter impessoal, por sua finalidade de informar com o máximo de 

clareza e concisão, eles requerem o uso do padrão culto da língua. Nesta 

aula, veremos alguns elementos e procedimentos necessários para alcançar 

tais características. Muitas das informações foram retiradas do Manual de 

Redação Oficial da Prefeitura de Campos de Goytacazes (2009), que você 

também poderá usar posteriormente para aprofundar suas informações. 

Figura 4
Fonte: ilustrador
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2.1 Correção, impessoalidade,    
      objetividade, concisão, clareza,   
 precisão, polidez, harmonia
Em um texto oficial, já percebemos que devemos utilizar o padrão culto da 

língua e este requer o emprego de impessoalidade, objetividade, concisão, 

clareza, precisão, polidez, harmonia e a preocupação com a correção e re-

visão do documento. Para lhe apresentar todos esses itens de forma clara e 

dinâmica, buscamos novamente o Manual de Redação Oficial da Prefeitura 

de Campos de Goytacazes (2009), e listamos abaixo:

Correção         

A correção consiste no respeito às normas, aos princípios do idioma e às 

regras gramaticais e ortográficas.

Você deve evitar: erros de sintaxe, erros na forma das palavras, a troca de 

palavras parecidas, o emprego abusivo de palavras e expressões estrangei-

ras, o emprego de palavras e expressões antiquadas e de palavras novas cujo 

sentido é ainda instável. É importante também:

• preocupar-se com a clareza da mensagem;

• evite períodos longos;

• use a ordem direta para facilitar o entendimento;

• seja criativo; e 

• aproveite as variantes linguísticas realmente expressivas.

Impessoalidade        
O tratamento impessoal que deve ser dado aos temas que fazem parte das 

comunicações oficiais decorre da ausência de impressões individuais de 

quem comunica. Embora se trate, por exemplo, de um expediente assinado 

pela chefia de determinada área, é sempre em nome do Serviço Público que 

é feita a comunicação. Obtém-se, assim, uma padronização que permite 

uniformidades e comunicações preparadas em diferentes unidades da admi-

nistração. 
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Objetividade         

A objetividade incide no uso de palavras adequadas, para que o pensamen-

to seja expresso e entendido prontamente pelo leitor. É necessário que se 

coloque uma ideia após a outra, hierarquizando as informações. Termos su-

pérfluos, excesso de adjetivos, ideias e vocábulos repetidos devem ser elimi-

nados, pois comprometem a eficácia do documento.

• use uma linguagem objetiva e clara;

• seja preciso;

• evite palavras desgastadas pelo uso; e 

• amplie seu vocabulário ativo.

Concisão         

O texto conciso é aquele que transmite o máximo de informações com o 

mínimo de palavras. Deriva de um trabalho de reflexão (o que escrever?) e 

de elaboração (como escrever?), concentrado-se na essência da mensagem.

• empregue frases curtas;

• evite acúmulo de ideias em um só parágrafo;

• exercite-se na recomposição do texto;

• deixe passar algum tempo depois de ter escrito: reflita, descanse suas 

ideias;

• retorne ao que escreveu, procurando melhorar a forma; e 

• refaça o texto até encontrar um resultado agradável.

Clareza         
O texto claro possibilita a imediata compreensão pelo leitor. O autor fará uso 

da língua padrão de entendimento geral, com formalidade e padronização, 

para a uniformidade dos textos. Para obter tal clareza é necessário que você:

• ordene as ideias e as palavras;
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• escolha um vocabulário de entendimento geral;

• refaça as frases depois de escritas; e 

• evite, no texto, o acúmulo de fatos e opiniões.

Precisão         

Consiste em empregar a palavra exata, com conotações próprias, que me-

lhor se ajuste àquilo que desejamos e precisamos exprimir. Ao buscar um 

texto preciso é importante que você:

• escreva parágrafos curtos e sem muitos pormenores;

• escreva somente sobre aquilo que conhece bem;

• ajuste a mensagem ao leitor; e

• consulte o dicionário sempre que necessário.

Polidez         

 A polidez, neste caso, tem diferentes sinônimos que poderiam ser aplica-

dos. Poderíamos chamar de amabilidade, cortesia, fineza. Ela consiste no 

emprego de expressões respeitosas e no tratamento apropriado para com 

as pessoas com que nos relacionamos no trato administrativo. As expressões 

vulgares provocam mal-estar, assim como os tratamentos irreverentes, a in-

timidade, a gíria, a banalidade, a ironia e as leviandades. Para ter um texto 

com qualidade, é preciso:

• empregar, sem abuso, os adjetivos;

• use termos técnicos (jargão) somente quando o assunto o exigir;

• evite o excesso de interjeições e exclamações; e

• seja conciso.

Harmonia         

O ajuste das palavras na frase e das frases no período resulta em combi-

nações harmônicas, que predispõem o leitor à proposta apresentada. São 

prejudiciais á harmonia: os cacófatos (palavras obscenas ou inconvenientes 
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resultantes do encontro de sílabas finais com sílabas iniciais), as assonâncias 

(semelhanças ou igualdades de sons na frase ou no período) e os ecos (repe-

tição sucessiva de finais idênticos). 

Uma dica importante é que você evite a repetição dos auxiliares ter, ser, ha-

ver, permanecer.

Outras dicas que devem ser seguidas: 

• procure a palavra adequada para evitar locuções verbais;

• evite as expressões: efetivamente, certamente, além disso, tanto mais, 

então, por um lado, por outro lado, definitivamente, a dizer a verdade, a 

verdade é a seguinte, por sua parte e por seu outro lado;

• use um parágrafo para cada ideia;

• não esconda demasiadamente o sujeito de suas frases; e

• evite palavras complexas e jargão técnico.

Revisão          

A versão definitiva de um texto se obtém após uma leitura minuciosa, ade-

quando a forma ao conteúdo e respeitando criteriosamente a estética (clare-

za e precisão), a estrutura (sequência, ordenação, coesão e coerência) e a gra-

mática (ortografia, acentuação, concordância, regência, crase e pontuação).

Para lhe auxiliar nesta etapa, que é bastante importante, pois é a que leva a 

versão definitiva de um texto, destacamos algumas questões que devem ser 

observadas para revisão do texto: 

A composição é lida com facilidade? 

Está bem equilibrada?

Os pontos principais foram devidamente enfatizados? 

Faltou alguma coisa essencial?

Existem erros de coerência lógica ou erros de ortografia?
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As sentenças longas estão bem organizadas?

Deixe de lado a composição por algum tempo antes de revisá-la.

Para que você compreenda tudo que explicamos até agora, trouxemos al-

gumas informações do Texto Redação Oficial, disponível no link que apre-

sentamos no multimídia, para que você observe alguns  exemplos de textos 

que não atendem a tais características e que, portanto, devem ser evitados:

Começamos com os textos obscuros, aqueles que podem ficar confusos de-

vido a escrita de forma errada. Veja:

a) Mudança de sentido com a mudança da pontuação.

Aprovas?

Não discordo. 

(Compare-se: Aprovas? Não! Discordo.)

b) Má disposição das palavras na frase. 

A Defesa Civil pede, neste ofício, cobertores para casal de lã. 

(Compare-se: A Defesa Civil pede, neste ofício, cobertores de lã para casal.)

c) Excesso de intercalações. 

O planejamento estratégico, que é um instrumento valioso para a gestão 

da empresa pública, e esta, uma alavanca indispensável ao desenvolvimento 

econômico e social, deve periodicamente passar por um processo de revisão, 

que o atualiza perante as velozes mudanças do mundo moderno. 

(Compare-se: O planejamento estratégico deve periodicamente passar por 

um processo de revisão.)

Teremos também um exemplo de texto prolixo, que são aqueles que tra-

zem em seu conteúdo um acúmulo de palavras desnecessárias, tornando 

o texto cansativo. Veja: A partir desta década, o número cada vez maior e, 

por isso mesmo, mais alarmante de desempregados, problema que aflige 

Veja mais sobre esse assunto 
no link:

http://www.ebah.com.br/
content/ABAAABDj8AH/

redacao-oficial

Redação OficialRede e-Tec Brasil 30



principalmente os países em desenvolvimento, tem alarmado as autoridades 

governamentais, guardiãs perenes do bem-estar social, principalmente pelas 

consequências adversas que tal fato gera na sociedade, desde o aumento da 

mortalidade infantil por desnutrição aguda até o crescimento da violência 

urbana que aterroriza a família, esteio e célula mater da sociedade.

Se esse mesmo trecho for reescrito sem a carga informativa desnecessária, 

obtém-se um texto conciso e não prolixo. Leia o texto sugerido, agora rees-

crito:

O número cada vez maior de desempregados tem alarmado as autoridades 

governamentais, pelas consequências adversas que tal fato gera na socieda-

de, desde o aumento da mortalidade infantil por desnutrição aguda até o 

crescimento da violência urbana.

Outro erro é o uso indevido do sujeito como complemento. O Sujeito é 

o ser de quem se fala ou que executa a ação enunciada na oração. Ele pode 

ter complemento, mas não pode ser complemento, conforme cita o site 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe0CYAK/apostila-redacao-oficial-

-completa-concursos?part=2. Confira os exemplos:

Errado: É tempo dos parlamentares votarem o projeto.
Certo: É tempo de os parlamentares votarem o projeto.

Errado: Antes desses requisitos serem cumpridos...
Certo: Antes de esses requisitos serem cumpridos...

Errado: Apesar da Assessoria ter informado em tempo...
Certo: Apesar de a Assessoria ter informado em tempo...

De acordo com as informações do Manual da Presidência da República 

(2002), também se deve ter cuidado com Homônimos e Parônimos. Mui-

tas vezes, temos dúvidas no uso de vocábulos distintos, provocadas pela 

semelhança ou mesmo pela igualdade de pronúncia ou de grafia entre eles. 

É o caso dos fenômenos designados como homonímia e paronímia.

A homonímia é a designação geral para os casos em que palavras de senti-

dos diferentes têm a mesma grafia (os homônimos homógrafos) ou a mesma 

pronúncia (os homônimos homófonos).

Os homógrafos podem coincidir ou não na pronúncia, como nos exemplos: 
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quarto (aposento) e quarto (ordinal), manga (fruta) e manga (de camisa), em 

que temos pronúncia idêntica; e apelo (pedido) e apelo (com e aberto, 1ª 

pessoa singular do presente do indicativo do verbo apelar), consolo (alívio) 

e consolo (com o aberto, 1ª pessoa do singular do presente do indicativo do 

verbo consolar), com pronúncia diferente.

 Já os parônimos são a relação que se estabelece entre palavras que possuem 

significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita. 

Por exemplo, as palavras absolver (perdoar, inocentar) e absorver ( as-
pirar, sorver), Amoral – nem contrário e nem conforme a Imoral (contrário 

à moral), entre outras. 

2.2  Expressões a evitar e expressões de  
 uso  recomendável
A necessidade de se classificar expressões como de uso a ser evitado ou 

como de uso recomendável atende, primordialmente, ao princípio da clare-

za e da transparência, que deve nortear a elaboração de todo texto oficial. 

Segundo o Manual da Presidência da República do Brasil (2002), não se trata 

de mera preferência ou gosto por determinada forma. 

O manual cita que a linguagem dos textos oficiais deve sempre pautar-se 

pelo padrão culto formal da língua. Não é aceitável, que nesses textos cons-

tem coloquialismos ou expressões de uso restrito a determinados grupos, 

que afetariam sua própria compreensão pelo público. Adiciona-se que é 

também indesejável a repetição excessiva de uma mesma palavra quando há 

outra que pode substituí-la sem prejuízo ou alteração de sentido.

Apresentamos, a seguir, lista de expressões cujo uso ou repetição deve 

ser evitado, indicando com que sentido devem ser empregadas e sugerin-

do alternativas vocabulares a palavras que costumam constar com excesso 

nos expedientes oficiais. Retiramos do Manual da Presidência da República 

(2002), alguns exemplos para que você possa compreender melhor o tema:

a) À medida que/na medida em que

À medida que (locução proporcional): à proporção que, ao passo que, con-

forme. 

Os preços deveriam diminuir à medida que diminui a procura. 

Para verificar mais exemplos, 
busque o Manual de Redação 

Oficial da Presidência da 
República, disponível em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/
manual/manualredpr2aed.doc
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Na medida em que (locução causal): pelo fato de que, uma vez que. 

Na medida em que se esgotaram as possibilidades de negociação, o projeto 

foi integralmente vetado. 

(Evite os cruzamentos “à medida em que”, “na medida que”.)

b) A partir de

“A partir de” deve ser empregado preferencialmente no sentido temporal. 

A cobrança do imposto entra em vigor a partir do início do próximo ano. 

(Evite repeti-la com o sentido de ‘com base em’, substituindo-a por “toman-

do-se por base”, “fundando-se em”, “baseando-se em”.)

c) Ambos/todos os dois

“Ambos” significa ‘os dois’ ou ‘um e outro’. Evite expressões pleonásticas 

como ambos dois, ambos os dois, ambos de dois, ambos a dois. Quando for 

o caso de enfatizar a dualidade, empregue “todos os dois”. 

Todos os dois Ministros assinaram a Portaria.

d) Anexo/em anexo

O adjetivo “anexo” concorda em gênero e número com o substantivo ao 

qual se refere. 

Encaminho as minutas anexas.

Dirigimos os anexos projetos à Chefia. 

Use também “junto”, “apenso”. 

A locução adverbial “em anexo”, como é próprio dos advérbios, é invariável. 

Encaminho as minutas em anexo. 

Em anexo, dirigimos os projetos à Chefia. 
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e) Ao nível de/em nível (de)

A locução “ao nível de” tem o sentido de “à mesma altura de”. 

Fortaleza localiza-se ao nível do mar. 

Evite seu uso com o sentido de “em nível”, “com relação a”, “no que se 

refere a”. 

Em nível significa “nessa instância”. 

A decisão foi tomada em nível Ministerial. 

Em nível político, será difícil chegar-se ao consenso. 

“A nível (de)” constitui modismo que é melhor evitar.

f) Assim

Use essa expressão após a apresentação de alguma situação ou de uma pro-

posta para ligar uma ideia a ideia seguinte. 

Alterne com: dessa forma, desse modo, diante do exposto, diante disso, 

consequentemente, portanto, por conseguinte, assim sendo, em consequ-

ência, em vista disso, em face disso.

g) Através de/por intermédio de

“Através de” quer dizer “de lado a lado”, “por entre”. 

A viagem incluía deslocamentos através de boa parte da floresta. 

Evite o emprego com o sentido de meio ou instrumento. Nesse caso, em-

pregue “por intermédio”, “por”, “mediante”, “por meio de”, “segundo”, 

“servindo-se de”, “valendo-se de”. 

O projeto foi apresentado por intermédio do Departamento. 

O assunto deve ser regulado por meio de decreto. 
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A comissão foi criada mediante portaria do Ministro de Estado.

h) Dado/visto/haja vista

Os particípios “dado” e “visto” têm valor passivo e concordam em gênero e 

número com o substantivo a que se referem.

Dados o interesse e o esforço demonstrados, optou-se pela permanência do 

servidor em sua função. 

Dadas as circunstâncias... 

Vistas as provas apresentadas, não houve mais hesitação no encaminhamen-

to do inquérito. 

Já a expressão “haja vista”, com o sentido de “uma vez que”, “ou seja”, 

“considerado”, “veja-se”, é invariável. 

O servidor tem qualidades, haja vista o interesse e o esforço demonstrados. 

“Haja visto” (com - o) é inovação oral brasileira, evidentemente descabida 

em redação oficial ou outra qualquer.

i) De forma que, de modo que/de forma a, de modo a

“De forma (maneira, modo) que” se usa em orações desenvolvidas. 

Deu amplas explicações, de forma que tudo ficou claro.

“De forma (maneira ou modo) a” se usa nas orações reduzidas de infinitivo. 

Deu amplas explicações, de forma a deixar tudo claro. 

São descabidas as pluralizações “de formas (maneiras ou modos) que”.

j) Onde

Como pronome relativo significa em que (lugar). 

A cidade onde nasceu é pequena. 
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O país onde viveu é distante. 

Evite, pois, construções como “a lei onde é fixada a pena” ou “o encontro 

onde o assunto foi tratado”. Nesses casos, substitua “onde” por “em que”, 

“na qual”, “no qual”, “nas quais”, “nos quais”. 

A lei na qual é fixada a pena vigora já há algum tempo. 

O encontro em que o assunto foi tratado teve uma participação maciça.

2.3 Regência de alguns verbos de uso   
 frequente
É importante que você tenha compreensão da regência de alguns 
verbos de uso frequente, para que seu uso não provoque dúvidas ao 
leitor. Veja:

a) Aproveitar: aproveitar alguma coisa ou aproveitar-se de alguma coisa. 

Aproveito a oportunidade para manifestar repúdio ao tratamento dado a 

esta matéria. 

O relator aproveitou-se da oportunidade para emitir sua opinião sobre o 

assunto.

b) Aspirar: no sentido de respirar, é transitivo direto.

Aspiramos o ar puro da montanha.

No sentido de desejar ardentemente, de pretender, é transitivo indireto, re-

gendo a preposição a.

O projeto aspira à estabilidade econômica da sociedade.

c) Assistir: no sentido de auxiliar, ajudar, socorrer, é transitivo direto.

Procuraremos assistir os atingidos pela seca.

No sentido de estar presente, comparecer, ver, é transitivo indireto, regendo 

a preposição a.
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Não assisti à reunião ontem.

Assisti a um documentário muito interessante..

2.4 Problemas de construção de frases
Ao se construir uma frase adequada, alcançamos a clareza e a concisão 

do texto.  Os problemas mais frequentemente encontrados na construção 

dessas frases, segundo o Manual da Presidência da República (2002),dizem 

respeito à má pontuação, à ambiguidade da ideia expressa, à elaboração 

de falsos paralelismos, a erros de comparação etc. Decorrem, em geral, do 

desconhecimento da ordem das palavras na frase. Indicam-se, a seguir, al-

guns desses defeitos mais comuns e recorrentes na construção de frases, 

registrados em documentos oficiais. Veja alguns casos apontados no manual 

citado anteriormente:

a) Frases fragmentadas

A fragmentação de frases é a pontuação de uma oração subordinada ou 

uma simples locução como se fosse uma frase completa. Deriva da pontua-

ção errada de uma frase simples. Embora seja usada como recurso estilístico 

na literatura, a fragmentação de frases deve ser evitada nos textos oficiais, 

pois muitas vezes dificulta a compreensão.

Exemplo

Errado: O programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional. Depois 

de ser longamente debatido.

Errado: O projeto de Convenção foi oportunamente submetido ao Presi-

dente da República, que o aprovou.     

 

Consultadas as áreas envolvidas na elaboração do texto legal.

Certo: O programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional, depois de 

ser longamente debatido.

Certo: Depois de ser longamente debatido, o programa recebeu a aprova-

ção do Congresso Nacional.

Como citado anteriormente, os 
exemplos foram retirados do 
Manual de Redação Oficial da 
Presidência da República. Para 
saber mais, acesse o site http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/
manual/manualredpr2aed.doc
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Certo: O projeto de Convenção foi oportunamente submetido ao Presidente 

da República, que o aprovou, consultadas as áreas envolvidas na elaboração 

do texto legal.

b) Erros de comparação

São causados devido a omissão de certos termos ao fazermos uma compara-

ção.  A omissão, própria da língua falada, deve ser evitada na língua escrita, 

pois compromete a clareza do texto. Com efeito, nem sempre é possível 

identificar, pelo contexto, qual é o termo omitido. A ausência indevida de 

um termo pode impossibilitar o entendimento do sentido que se quer dar a 

uma frase. Veja:

Errado: O salário de um professor é mais baixo do que um médico.

A omissão de termos provocou uma comparação indevida: “o salário de um 

professor” com “um médico”.

Certo: O salário de um professor é mais baixo do que o salário de um mé-

dico.

Certo: O salário de um professor é mais baixo do que o de um médico. 

   

Errado: O alcance do Decreto é diferente da Portaria.

Novamente, a não repetição dos termos comparados confunde.

Certo: O alcance do Decreto é diferente do alcance da Portaria.

Certo: O alcance do Decreto é diferente do da Portaria.  

 

Errado: O Ministério da Educação dispõe de mais verbas do que os Ministé-

rios do Governo.

No exemplo acima, a omissão da palavra “outros” (ou “demais”) acarretou 

imprecisão.

Certo: O Ministério da Educação dispõe de mais verbas do que os outros 
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Ministérios do Governo.

Certo: O Ministério da Educação dispõe de mais verbas do que os demais 

Ministérios do Governo.

c) Ambiguidade

Entende-se por ambiguidade  o fato de a mensagem do texto apresentar 

dois sentidos. Isso acontece quando existe uma organização errada das pa-

lavras na frase. A ambiguidade é um caso especial de polissemia: a possibili-

dade de uma palavra apresentar vários sentidos em um contexto.

O texto Redação oficial (s/d)  traz como exemplos de texto ambíguo:

Ela pensava no tempo em que trabalhara com o Cassiano e concluía que a 

sua falta de visão teria contribuído para o fracasso do projeto.

(Ambiguidade ocasionada pelo emprego do pronome “sua”, que é válido 

tanto para ela como para ele; falta de visão dele ou dela?)

Já o Manual de Redação Oficial do Estado do Piauí (2008) apresenta os 

exemplos abaixo:

Ambíguo: O Chefe de Gabinete comunicou ao Diretor que ele seria exone-

rado. (Quem seria exonerado? O Chefe de Gabinete ou o Diretor?)

Claro: O Chefe de Gabinete comunicou a exoneração dele ao Diretor. (O 

Chefe de Gabinete foi exonerado.)

Claro: O Chefe de Gabinete comunicou ao Diretor a exoneração deste. (O 

Diretor foi exonerado.)

Resumo
 As informações desta aula apontam para a forma como devemos elaborar  

documentos oficiais e técnicos, alertando que devemos ter muita cautela 

na construção de frases para evitar problemas como fragmentação e am-

biguidade. Vimos também que palavras homônimas, parônimas e outras 

expressões podem, quando mal empregadas, gerar graves problemas para 

o entendimento da mensagem. Assim, para construirmos um texto claro, 

conciso, coerente e objetivo, precisamos ficar atentos a todos os aspectos 
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característicos dos documentos oficiais e técnicos. 

Atividades de Aprendizagem
1. (UFPA) Assinale a alternativa que contém as assertivas corretas.

I. Visando apenas os seus próprios interesses, ele, involuntariamente, preju-

dicou toda uma família.

II. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer 

ajuda do sogro.

III. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque, embora fosse 

tão humilde.

IV. Aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala, des-

maiou.

a) II, III, IV

b) I, II, III

c) I, III, IV

d) I, III

e) I, II 

2. (UFAM) Assinale o item em que há erro quanto à regência.

a) São essas as atitudes de que discordo.

b) Há muito já lhe perdoei.

c) Costumo obedecer os princípios morais .

d) Costumo obedecer a preceitos éticos.

e) A enfermeira assistiu irrepreensivelmente o doente.
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3. (UNIMEP-SP) Quando implicar tem sentido de “acarretar”, “produzir 

como consequência”, é completado por um objeto direto, como se vê em:

a) Quando era pequeno, todos sempre implicaram comigo.

b) Muitas patroas costumam implicar com as empregadas domésticas. 

c) Pelo que diz o assessor, isso implica em gastar mais dinheiro.

d) O banqueiro implicou-se em negócios escusos.

e) Um novo congelamento de salários implicará uma reação dos trabalha-

dores.

4. (Conc. Escrivão de Polícia) Assinale a alternativa em que o significado do 

verbo apontado entre parênteses não corresponde à sua regência.

a) Com sua postura séria, o diretor assistia todos os funcionários dos depar-

tamentos da empresa. (ajudar)

b) No grande auditório, o público assistiu às apresentações da Orquestra 

Experimental. (ver)

c) Esta é uma medida que assiste aos moradores da Vila Olímpia. (caber)

d) Estudantes brasileiros assistem na Europa, durante um ano. (observar)

5. Em “o prefeito deferiu o requerimento do contribuinte”, o termo grifado 

poderia perfeitamente ser substituído por

a) apreciou.

b) arquivou.

c) despachou favoravelmente.

d) invalidou.

e) despachou negativamente.
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6. O __________ (emérito-imérito) causídico ____________ (dilatou-delatou) 

o plano de fuga do meliante, que se encontrava na __________(eminência-

-iminência) de escapar da prisão.

a) emérito – delatou – iminência

b) imérito – dilatou – eminência

c) emérito – dilatou – iminência

d) imérito – delatou – iminência

e) emérito – dilatou – eminência

7. Leia as frases abaixo.

1 - Assisti ao ________ do balé Bolshoi.

2 - Daqui ______ pouco vão dizer que ______ vida em Marte.

3 - As _________ da câmara são verdadeiros programas de humor.

4 - ___________ dias que não falo com Alfredo.

Escolha a alternativa que oferece a sequência correta de vocábulos para as 

lacunas existentes:

a) concerto – há – a – cessões – há

b) conserto – a – há – sessões – há

c) concerto – a – há – seções – a

d) concerto – a – há – sessões – há

e) conserto – há – a – sessões – a
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8. Marque a frase que se completa com o segundo elemento entre parên-

teses.

a) A recessão econômica do país faz com que muitos _________. (emigrem 

– imigrem)

b) Antes de ser promulgada, a Constituição já pedia muitos ________. (con-

sertos – concertos)

c) A ditadura _________ muitos políticos de oposição. (caçou – cassou)

d) Ao sair do barco, o assaltante foi preso em ___________. (flagrante – fra-

grante)

e) O juiz _________ expulsou o atleta violento. (incontinênti – incontinente)

Para escrever um bom texto, é necessário atenção e conhecimento de al-

gumas regras básicas, não é mesmo? Nesta aula, você pôde ter contato 

com essas informações, e se lhe sobraram algumas dúvidas, releia, pesquise. 

Praticar também é uma boa ideia. Até a próxima aula, a qual abordaremos 

características, princípios e peculiaridades da Redação Oficial!
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Caro(a) aluno(a),

Durante esta aula, temos falado bastante da redação de um texto oficial. 

