CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
ESTADO DO ACRE

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ABERTURA
PROVA PRÁTICA DE TAQUIGRAFIA
1ª PARTE – Registro taquigráfico de ditado de texto.
a) A primeira parte consistirá de um ditado de texto, igual para todos os candidatos, a um só tempo, feito
numa velocidade ascendente durante 5 (cinco) minutos, totalizando 400 (quatrocentas) palavras,
conforme segue:
1º (primeiro) minuto do ditado do texto

70 (setenta) ppm*

2º (segundo) minuto do ditado do texto

80 (oitenta) ppm

3º (terceiro) minuto do ditado do texto

90 (noventa) ppm

4º (quarto) minuto do ditado do texto

95 (noventa e cinco) ppm

5º (quinto) minuto do ditado do texto

100 (cem) ppm

*ppm - palavras por minuto.

Segue abaixo, texto que foi ditado e utilizado para realização da prova prática de taquigrafia:
“O Senhor Presidente (João Reis) – Havendo número legal declaro aberta a sessão. Em
discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a aprovada. Com a palavra
o nobre Vereador Paulo Silva.
O Senhor Vereador Paulo Silva – Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras
Vereadoras, venho à tribuna para falar sobre um tema da mais alta importância para esta Casa e para a
nossa sociedade como um todo. Assunto que (primeiro minuto)
não pode sair da nossa pauta, que é a educação das crianças e dos jovens do nosso
município. Precisamos pensar a educação na sua totalidade, englobando o conteúdo programático, os
profissionais que atuam na área, a estrutura física das escolas, o material didático e a merenda escolar.
Todos nós sabemos, que uma sociedade que busca o seu desenvolvimento, que deseja que os seus
cidadãos tenham qualidade de vida, prosperidade e igualdade não pode colocar em segundo plano o ensino
básico. (segundo minuto)
Dessa forma, apresentarei um projeto de lei determinando que, baseado no conteúdo
programático, elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura, toda escola do nosso município possua a
sua própria biblioteca, com livros paradidáticos, revistas, jogos e vídeos, para estimular a criatividade e para
que o aprendizado ocorra num ambiente acolhedor. As salas de aula precisam ser amplas, precisam ser
seguras, limpas e não caixas de concreto para deixar a meninada sentada, sem espaço para correr e
brincar. Nesse sentido a estrutura física é importante para o pleno desenvolvimento dos alunos. (terceiro
minuto)
A Senhora Vereadora Ana Pacheco - Vossa Excelência me permite um aparte?
O Senhor Vereador Paulo Silva – Concederei oportunamente o aparte a Vossa Excelência.
Assim, senhor presidente, gostaria de dizer que além de instruir nossos jovens é preciso estimular em cada
um deles o senso critico e a capacidade de expressão. Entendemos que não basta habilitar o jovem para o
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domínio de uma especialidade apenas. A sociedade exige que o indivíduo esteja preparado para um mundo
multifacetado. A inteligência emocional é uma ferramenta fundamental e para isso é necessário o
envolvimento dos profissionais da educação. (quarto minuto)
O Senhor Presidente (João Reis) – Para concluir, Senhor Vereador.
O Senhor Vereador Paulo Silva – Concluindo, Senhor Presidente. Gostaria apenas,
excelências, de dizer ainda, que para melhorar a educação é necessário resgatar o papel do educador. A
valorização do professor é o primeiro passo para se obter um ensino de qualidade. E este objetivo só será
alcançado quando a categoria passar a receber salários adequados ao papel que exercem na comunidade.
Não podemos esquecer que depois da família são eles que preparam nossos jovens para o pleno exercício
da cidadania. Os valores são transmitidos aos jovens pelo contato pessoal com os... (quinto minuto)”.
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