CONCURSO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

G U AR D A C I V I L M U N IC I P AL
Data: 02/04/2017 • Duração: 3:30 horas
Atenção: leia atentamente as instruções abaixo:
OI Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha e uma (01) redação,
conforme distribuição abaixo:
Língua Portuguesa
01 a 10

Raciocínio Logico
Matemático

Noções de
Legislação

Conhecimentos
Gerais

Redação

11 a 20

21 a S0

S1 a 60

Tema

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas e da redação formuladas nas provas.
2

Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem
no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

3

Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta
esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o
espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

®
#©@

5

Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A,
B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

6

Somente depois de decorrida uma hora do início das provas o candidato poderá entregar seu Caderno de
Questões (Prova), seu Cartão de Respostas e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala
de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do
Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

7

Ao candidato será permitido levar seu Caderno de Questões, quando faltar 0I (uma} hora para o término da prova.
O candidato que se retirar antes de cumprido esse prazo estará abrindo mão voluntariamente do direito de posse
de seu Caderno de Questões, não podendo reivindica-lo posteriormente. Será disponibilizado um exemplar
(modelo) da prova no endereço eletrônico http://www.faepol.com.br, em até dois dias após à realização das
provas, bem como o gabarito preliminar.

8

Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

9

Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu
tempo de duração, devendo retirar-se juntos.

10 Ao término da prova, entregue ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Terceira idade no Brasil ainda tem desafios
O idoso brasileiro está vivendo mais, mas a qualidade
desses anos ainda deixa a desejar. A informação faz parte
do último relatório Global AgeWatch Index, que avalia os
melhores lugares para se viver na terceira idade. Entre as
96 nações analisadas pelo índice, o Brasil figurou no 56 o
lugar. O documento mostra que, no país, os cidadãos
acima de 60 anos têm, em média, 21 anos a mais pela
frente. O índice é compatível com a média mundial. No
entanto, a falta de acesso a serviços básicos como
transporte e segurança compromete a qualidade de vida
da população da terceira idade no Brasil.
O relatório mostra que o Brasil se destaca pelo seu
amplo programa de previdência, que atende a 86% dos
seus idosos e mantém grande parte da população mais
velha fora da linha da pobreza - na maioria dos países de
baixo e médio rendimento, apenas uma em cada quatro
pessoas acima dos 65 anos recebe uma pensão.
No entanto, o posicionamento do Brasil na lista foi
prejudicado por problemas que afetam não somente os
idosos, mas também cidadãos brasileiros de outras faixas
etárias. “O Brasil não é tão bom em fornecer um ambiente
propício para o envelhecimento. O medo de crimes e o
acesso ao transporte público são grandes questões para
os idosos brasileiros”, analisa Asgar Zaidi, professor de
políticas sociais internacionais na Universidade de
Southampton e um dos autores do levantamento global.
Além de planos de aposentadoria e de acesso
universal à saúde, o trabalho revela que os melhores
países para se envelhecer também investem há décadas
em mudanças sociais e ambientais voltadas especialmente
para os idosos. “O Brasil tem um sistema de saúde que
presta uma atenção universalizada. Então, é notável que,
mesmo com tantos benefícios, nós não conseguimos ficar
numa posição melhor no índice. Isso chama a atenção
para o fato de que as nossas soluções não estão
atendendo aos nossos problemas”, acredita Otávio
Nóbrega, vice- presidente da Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia no Distrito Federal.
De acordo com o especialista, idosos com pior
qualidade de vida não são necessariamente os mais
doentes. Cidadãos da terceira idade sofrem com questões
como o abandono, a falta de uma ocupação e a carência
por atividades que atendam às suas necessidades
especiais. “A qualidade de vida é, provavelmente, mais
determinada pelo ambiente social do que propriamente
pelo estado geral de saúde. Hoje, uma premissa muito
importante não é somente evitar o envelhecimento e as
morbidades, mas também tentar remediar e controlar as
limitações físicas, intelectuais e cognitivas que podem
ocorrer com o envelhecimento”, aponta Nóbrega, que
também é professor na Universidade de Brasília (UnB).