Você já sabe o que é a Redação Oficial, suas características e qual a sua fun-

ção principal? De acordo com o site da Fundação de apoio a Escola Técnica 

do Estado do Rio de Janeiro , a Redação Oficial tem por finalidade básica 

possibilitar a elaboração de comunicações e normativos oficiais claros e im-

pessoais, pois o objetivo é transmitir a mensagem com eficácia, permitindo 

entendimento imediato.Com essa informação inicia e dos manuais de re-

dação oficial que citamos no decorrer deste texto,  iniciamos nossa terceira 

aula. 

A comunicação oficial cumpre seu papel, quando contém o uso de lingua-

gem simples e direta. É importante saber, que não existe uma forma especí-

fica para essa linguagem, porém, podemos apontar as diferentes qualidades 

para se ter um bom texto, que são a clareza, coesão, concisão, correção 

gramatical. Para alcançá-las, lhe trazemos as peculiaridades e os princípios 

das comunicações oficiais. 

3.1 Peculiaridades e princípios das   
	 comunicações	oficiais
As comunicações oficiais devem permitir uma única interpretação e ser estri-

tamente impessoais. Nelas não se aceitam o uso de gírias, expressões regio-

nais, jargão técnico, palavras estrangeiras e tudo o que pode comprometer 

o entendimento da mensagem. 

O Manual de Redação da Prefeitura de Campos de Goytacazes (2009) expli-

ca que as comunicações oficiais devem ser entendidas por todos os cidadãos 
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e devem seguir os princípios da Administração Pública, apontados no Art. 37 

da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publi-
cidade e eficiência.

 O texto redação oficial (s/d) informa que  merecem destaque algumas ca-

racterísticas peculiares identificáveis na forma oficial de redigir: formalida-
de, uniformidade e impessoalidade. Para alcançar tais peculiaridades e 

princípios, precisamos seguir algumas regras, como, por exemplo, as normas 

dos fechos para comunicações, da identificação do signatário e das reduções 

ortográficas.

3.2 Fechos para comunicações
O Manual da Presidência da República (2002) explica que o fecho das co-

municações oficiais possui, além da finalidade óbvia de arrematar o texto, a 

de saudar o destinatário. 

Os modelos para fecho foram regulados pela Portaria do Ministério da Justi-

ça, de 1937, que estabelecia quinze padrões. Com o objetivo de simplificá-

-los e uniformizá-los, foram estabelecidos o emprego de somente dois fe-

chos diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial. Veja no 

quadro:

FECHOS IMPRÓPRIOS FECHOS APROPRIADOS

Na despedida da correspondência, podem aparecer frases 
de mero efeito, inexpressivas, que não fazem nenhuma 
falta:
- Sendo o que se nos oferece no momento...
- Sem mais para o momento...
- Sem outro particular...
- Circunscritos ao exposto...
- Na certeza de contarmos a Vossa Senhoria nossas 
atenciosas saudações...
- Na expectativa de suas providências, subscrevemo-nos 
atenciosamente.

Em decorrência do processo de simplificação adotado 
pela área oficial, empregam-se, hoje, apenas dois fechos 
para todas as modalidades de comunicação:

Atenciosamente (para autoridades da mesma hierar-
quia ou de menor escalão e para particulares);

Respeitosamente (para todos os superiores).

Observação – Na dúvida poderá ser usado “atenciosa-
mente” para todos.

Fonte: Manual de Redação da Presidência da República.

3.3	Identificação	do	signatário
Para entender a identificação do signatário, trazemos um exemplo do Ma-

nual da Presidência da República (2002), que diz que excluídas as comunica-

ções assinadas pelo Presidente da República, todas as demais comunicações 

oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo 

O Fecho é a parte que encerra 
a comunicação. Usa-se sempre 
os termos Atenciosamente ou 

Respeitosamente. 
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do local de sua assinatura. A forma da identificação, de acordo com o ma-

nual, deve ser a seguinte:

(espaço para assinatura)
NOME

Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República

(espaço para assinatura)
NOME

Ministro de Estado da Justiça

Para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página iso-

lada do expediente. Transfira para essa página, ao menos a última frase 

anterior ao fecho.

3.4	Reduções	ortográficas
Reduções ortográficas são recursos que permitem economia de tempo e 

espaço na comunicação falada e escrita. As reduções aparecem sob a forma 

de símbolos, abreviações, siglas e abreviaturas. Confira:

a) Símbolos

São reduções convencionadas internacionalmente, como é o caso das redu-

ções usadas no sistema metrológico internacional ou científico. Os símbolos 

de qualquer unidade de medida são escritos:

1. com letra minúscula (exceto quando derivam de nomes próprios);

2. sem ponto;

3.  sempre no singular; e

4.  imediatamente após o número a que se referem;.

De acordo com o Manual de Redação Oficial de Campos de Goytacazes 

(2009), não se deve misturar escrita por extenso com símbolos:

Exemplo: 10Km/h (e não 10Km/hora). Ou 10 quilômetros por hora.
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Não deixe espaços entre o número e o símbolo da unidade. 

Exemplo: 11h (onze horas); 1h30 (onze horas e trinta minutos); 20m (vinte 

metros).

b) Siglas

As siglas são as abreviaturas em que se reduzem locuções substantivas pró-

prias. As siglas não são acompanhadas de ponto, a não ser que estejam no 

final do período. São escritas com letras maiúsculas quando:

1. a sigla tiver três letras: ONU, OEA, CEF, MEC, USP, PMC; e

2. todas as letras forem pronunciadas: BNDES, ABNT, INSS, FGTS.

Na primeira vez em que a sigla for usada, coloque seu significado por exten-

so e, a seguir, um travessão e a sigla.

Exemplo: Organização das Nações Unidas – ONU

c) Abreviações

O Manual de Redação Oficial da Prefeitura de Campos de Goytacazes (2009) 

cita que ao fazer uma abreviação deve-se respeitar a sequência das regras 

listadas abaixo, em ordem alfabética: 

1. Basta escrever a primeira sílaba e a primeira letra da segunda sílaba, se-

guida de ponto. 

Exemplos: adj. (adjetivo), gram. (gramática), num. (numeral), al. (alemão), 

subst. (substantivo).

2. Caso a primeira letra da segunda sílaba seja vogal, escreve-se até a con-

soante. 

Exemplo: pian.(pianista).

3. Se a palavra tiver acento gráfico na primeira sílaba, este será conservado. 

Exemplos: núm. (número), gên. (gênero), déb. (débito), lóg. (lógica), méd. 
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(médico).

4. Se a segunda sílaba iniciar por duas consoantes, as duas farão parte da 

abreviatura. 

Exemplos: pess.(pessoa), constr. (construção), secr. (secretário).

5. Não adotar a desinência “o”, indicativa do masculino, nas abreviaturas, 

como engº. Somente no feminino é que deve aparecer a desinência “a”: 

engª.

6. A abreviatura deve ter metade ou menos da metade da palavra original, 

do contrário será melhor escrever a palavra por extenso.

7. Nas abreviaturas que estiverem em final de período, não há necessidade 

de repetir a pontuação, pois o ponto da abreviatura também serve para in-

dicar o final do período.

Exemplo: R: Prof. Pedro Marcelino Jr.

Resumo
Nesta aula, foi explicado que na elaboração de documentos oficiais e téc-

nicos, devemos ter muita atenção no emprego adequado dos fechos das 

comunicações, para evitar rebuscamentos. Foi apresentado também que a 

adequada identificação do signatário é essencial para alcançarmos os prin-

cípios básicos da redação oficial: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Assim, para construirmos um texto claro, conciso, 

coerente, precisamos atender tais exigências. 

Atividades de aprendizagem
1. (BALCÃO CONCURSOS) Redação oficial é a maneira pela qual o Poder Pú-

blico redige atos normativos e comunicações. Ela deve ter como característi-

cas, dentre outras, o uso do padrão culto de linguagem, a impessoalidade, a 

clareza e a concisão. É correto afirmar que a impessoalidade

a) tem como característica o fato de não haver um responsável sobre as co-

municações exaradas pelo Poder Público.

b) não é uma característica aplicável ao Poder Público, uma vez que este 

deve tratar os assuntos de forma estritamente pessoal.
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c) decorre, dentre outros fatores, da ausência de impressões individuais de 

quem comunica.

d) é a capacidade de transmitir um máximo de informações com um mínimo 

de palavras.

e) somente se refere a quem recebe a comunicação, que é um destinatário 

concebido de forma homogênea e impessoal.

