
 VESTIBULAR 2007 2.ª FASE 16 DE SETEMBRO DE 2007

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E REDAÇÃO

INSTRUÇÕES

 Para a realização desta prova, você recebeu este caderno contendo
16 questões dissertativas e 1 tema de redação e o caderno de redação.

 Confi ra seu nome e número da carteira impressos nos cadernos que 
você recebeu.

 Responda a todas as questões.

 A duração da prova é de 5 horas.

 Você só poderá entregar este caderno, o caderno de redação e sair da sala 
após transcorridas 2 horas do início da prova.

 Transcorridas 5 horas de prova, o fi scal recolherá este caderno e o ca-
derno de redação dos candidatos que ainda permanecerem na sala.

 Ao sair, o candidato deverá entregar este caderno e o caderno de redação 
ao fi scal da sala.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

16.09.2007 16.09.2007
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NESTE
ESPAÇO
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REDAÇÃO

Os textos que se seguem estão associados ao tema da redação e podem servir de subsídio para suas reflexões acerca do tema dado. 
Leia-os com atenção.

Texto 1

Se o trabalho – nos diversos sentidos da palavra – é uma obrigação, isto é, um dever, ele é, ao mesmo tempo, fonte também de 
direitos para o trabalhador. Tais direitos hão de ser examinados no vasto contexto do conjunto dos direitos do homem, direitos 
que lhe são conaturais, tendo sido muitos deles proclamados pelas várias instituições internacionais e estão sendo cada vez mais 
garantidos pelos diversos Estados para os respectivos cidadãos. O respeito deste vasto conjunto de direitos do homem constitui 
a condição fundamental para a paz no mundo contemporâneo: quer para a paz no interior de cada país e sociedade, quer para a 
paz no âmbito das relações internacionais [...]. Os direitos humanos que promanam do trabalho inserem-se, também, no conjunto 
mais vasto dos direitos fundamentais da pessoa.

(Trecho da Carta Encíclica de João Paulo II sobre O Trabalho Humano)

Texto 2

(www.iadb.org)

Texto 3

Entre as alegorias do padecimento humano nas sociedades contemporâneas está, qual uma locomotiva da crueldade do progresso, 
a do desemprego, a da falta de trabalho, a da ausência de perspectiva para o exercício de uma profissão, a da falta de ocupação e, 
conseqüentemente, a da negação da identidade pessoal por falta total do espelho no qual se reproduz a imagem social de nossas 
semelhanças e de nossas diferenças. [...]

A questão do trabalho, do emprego, da ocupação, da mobilidade social é grave no mundo contemporâneo e mais grave ainda em 
países como o Brasil, pois aponta para a necessidade de medidas políticas urgentes dos governos, das entidades e das instituições 
nacionais e internacionais, que alterem a rota de colisão em que as nossas sociedades foram postas pelo primado do capital espe-
culativo e pouco produtivo, não só do ponto de vista econômico, mas sobretudo do ponto de vista social, político e cultural. 

(Carlos Vogt, O trabalho e o vício da virtude. Texto com adaptações. Disponível em: <http://www.comciência.br>. Acesso em: 28.05.2007)

Com base nos argumentos e idéias sugeridos pelos textos lidos e valendo-se de suas próprias idéias e informações sobre o assunto, 
desenvolva uma dissertação discutindo a seguinte afirmação:

TRABALHO É GARANTIA DE DIGNIDADE

Instruções:
1. Dê um título a sua redação.
2. Procure empregar suas informações e idéias de modo criativo e crítico.
3. Exponha com clareza os argumentos que sustentam seus pontos de vista.
4. Não copie nem parafraseie os textos dados.
5. Faça uso da modalidade escrita culta da língua portuguesa.
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RASCUNHO DA REDAÇÃO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA


