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INSTRUÇÕES
 

1.       Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado.
 

2.       Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Após autorização 
confira a opção para Língua Estrangeira Moderna correspondente à sua 
inscrição.

 
3.       A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 
permitidas perguntas aos Fiscais.

 
4.       Nesta prova, há dois tipos de questões:

Questão discursiva, na prova de Redação.
Questões de múltipla escolha, nas provas de Língua Portuguesa, Literatura e 
Língua Estrangeira Moderna, em que há somente uma alternativa correta.

 
5.       Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 
impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal.

 
6.       Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 
cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta preta 
ou azul-escura.

 
7.       Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 
mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo destinado 
para cada marcação anulam a questão. 

 
8.       Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.

 
9.       Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 
candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, 
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento destas exigências 
implicará a exclusão do candidato deste Concurso.

 
10.   Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 
Aguarde autorização para devolver, em separado, a folha definitiva da 
redação, o caderno de prova e a folha de respostas, devidamente 
assinados.

 
11.   O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 
duração desta prova.

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

 

1
 

 
SALA-CARTEIRA

  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

  
NOME DO CANDIDATO
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REDAÇÃO

 

Para elaborar a sua redação você deve escolher UM tema entre os três apresentados.

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
I.    Título.
II.   Coerência temática.
III.   Tipologia textual.
IV.  Emprego da norma padrão.
V.   Coesão.

Terão nota zero as redações que
-     fugirem ao tema escolhido e assinalado na Folha de Redação;
-     não desenvolverem o tipo de texto proposto no comando do tema;
-     apresentarem acentuada desestruturação e/ou divagação (informações soltas e desarticuladas) no 
desenvolvimento do tema e/ou apresentarem mais de 22 linhas ou menos de 17 linhas;
-     apresentarem qualquer identificação no texto, ou nas suas margens, mesmo que seja a lápis;
-     forem consideradas ilegíveis ou desenvolvidas em forma de desenhos, números, versos, espaçamento 
excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como desenvolvidas em códigos alheios à língua portuguesa 
escrita;
-     forem desenvolvidas a lápis ou a tinta em cor diferente da preta ou azul.

Título
O título do texto não deve estar incluído no limite de linhas.

TEMA 1

“No tempo de nossos avós, crianças usavam shorts, subiam em árvores, jogavam futebol, pulavam corda e amarelinha, 
brincavam de esconde-esconde, de mãe, de carrinho e de boneca. Todas essas brincadeiras infantis aconteciam pelo 
menos até os 12 ou 14 anos quando, então, as meninas tornavam-se ‘mocinhas’ e os meninos passavam a apresentar os 
primeiros sinais de que estavam se tornando homens. Hoje, crianças quase não brincam mais. Meninas de minissaia e 
botinha de salto alto e meninos de tênis e bermudas longas – de modelo igual a dos adolescentes – brincam com jogos 
eletrônicos, divertem-se vendo televisão e imitando coreografias de músicas. Essa mudança de comportamento resultou 
também em pelo menos uma alteração fisiológica importante: a maturidade física das crianças de hoje chega em idade mais 
precoce do que no tempo de nossas avós. Ou seja, as crianças apresentam em idade cada vez menor os caracteres 
sexuais secundários, que aparecem na puberdade – período de transição entre a infância e a idade adulta.”

(GUETHS, Maigue. Puberdade cada vez mais precoce. Folha de Londrina, Londrina, 11 jul. 2005. Caderno 1, p. 10.)
Com base nessas informações, produza um texto dissertativo discutindo o contexto que estimula a maturidade 
precoce das crianças na sociedade atual.

TEMA 2

“ O tema mais desafiador nas próximas décadas será o clima. O Painel Internacional de Mudanças Climáticas, entidade que 
reúne a comunidade científica, concluiu que a ação da humanidade é responsável pelo aumento da temperatura média do 
planeta, com conseqüências graves como inundações e enchentes, com repercussão em todo o planeta. [...]
A comunidade científica brasileira aponta a ‘savanização’ da Amazônia como um dos prováveis impactos das mudanças 
climáticas, comprometendo um de nossos maiores patrimônios em razão da nossa incapacidade de implantar políticas 
públicas adequadas. Como resposta ao tema global temos de inovar criando o conceito de cidadania planetária, 
assegurando um planeta equilibrado. A operacionalidade desta cidadania está atribuída aos países, seus governos, bem 
como aos seus cidadãos.”
(FELDMANN, Fábio. Responsabilidade de todos. IstoÉ, São Paulo, n. 1819, 11 ago. 2004. p. 90.) 
Com base no exposto, produza um texto dissertativo discutindo as possibilidades de intervenção dos indivíduos, 
das organizações públicas e privadas quanto à preservação ambiental.
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TEMA 3

 

“O Brasil tem pouco mais de 381 mil índios de aproximadamente 216 povos. Já foram mais de um milhão e meio, antes do 
contato com o branco. E, infelizmente, a contar pelo panorama na saúde indígena, a situação não é nada animadora. 
Segundo relatório da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), do Ministério da Saúde, cerca de 1,5% dos Xavantes, na 
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região Centro-Oeste, morreu em 2002 (últimos dados disponíveis). Nada menos do que 74% eram menores de cinco anos. 
Na maioria, foram crianças vítimas de desnutrição. De acordo com o mesmo documento, a tuberculose e a pneumonia 
também estão entre as principais causas de óbitos entre os povos.”
(TARANTINO, Mônica. Perigo na floresta. IstoÉ , São Paulo, n. 1819, 18 ago. 2004. p. 49.)
Com base nessas considerações, produza um texto dissertativo discutindo as ameaças que pairam sobre os povos 
indígenas no Brasil e possíveis soluções para os problemas enfrentados pelos mesmos.
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