2. Segundo as normas de redação oficial, é INCORRETO afirmar que 

a) por seu caráter impessoal, os textos oficiais requerem o uso do padrão 

culto da língua. 

b) o jargão burocrático deve ser evitado por ter sua compreensão limitada.

c) não há propriamente um “padrão oficial de linguagem”, e sim o uso do 

padrão culto nos atos e comunicações oficiais.

d) o padrão culto, para fugir da pobreza da linguagem, permite o uso de 

figuras de linguagem próprias da língua literária.

e) o uso do padrão culto na redação oficial decorre do fato de que ele está 

acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais.

3. A finalidade básica da redação oficial é

a) comunicar com impessoalidade e máxima clareza.

b) atender às regras do padrão culto da língua.

c) ser estritamente impessoal e uniforme.

d) transmitir uma forma específica de linguagem administrativa.

e) manter procedimentos tradicionais confirmados pela Constituição.
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4. Com referência à redação oficial, assinale a opção que apresenta exemplo 

de fechamento aplicável a um Requerimento.

a) Expressando protestos de elevada estima e distinta consideração, subs-

crevo-me.

b) Nesses termos, pede-se e espera-se deferimento. Brasília, 6 de agosto de 

2000.

c) Atenciosamente, Fulano de Tal. Brasília, 6 de agosto de 2000.

d) É o que foi constatado na visita de inspetoria feita a esta sessão.

e) Responsabilizo-me, para todos os efeitos, pela verdade desta afirmação, 

até a presente data.

Escrever bem é resultado não só de atenção aos termos utilizados, mas tam-

bém de leitura. A pessoa que se dedica a ler, desenvolve habilidades e maior 

facilidade com a escrita. Por isso, ler vale muito a pena! Na próxima aula, 

apresentaremos os modelos, as funções e as estruturas dos documentos ofi-

ciais e técnicos mais utilizados, no exercício da sua futura profissão. Até lá!
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Prezado(a) estudante,

Até este momento, você pôde observar que a redação oficial é caracterizada 

pela impessoalidade, pelo uso do padrão culto da linguagem, pela clare-

za, pela concisão, pela formalidade e pela uniformidade. Para atingir esses 

princípios, cada documento oficial tem o seu modelo, a sua função e a sua 

estrutura própria. Nesta aula, exploraremos modelos, estruturas e funções 

de cada tipo de comunicação oficial, para que você seja capaz de produzir 

diferentes tipos de documentos e de identificar a função de cada um deles.

4.1 Partes do documento no padrão ofício
Começando a aula, iremos apresentar as partes do documento no padrão 

Ofício. As informações componentes dessa aula foram pesquisadas no Ma-

nual de Redação da Presidência da República (2002). Correspondências 

Figura 5
Fonte: ilustrador
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como o aviso, o ofício e o memorando devem conter as seguintes partes:

a) Tipo e número do expediente, seguidos da sigla do órgão que os 
expede:

Mem. 123/2002-MF                 Aviso 123/2002-SG              Of. 123/2002-MME

b) Local e data em que foram assinados, por extenso, com alinhamen-
to à direita.

Palmas, 24 de novembro de 2009.

c) Assunto: resumo do teor do documento.

Assunto: Produtividade do órgão em 2009.

Assunto: Necessidade de aquisição de novos computadores.

d) Destinatário: Inserir o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a 

comunicação e no  caso do ofício deve ser incluído também o endereço.

e) Texto: nos casos em que não houver um mero encaminhamento de do-

cumentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura:

– introdução, em que é apresentado o assunto que motiva a comunicação. 

Evite o uso das formas: “Tenho a honra de”, “Tenho o prazer de”, “Cumpre-

-me informar que”, e empregue a forma direta;

– desenvolvimento, em que o assunto é detalhado. Se o texto contiver 

mais de uma ideia sobre o assunto, cada uma delas deve ser tratada em pa-

rágrafos distintos, o que confere maior clareza à exposição;

– conclusão, em que é apresentada a posição recomendada sobre o assun-

to.

É importante lembrar que os parágrafos do texto devem ser numerados.

Ainda de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República 

(2002), quando se tratar de mero encaminhamento de documentos, a estru-

tura é a seguinte:
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– introdução: O texto deve iniciar realizando referência ao expediente que 

solicitou o encaminhamento. Se a remessa do documento não tiver sido 

solicitada, deve iniciar com a informação do motivo da comunicação, indi-

cando os dados completos do documento encaminhado (tipo, data, origem 

ou signatário, assunto), e a razão pela qual está sendo encaminhado. Veja 

o exemplo:

“Em resposta ao Aviso nº 12, de 1º de fevereiro de 1991, encaminho, anexa, 

cópia do Ofício n. 34, de 3 de abril de 1990, do Departamento Geral de Ad-

ministração, que trata da requisição do servidor Fulano de Tal.”

ou

“Encaminho, para exame e pronunciamento, a anexa cópia do telegrama n. 

12, de 1º de fevereiro de 1991, do Presidente da Confederação Nacional de 

Agricultura, a respeito de projeto de modernização de técnicas agrícolas na 

região Nordeste.”

– desenvolvimento: se o autor da comunicação desejar fazer algum co-

mentário a respeito do documento que encaminha, poderá acrescentar pa-

rágrafos de desenvolvimento; em caso contrário, não há parágrafos de de-

senvolvimento em aviso ou ofício de mero encaminhamento.

f) fecho - utilizar um dos dois fechos citados anteriormente. 

g) assinatura do autor da comunicação; e

h) identificação do signatário.

4.2. Forma de diagramação
Nossas aulas estão sendo baseadas em  manuais oficiais, para que você te-

nha noção de como a redação oficial é estabelecida nas diferentes esferas. 

Por isso, retiramos mais algumas informações do Manual de Redação Oficial 

da Presidência da República, pois, muitos outros manuais se baseiam nesse 

documento. Dessa forma, os  próximos itens seguem as orientações do ma-

nual citado acima. De acordo com ele, podemos verificar que os documentos 

do padrão ofício devem obedecer à seguinte forma de apresentação:
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a) utilizar fonte do tipo Times New Roman, de corpo 12 no texto em geral, 

11 nas citações e 10 nas notas de rodapé;

b) para símbolos não existentes na fonte Times New Roman, podem ser 

utilizadas as fontes Symbol e Wingdings;

c) a partir da segunda página, é obrigatório o número da página;

d) ofícios, memorandos e seus anexos poderão ser impressos em ambas as 

faces do papel. Nesse caso, suas margens esquerdas e direitas terão as dis-

tâncias invertidas nas páginas pares (margem espelho);

e) o início de cada parágrafo deve ter 2,5 cm de distância da margem es-

querda;

f) a margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3,0 cm de largura;

g) a margem lateral direita terá 1,5 cm de largura;

h) deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e espaçamento de 

6 pontos após cada parágrafo. Se o editor de texto utilizado não compor-

tar tal recurso, o espaçamento após cada parágrafo será de uma linha em 

branco;

i) não deve existir abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras mai-

úsculas, sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de 

formatação que afete a elegância e a sobriedade do documento;

j) a impressão dos textos deve ser feita na cor preta e em papel branco. A 

impressão colorida deve ser usada apenas para gráficos e ilustrações;

l) todos os tipos de documentos do padrão ofício devem ser impressos em 

papel de tamanho A-4, ou seja, de 29,7 x 21,0 cm;

m) deve ser utilizado, preferencialmente, o formato de arquivo Rich Text nos 

documentos de texto;

n) dentro do possível, todos os documentos elaborados devem ter o arquivo 

de texto preservado para consulta posterior ou aproveitamento de trechos 

para casos análogos; e
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o) para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem ser formata-

dos da seguinte maneira: tipo do documento + número do documento + 

palavras-chave do conteúdo.

Exemplo: Of. 123 relatório produtividade ano 2002

4.3 Aviso e Ofício
O Manual de Redação da Presidência da República (2002) orienta: Aviso e 

Ofício são modalidades praticamente idênticas de comunicação oficial, po-

rém a  única diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente 

por Ministros de Estado, para autoridades da mesma hierarquia, ao passo 

que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. 

Os dois têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos 

da Administração Pública entre si e, no caso do ofício, também com parti-

culares.

Quanto à sua forma, aviso e ofício seguem o modelo do padrão ofício, com 

acréscimo do vocativo, que invoca o destinatário (Pronomes de Tratamento), 

seguido de vírgula.

Exemplos: Excelentíssimo Senhor Presidente da República; Senhora Ministra; 

Senhor Chefe de Gabinete.

Devem constar do cabeçalho ou do rodapé do ofício as seguintes informa-

ções do remetente: nome do órgão ou setor;  endereço postal e telefo-
ne e endereço de correio eletrônico.

Na próxima página, veja alguns modelos:
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Fonte: Manual de Redação da Presidência da República (2002).
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Fonte: Manual de Redação da Presidência da República (2002).



 Fonte: Manual de Redação do Tribunal de Contas – DF
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 Fonte: Manual de Redação do Tribunal de Contas – DF
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4.4 Memorando
O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administra-

tivas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo 

nível ou em níveis diferentes. Ele é uma forma de comunicação exclusiva-

mente interna. 