1. Pode-se depreender do título do texto o seguinte
pressuposto:
A) os idosos resistem a mudanças nos hábitos de vida
B) as políticas de assistência sofreram recuos
recentemente
C) os índices de qualidade de vida alcançados precisam
de melhoras
D) os patamares conquistados superam os percentuais
dos países desenvolvidos
2. A respeito da expectativa de vida no Brasil, a
discussão proposta no texto pode ser sintetizada da
seguinte forma:
A) previdência reproduz privilégios historicamente
assegurados
B) transporte público é responsável pela elevação atual
dos índices
C) parâmetros nacionais não se adéquam aos relatórios
internacionais
D) aumento na expectativa não assegura melhoria da
qualidade de vida
3. Um elemento característico de textos jornalísticos
presente na reportagem lida é:
A) uso de períodos com uma só oração
B) predomínio de verbos no pretérito perfeito
C) relato de falas atribuídas a outros atores sociais
D) apelo explícito à sensibilidade do leitor
4. O último parágrafo desconstrói a seguinte ideia:
A) a condição social dos indivíduos é ignorada pelos
índices internacionais
B) as limitações intelectuais e cognitivas em idosos são
inevitáveis
C) a qualidade de vida é observada a partir de fatores
diversos
D) as enfermidades são causadas por restrições
alimentares
5. Em “Então, é notável que, mesmo com tantos
benefícios, nós não conseguimos ficar numa posição
melhor no índice”, a expressão destacada pode ser
substituída, mantendo o sentido global da frase, por:
A) apesar de
B) por causa de
C) de acordo com
D) em função de
6. A palavra que possui uma sequência de duas letras
indicando um único som (dígrafo) é:
A) população
B) necessidades
C) qualidade
D) prejudicado

(Disponível em: http://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2015/09/10/
noticias-saude.1
87086/terceira-idade-no-brasil-ainda-temdesafios.shtml)
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7. O pronome “que” possui função coesiva, remetendo a
elemento anterior, em:
A) “O relatório mostra que o Brasil se destaca pelo seu
amplo programa de previdência”
B) “o posicionamento do Brasil na lista foi prejudicado por
problemas que afetam não somente os idosos”
C) “o trabalho revela que os melhores países para se
envelhecer também investem há décadas em
mudanças sociais e ambientais”
D) “Isso chama a atenção para o fato de que as nossas
soluções não estão atendendo aos nossos problemas”
8. A palavra que recebe acento gráfico por possuir um
hiato é:
A) países
B) média
C) propício
D) saudáveis
9. A palavra “envelhecer” é formada pelo seguinte
processo:
A) composição de duas bases
B) retirada de um sufixo nominal
C) acréscimo de apenas um prefixo
D) acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo
IO . Em “a carência por atividades que atendam às suas
necessidades especiais”, o emprego do acento grave
justifica-se pelo seguinte fator:
A) determinação da regência verbal
B) indicação de expressão cristalizada
C) introdução de locução adverbial
D) aproximação de pronome relativo 11. Admita que os
valores, em reais, de um certo automóvel, em três anos
consecutivos, formam a seguinte sequência (S0.000,00, V,
42.320,00). Se essa sequência é uma progressão
geométrica, o valor de V, corresponde a:
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
A) 48.000,00
B) 46.000,00
C) 44.000,00
D) 42.000,00

12 .

A área total de um certo município é
aproximadamente 9S3,8 km2. Se fosse medida em m2,
corresponderia a 9.S38 x 10*. O valor de t é igual a:
A) 3
B) 4
C) S
D) 6

13 . Numa cidade, o número de automóveis que fizeram
vistoria foi igual a x . O número de motocicletas que
também
fizeram vistoria foi igual ay. Se- = 3 e ; t - y = 8 000,

y
a soma dos algarismos do número x é igual a:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
I4. Uma pista circular de centro O e raio AO = S0 m está
representada na figura a seguir:

Num determinado treinamento, um atleta, partindo do
ponto A, dá 8 voltas completas nessa pista, percorrendo
aproximadamente um total de t quilômetros. Considerando
n = 3,14, o valor de t corresponde a:
A) 1,256
B) 2,S12
C) 3,140
D) 6,280

15.