O memorando pode ter caráter puramente administrativo, ou ser emprega-

do para a exposição de projetos, ideias, diretrizes, entre outros, que podem 

ser adotados por determinado setor do serviço público.

A característica principal do memorando é a agilidade. A tramitação do me-

morando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade 

de procedimentos burocráticos. Para evitar o aumento desnecessário do nú-

mero de comunicações, os despachos ao memorando devem ser dados no 

próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de continuação. 

Esse procedimento permite formar uma espécie de processo simplificado, 

assegurando maior transparência à tomada de decisões, e permitindo que se 

historie o andamento da matéria tratada no memorando.

Quanto à sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com 

a diferença de que o seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que 

ocupa.

Datas

Existem três possibilidades para abreviar a grafia de datas:

• com traço: 28-12-1945 

• com barra: 12/11/2002 

•  com ponto: 21.10.2004 

Horas

• Hora redonda: 8 horas; 9 horas. Ou 8h; 9h. (Sem "s" e sem ponto 

depois de "h".)

• Hora quebrada: 8h30min; 9h43min. (Sem dar espaços entre os ele-

mentos e sem usar ponto depois de "h" e "min".)
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Exemplos: 

Ao Sr. Chefe do Departamento de Administração

 Ao Sr. Subchefe para Assuntos Jurídicos.

 Fonte: Manual de Redação da Presidência da República.
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4.5 Parecer
O Manual de Redação da Prefeitura de Vitória - Espírito Santo (2008) cita 

que na Administração Pública, o parecer, geralmente, é parte integrante de 

um processo, para o qual aponta soluções favoráveis ou desfavoráveis, pre-

cedidas da necessária justificativa, com base em dispositivos legais, jurispru-

dência e informações. É um ato de procedimento administrativo que indica 

e fundamenta solução que deve ser aplicada ao caso.

Veja o modelo de parecer na próxima página:

Conselho Superior Acadêmico
CONSEA

Processos: 23118.003997/2006-31 Da presidência dos Conselhos Superiores

Homologado em: 15/05/2007
Parecer: 727/CGR

Câmara de Graduação

Assunto: Projeto de Implantação do Curso de Engenharia Mecânica

Interessado: Campus de Ji-Paraná

Relatora: Cons.ª Marilsa Miranda de Souza

Parecer da Câmara

 Na 81ª sessão de 14 de maio de 2007, a câmara aprovou o parecer da relatora: “Pelo 
exposto, meu parecer é DESFAVORÁVEL à criação do Curso de Engenharia Mecânica no Campus de 
Ji-Paraná e sugiro que os Departamentos desse Campus discutam conjuntamente a criação de um 
curso de engenharia adequado às suas condições materiais e que atenda às necessidades da popula-
ção”. 

Cons.ª Maria Cristina Victorino França
Presidente

Processo: 23118.003997/2006-31

Assunto: Projeto de Implantação do Curso de Engenharia Mecânica

Interessado: Campus de Ji-Paraná

Relatora: Cons.ª Marilsa Miranda de Souza

I - RELATÓRIO 

 O Processo trata do projeto político-pedagógico do curso de 
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Engenharia Mecânica para implantação no Campus de Ji-Paraná. O 

processo contém o projeto político-pedagógico do curso proposto 

contendo 49 páginas, o Ofício  n° 01/2006/DCHS/UNIR/JP, de 3 de 

setembro de 2006, do Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

do Campus de Ji-Paraná ao presidente do CREA-RO, solicitando “quais 

as atividades desenvolvidas pelos engenheiros, conforme classificação 

do CREA no Estado e em Ji-Paraná” (Fls 50); o Ofício n° 389/2006/PRE/

CREA-RO, de 19 de outubro de 2006, respondendo à indagação aci-

ma: “Compete ao Engenheiro Mecânico ou ao engenheiro Mecânico 

e de Automóveis ou ao Engenheiro Industrial modalidade Mecânica:  

 1- o desempenho das atividades de 1 a 18 do artigo 1° desta Re-

solução, referentes a processos mecânicos, máquinas em geral; insta-

lações industriais e mecânicas; equipamentos mecânicos e eletro-me-

cânicos; veículos automotores; sistemas de produção de transmissão e 

de utilização do calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado; 

seus serviços afins e correlatos”.; Parecer do relator prof. Justo Nelson 

Araújo Escudeiro (Campus de Ji-Paraná). Ata da Reunião do Conselho 

de Campus realizada em 19/12/2006 aprovando a “criação do curso 

de Engenharia Mecânica em Ji-Paraná”.

 É o relatório. 

II - ANÁLISE         

        Preliminarmente, cumpre suscitar que o projeto em pauta foi 

aprovado no Conselho de Campus de Ji-Paraná no dia 19/12/2006, 

porém, nos aspectos atinentes à sua aprovação e elaboração, notou-

-se o seguinte:

 1) no processo  consta o Parecer do Professor Justo Nelson Araújo 

Escudeiro, de 24 de outubro de 2006, reprovando o curso de Enge-

nharia Mecânica. Conforme descrito na folha 50: “É muito vago o ali-

cerce para escolher o curso de Engenharia Mecânica”. Questionando 

o quadro de professores a ser lotado no curso proposto, finaliza com 

o seguinte parecer: “Sou de parecer que, se o objetivo for a criação 

de outro curso na área de Engenharia para o Campus de Ji-Paraná, 

deveria se elaborar um novo projeto político-pedagógico com mais 

embasamento técnico”;

 2) não há Ata de aprovação do curso no Departamento propo-

nente;
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 3) pelo projeto, propõe-se a criação e o oferecimento de um cur-

so de engenharia (Mecânica) no Departamento de Ciências Exatas e 

Naturais (Física e Matemática) e não, conforme esperado, no Departa-

mento de Engenharia que lá existe, e no qual se encontra o Curso de 

Engenharia Ambiental;

 4) no projeto constam os nomes dos professores da Engenharia 

Ambiental (quase todos engenheiros) como participantes do corpo 

docente do Curso de Engenharia Mecânica em análise, mas, confor-

me informação recebida por essa Conselheira via correio eletrônico 

do Chefe do Departamento de Engenharia Ambiental, Professor Luís 

Fernando Maia Lima, (folhas 57) “Na condição de Chefe do Departa-

mento de Engenharia Ambiental da UNIR, Campus de Ji-Paraná, co-

munico que nem este departamento nem os seus professores foram 

oficialmente consultados sobre sua eventual participação no Curso de 

Engenharia Mecânica que se pretende criar neste campus”. 

 A propósito, questiona-se, ainda, a criação, no mencionado Cam-
pus, de um curso sem afinidade ou complementaridade, em termos 

de campo de conhecimento e de projetos de pesquisa, com aquele já 

existente, reduzindo-se a possibilidade de os professores virem a atuar 

em ambos os cursos ou de neles se utilizar da infra-estrutura laborato-

rial comum.

Em relação aos aspectos curriculares

 1) Na apresentação do projeto do curso, não estão objetivamente 

explicitados os pontos concernentes as Diretrizes Curriculares Nacio-

nais para o Curso de Engenharia Ambiental nem as Resoluções do 

CREA.

 2) O modelo curricular proposto não apresenta semelhança com 

o do Curso de Engenharia Ambiental (aprovado nesta Câmara em 11 

de dezembro último). É preciso saber se uma eventual coexistência de 

ambos não acarretaria problemas de ordem acadêmica e administrati-

va. Em vista disso, e por se tratar da criação de um novo curso (visando 

formar várias gerações de estudantes), cabe igualmente averiguar o 

modelo a ser implantado.
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Por último, analisam-se as questões cruciais

 1) A questão da importância da criação desse curso à sociedade, 

mais precisamente seus resultados, em termos de formação de profis-

sionais, de oferta de conhecimentos científico-tecnológicos deman-

dados por suas instituições e empresas, pela sua participação como 

indutor do desenvolvimento social etc. O projeto apresentado não é 

suficientemente convincente nesse quesito, na medida em que não 

apresenta objetivamente argumentos e informações que permitem 

vislumbrar tais resultados. No projeto não está descrita a situação atual 

e as perspectivas da engenharia mecânica em Rondônia, não há nele 

bases para decidir sobre o nível de prioridade (para a sociedade) de 

criação desse curso em relação a outros.

 2) Comparando-se os diversos setores econômicos de Rondônia 

relacionados com a engenharia, nota-se que o setor mecânico apre-

senta pequena participação no PIB estadual, destacando-se os de 

construção civil, mineração, agricultura, pecuária e produtos florestais. 

Daí a necessidade de se refletir sobre as perspectivas do mercado de 

trabalho para o engenheiro mecânico do curso em pauta.

 3) Sabe-se que o terreno do Campus de Ji-Paraná (no qual há qua-

tro cursos em funcionamento: Licenciatura em Pedagogia, Licenciatu-

ra em Matemática, Licenciatura em Física e Bacharelado em Engenha-

ria Ambiental) é relativamente pequeno para um campus universitário, 

de modo que também é preciso se ter garantias de que nele haveria 

espaço para a implantação e o crescimento futuro desse curso, consi-

derando que os cursos de engenharia mecânica (tomando-se por base 

os brasileiros) normalmente requerem um espaço significativamente 

maior que o demandado pelos outros cursos de engenharia, em virtu-

de da natureza de seus laboratórios (galpões, materiais, maquinários, 

equipamentos etc.). Adicione-se também que o custo desses laborató-

rios costuma ser bem maior que o das demais engenharias.

 4) Como atrair uma equipe de professores de engenharia mecâni-

ca, adequadamente capacitada, para prestar concurso e trabalhar no 

Campus de Ji-Paraná? O projeto nada menciona sobre isso; entende-

-se que deveria incluir um levantamento sobre o número de doutores 

disponíveis na área (parece que são raros). O futuro e o sucesso de um 

curso dependem essencialmente do seu corpo docente e uma contra-
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tação inadequada implica em prejuízo à sociedade e a várias gerações 

de estudantes.

III - PARECER

 Pelo exposto, meu parecer é DESFAVORÁVEL à criação do Cur-

so de Engenharia Mecânica no Campus de Ji-Paraná e sugiro que os 

Departamentos desse Campus discutam conjuntamente a criação de 

um curso de engenharia adequado às suas condições materiais e que 

atenda às necessidades da população.

 Na verdade, a análise do assunto me levou a concluir que é neces-

sário formular-se na UNIR um plano estratégico para criação de novos 

cursos, particularmente dos cursos de engenharia, para que possamos 

aproveitar e aperfeiçoar a parca infraestrutura e os recursos humanos 

de que dispomos.

Cons.ª Marilsa Miranda de Sousa

Relatora

4.6 Portaria        
A Portaria é um instrumento de comunicação oficial encaminhada por au-

toridades, por meio do qual transmite assuntos de sua competência. Para 

se preparar uma portaria, segundo o site http://www.vitoria.es.gov.br/arqui-

vos/20090916_manual_redacao_oficial.pdf , é necessário que:  

 

• se utilize fonte do tipo Courier New.

• contenha o  brasão centralizado na margem superior;

• numeração (epígrafe): denominação e número;

• ementa (resumo da matéria da Portaria): é digitada em espaço simples, 

a partir do meio em direção à margem direita do papel, em realce (não 

é obrigatória);

• fundamentação: denominação da autoridade que expede o ato e citação 

Fonte: Fonte: Consea - Universidade Federal de Rondônia disponível em http://www.secons.unir.br/secons_2007/consea/
Parecer/727%20CGR-Engenharia%20Mecanica.doc
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da legislação básica, seguida da palavra RESOLVE. Nas Portarias, após a 

citação do dispositivo legal em que se fundamenta o ato, poderão apare-

cer as considerações, desde que permaneçam no mesmo parágrafo, que 

se destinam a justificar a decisão tomada;

• texto; e

• local e data; assinatura: nome da autoridade, com indicação de cargo.

Para compreender melhor as orientações repassadas acima, veja como fica 

uma Portaria através do modelo abaixo:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

 

REITORIA

PORTARIA Nº 9/2009/REITORIA, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009.

 A REITORA “PRO TEMPORE” DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeada 

pela Portaria nº 35/2009 do Ministério da Educação, publicada no Di-

ário Oficial da União de 8/01/2009, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, RESOLVE:

 Designar o servidor __________, Professor do Ensino Básico, Téc-

nico e Tecnológico, matrícula SIAPE nº ____________, para exercer a 

função de ____________, Código ____ FG ______, do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus de Palmas, 

a partir de 10 de fevereiro de 2009.

NOME
CARGO
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4.7 Resolução
A Resolução é o ato de autoridade competente de um órgão de delibera-

ção coletiva para realizar uma decisão, impor ordem ou estabelecer normas 

regulamentares. A estrutura da Resolução é idêntica a da Portaria. Veja o 

modelo na próxima página:

Modelo de resolução

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

REITORIA
RESOLUÇÃO Nº 5 DO CONSELHO GESTOR, DE 6 DE JULHO DE 

2009.

A PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, no uso 

de suas atribuições, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no 

Campus Araguatins. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

____________________________________________________
Presidente do Conselho Gestor

4.8 Requerimento
O  Requerimento é um documento onde a parte interessada solicita ao Poder 

Público algo a que julga ser seu direito, ou por meio do qual se defende de 

um ato que o prejudique.

• É composto por: vocativo: a palavra Senhor, precedida da forma de tra-

tamento, o título completo da autoridade a quem se destina, seguido de 

vírgula;

• preâmbulo: nome do requerente (em maiúsculas), seguido dos dados 
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de identificação: nacionalidade, estado civil, filiação, idade, naturalidade, 

domicílio, residência etc. Sendo funcionário do órgão, apresentar apenas 

os dados de identificação funcional;

• texto: exposição do pedido, de forma clara e objetiva, citando o funda-

mento legal que permite a solicitação;

• fecho: parte que encerra o documento, usando-se, alinhada à esquerda 

a fórmula:

 – Nestes Termos,

 – Pede Deferimento;

• local e data, por extenso; e

• assinatura do requerente.

Entre o vocativo e o preâmbulo é praxe deixarem-se oito espaços.

Veja agora um Modelo de requerimento:

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro,

 JOSÉ JOAQUIM, agente administrativo, nível I, matrícula n.º 0000-

0, lotado nesta Secretaria, com exercício no Departamento Geral de 

Administração, requer revisão de seus proventos, por discordar do dis-

posto em seu contracheque.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 1999.

Assinatura\nome
CARGO

4.9 Procuração
Ainda com informações de OTA (2011), Procuração é o instrumento pelo 

qual uma pessoa recebe de outra, poderes para, em nome dela, praticar atos 

ou administrar haveres.
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Sua estrutura é a seguinte:

1. denominação do ato - PROCURAÇÃO;

2. texto:

2.1. qualificação do outorgante e do outorgado;

2.2. objeto da procuração e substabelecimento quando for o caso;

3. local e data;

4. assinatura; e 

5. nome.

Fique atento a essas três informações: a procuração pode ser por instrumen-

to particular, se passada de próprio punho ou digitada, e por instrumento 

público, se lavrada em cartório.  Deixa de haver exemplificação de procu-

ração por instrumento público por ser específica de cartório e a  assinatura 

deve ser reconhecida em cartório.

Modelo de procuração

PROCURAÇÃO

 Por este instrumento particular de procuração, eu, 

______________, portador da Carteira de Identidade        nº 

__________, CPF nº _______________, residente na cidade de 

_______________, nomeio e constituo meu bastante procurador 

o Sr. ___________________, portador da Carteira de Identidade 

nº _____________, CPF          nº _______________ e residente em 

____________, na ______________________, para o fim específico de 

____________________________, estando, para tal fim, autorizado a 

assinar recibos e documentos e a praticar todos os atos necessários ao 

fiel desempenho deste mandato.

Palmas, _____ de ___________ de _______.

Assinatura
Nome por extenso
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4.10 Convocação
A convocação é um documento utilizado para convocar servidores/funcioná-

rios para reunião ordinária ou extraordinária.

Modelo de convocação

 4.11 Pauta de reunião
A pauta de reunião é a relação dos assuntos que serão debatidos durante a 

reunião. Quando os assuntos forem de interesse de terceiros, deve ser repas-

sados ao público com antecedência, para que estes possam se manifestar. 

Das pautas, constarão, também, data, horário e endereço do local em que 

se realizará a reunião, além do quorum necessário, conforme o modelo apre-

sentado na próxima página:
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PAUTA DA REUNIÃO

Data: 16/3/99 
Horário: 10h

Local: Secretaria de Estado de Administração e Reestruturação
Av. Erasmo Braga, 118, 10º andar – Plenário do CEE/CEC

Objeto: Revisão do Estatuto dos Funcionários Civis do Poder Executivo

Participantes: Maria José da Silva, representante do Sindicato dos Fun-

cionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro; Antônio da Silva, 

Vice-Presidente do CRASE; José da Silva, advogado trabalhista ad hoc; 

Manoel da Silva, Assessor Jurídico da SARE.

Assuntos

1 - Instalação da Comissão de Revisão do Estatuto dos Funcionários 

Públicos do Estado do Rio de Janeiro, determinada pela Resolução 

SARE n. 1, de 1º de janeiro de 1999.

2 - Estabelecimento de diretrizes para a elaboração de projeto especí-

fico para o desenvolvimento dos trabalhos.

3 - Discussão e elaboração de elenco de parcerias possíveis.

Rio de Janeiro, 2 de março de 1999.

José da Silva
Técnico em secretariado

Fonte: http://marcosota.files.wordpress.com/2010/08/3ano-2011-aluno.pdf

4.12 Ata 
A Ata, segundo o Manual de Redação da SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, do Rio Grande do Sul (2009), é um documen-

to que registra resumidamente e com clareza as ocorrências, deliberações, 

resoluções e decisões de reuniões ou assembleias. Por ter valor jurídico, deve 

ser redigido de tal maneira que não se possa modificá-la posteriormente. 

Para isso, escreve-se:

• sem parágrafo ou alíneas (ocupando todo o espaço da página);
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•  sem abreviaturas de palavras ou expressões;

•  com os numerais por extenso;

•  sem emendas ou rasuras;

•  sem uso de corretivo; e

• empregando o verbo no tempo pretérito perfeito do indicativo.

Partes de uma Ata:

a) dia, mês, ano e hora;

b) local;

c) pessoas presentes, devidamente qualificadas (conselheiros, secretários, 

diretores etc.);

d) presidente e secretário;

e) ordem do dia (discussão, votação, deliberação); e

f) fecho.

O Manual de Redação da Secretaria Da Justiça e do Desenvolvimento So-

cial, do Rio Grande do Sul (2009), para ressalvar erro constatado durante 

a redação, usa-se a palavra “digo”, depois da qual se repete a palavra ou 

expressão que se quer substituir.

• Exemplo: Aos dezesseis dias do mês de maio, digo, do mês de março de 
dois mil e seis, reuniu-se...

Quando se constata erro ou omissão após a redação, usa-se a expressão 

“em tempo”, que é colocada após o escrito, seguindo-se a emenda ou o 

acréscimo.

Exemplo: Em tempo: na linha em que se lê “abono”, leia-se “abandono”. 

Em caso de contestações ou emendas ao texto apresentado, a ata só poderá 

ser assinada depois de aprovadas as correções. Para fixar as informações, 
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veja o modelo abaixo:

Modelo de ata

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR PARA LEITU-

RA E APROVAÇÃO DOS PROCESSOS REFERENTES AOS CURSOS DE 

LICENCIATURAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO TOCANTINS

Ao sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e nove, às quinze horas, 

no prédio da Reitoria do Instituto Federal de Educação Ciência e Tec-

nologia do Tocantins, situado na Avenida Teotônio Segurado, Edifício 

Carpe Diem, sem número, lote três, sétimo andar, plano diretor sul, na 

cidade de Palmas, estado do Tocantins, CEP 77015-002, reuniu-se, em 

sessão ordinária, sob a presidência da Magnífica Reitora __________, 

o Conselho Gestor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia do estado do Tocantins, composto pela Reitora, pelos Pró-

-reitores, Diretores e seus respectivos representantes. Foi registrada a 

presença do Pró-Reitor de Ensino. A presidente do Conselho Gestor 

abriu a reunião saudando a todos. Antes de passar a palavra para os 

conselheiros relatores, repassou alguns informes. Encerrados os infor-

mes e as apreciações e não havendo mais nada a se tratar, encerrou-se 

a reunião. Eu, secretária do Conselho Gestor, _____________, lavrei 

a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, 

pela presidente desta reunião e pelos demais membros.

 
nome

Secretária do Conselho Gestor

4.13 Atestado
Prezado(a) estudante, neste caderno estamos lhe apresentando um apanha-

do de informações de Manuais de Redação Oficiais, como já explicamos 

acima. Dessa forma, você pode estar percebendo que as regras seguem a 

mesma padronização. Com essas informações, logo você colocará em práti-

ca tudo o que estamos apresentando aqui,. Continuaremos lhe trazendo as 

informações sobre cada documento, e agora, você conhecerá o Atestado. 

nome
Presidente do Conselho Gestor

nome
Pró-Reitor de Ensino



Se você tiver curiosidade, faça 
uma busca na internet de alguns 

modelos de Circular
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De acordo com o Manual de Redação da Prefeitura de Vitória (2008), esse é 

um documento em que se afirma a veracidade de certo fato ou a existência 

de obrigação. Os atestados mais comuns: de sanidade mental, de óbito, 

de boa conduta, de bons antecedentes, de residência, de idoneidade mo-

ral. Quando os fatos ou situações constam em arquivos da administração, 

utiliza-se a certidão para comprovar a sua existência. Enquanto o atestado 

declara, a certidão é transcrição de algo existente.

Partes de um Atestado:

a) timbre do órgão que o fornece;

b) título: ATESTADO (em letras maiúsculas e centralizado sobre o texto);

c) texto: exposição daquilo que se afirma, atesta ou declara; dados de iden-

tificação do emissor; exposição de fatos;

d) local e data; e

e) assinatura, nome e cargo da autoridade que atesta.

4.14 Circular
A Circular é toda comunicação distribuída em cópias de igual teor, expedi-

das a diferentes pessoas, órgãos ou entidades. Especificamente, como do-

cumento, é a mensagem endereçada simultaneamente a diversos destinatá-

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória http://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20090916_manual_redacao_oficial.pdf
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rios, para transmitir avisos, ordens ou instruções.

4.15 Comunicação Interna (CI)
Este é um instrumento de comunicação oficial utilizado por diversas unida-

des administrativas, para se comunicarem, com a finalidade de encaminhar 

documentos, transmitir informações, fazer solicitações e outros assuntos. 

Sua característica principal é a agilidade, concisão e clareza. A tramitação 

da CI em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de 

procedimentos burocráticos. Deverá receber numeração do Órgão Emissor, 

em série crescente a cada ano. A fonte a ser utilizada na redação da CI é do 

tipo Courier New. Veja o modelo:

Modelo de comunicação interna

4.16 Abreviaturas
As abreviações, quando utilizadas, revelam o ritmo acelerado da vida mo-

derna, que faz com que se economizem palavras e tempo, mediante uma 

comunicação mais rápida, que reduz frases, expressões e palavras. Porém, a 

escrita por extenso demonstra maior respeito, maior deferência, sendo obri-



Para encerrar a aula, 
disponibilizamos o link http://

www.pucrs.br/manualred/
abreviaturas.php ,

onde você encontrará uma lista 
com várias abreviaturas que 

lhe serão úteis no seu dia a dia 
profissional. 
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gatório, por exemplo, se for dirigida ao Presidente da República. 

É bom que fique claro, no entanto, que qualquer forma de tratamento pode 

ser escrita por extenso, independentemente do cargo ocupado pelo desti-

natário.

Resumo
Nesta aula, vimos que para se atingir as características necessárias aos do-

cumentos oficiais, é necessário que esses permitam uma única interpreta-

ção e sejam estritamente impessoais, o que exige que estejamos atentos às 

normas e estruturas de cada modelo de documento oficial. Para isso, lhe 

apresentamos diferentes modelos e as respectivas normas de formatação. 

Atividades de  aprendizagem
1. Como determinam as normas de redação oficial, existem duas modali-

dades de comunicação oficial praticamente idênticas, tendo ambas como 

finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração 

Pública entre si e também com particulares, sendo que neste último caso 

utiliza-se o ofício. Dessa forma, a outra modalidade, expedida exclusivamen-

te por Ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia, é deno-

minada

a) Aviso

b) Memorando

c) Exposição de Motivos

d) Mensagem

e) Carta

2. O expediente dirigido ao Presidente da República ou ao Vice-Presidente 

para informá-lo de determinado assunto, ou para propor alguma medida, 

ou ainda para submeter à sua consideração projeto de ato normativo é de-

nominado

a) Aviso

b) Memorando
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c) Exposição de Motivos

d) Mensagem

e) Carta

3. Assinale a opção correta acerca da redação oficial.

a) Requerimento é um documento específico por meio do qual se solicita 

algo a que se tem direito ou cujo direito se supõe ter.

b) Memorando é uma correspondência oficial externa, entre autoridades de 

mesmo nível hierárquico, semelhante, em sua estrutura, ao requerimento.

c) O fecho de um memorando apresenta expressões canônicas, tais como 

“Nestes termos, aguarda deferimento” e “Espera deferimento”.

d) Memorandos, ofícios e requerimentos devem ser numerados na borda 

superior do papel, junto à margem esquerda.

e) A redação de um ofício assemelha-se, conforme o assunto tratado, à pro-

dução literária, visto que é comum e aceitável, na elaboração desse tipo de 

documento, o emprego de figuras de linguagem.

Chegamos ao final da disciplina Redação Oficial. Trouxemos-lhe um apanha-

do de informações sobre a forma como devemos proceder para a prepara-

ção de diferentes instrumentos de comunicação oficial. Esperamos que você 

tenha conseguido absorver o assunto tratado, e acreditamos que sempre 

que necessário você poderá recorrer a este material, caso surjam dúvidas. 

Parabéns por finalizar esta etapa do seu aprendizado. Siga adiante, sempre 

se aperfeiçoando e tornando-se um bom profissional. 
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