Antes de fazer uma prova de aptidão física, João
resolveu treinar durante 10 dias consecutivos utilizando a
seguinte estratégia: no primeiro dia correria 1.500 m, no
segundo 1.800 m, no terceiro 2.100 m e assim por diante,
correndo sempre em cada dia 300 m a mais que a
distância corrida no dia imediatamente anterior. A distância
total, em km, percorrida por João durante todos os 10 dias
de treinamento é igual a:
A) 34,5
B) 32,5
C) 29,5
D) 28,5

16 .

Admita que num concurso para guarda civil
municipal foram aprovados um total de 150 candidatos,
sendo 135 homens e 15 mulheres. Escolhendo-se
simultaneamente ao acaso 2 desses candidatos, a
probabilidade de ambos serem do sexo feminino
corresponde a:
A) 745

27
B>

ã

C)
D)
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17 .

Admita que num grupo de 40 guardas municipais,
60% são do sexo masculino e 40% do sexo feminino. Para
monitorar certo monumento, é designada uma dupla desse
grupo, sendo um profissional de cada sexo. O número
máximo de duplas distintas que podem ser formadas para
tal monitoramento é igual a:
A) 384
B) 300
C) 240
D) 192

18 .

Uma herança será dividida entre três herdeiros e
essa divisão será diretamente proporcional às suas idades.
A tabela a seguir contém as idades dos três herdeiros e o
valor que o mais velho receberá:
Herdeiros

Idade (em anos) Valores a receber (em R$)

João
Lucas

30

Marcela

20
22

330.000,00
X
Y

interesse público ocorridos em repartição pública estadual.
Nos termos da Constituição Federal, Pedro não declarará o
nome do seu informante, pois, no que concerne às
informações necessárias ao exercício profissional,
assegura-se o denominado:
A) processo imunizador
B) aspecto libertário
C) sigilo de fonte
D) selo de transparência

22 .

O movimento Ruanossacasa pretende ocupar a
praça principal do município TTX com manifestação
ruidosa pelo período de uma semana. Nos termos da
Constituição Federal, os representantes do movimento
devem:
A) buscar autorização do governo municipal
B) requerer alvará de manifestação
C) comunicar o ato às autoridades municipais
D) entrar em acordo com as autoridades locais

23.

O valor total dessa herança, em reais, é igual a:
A) S72.000,00
B) 682.000,00
C) 792.000,00
D) 8S2.000,00

19.

A figura a seguir representa uma caixa cúbica de
aresta AB igual a 2 m, seccionada por um plano que
contém as arestas CD e EF.

Deise, advogada de escol, pretende instituir a
associação de defesa dos jardins públicos diante da
deterioração urbanística que acomete o município onde
reside. Buscando proteger a existência da associação a
advogada verifica que, nos termos da Constituição Federal,
a dissolução compulsória da associação depende de:
A) ato administrativo
B) definição executiva
C) fundamentação legislativa
D) decisão judicial

24.

Dentre os direitos sociais incluídos por emenda
constitucional e não constante do rol originário, destaca- se
o direito:
A) à educação
B) à alimentação
C) ao lazer
D) à segurança

25 . Nos termos da Constituição Federal, os Secretários

Se M é o ponto médio da
aresta AB, a distância, em
metros, do ponto M ao
plano CDEF é igual a:

Municipais serão remunerados pelo sistema de:
A) subsídio
B) salário
C) vencimento
D) renda

A) V2
B) 2
C) 1

26 .

D) 2V3

20.

O valor da expressão 313 + 313 + 313 é equivalente ao
número inteiro n. O valor de n é igual a:
A)

314

B)

339

C)
D)

913
939

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

21 . Pedro é jornalista profissional e recebe informação,
de pessoa que não quer ser identificada, sobre fatos de

A

Nos termos do Código Penal, o homicídio
qualificado contra a mulher por razões da condição de
sexo feminino é denominado:
A) fratelocídio
B) feminicídio
C) genocídio
D) genericídio 27. PD é pego com instrumentos
utilizados em roubo realizado na travessa X do município Q
por agentes municipais. Após a captura, é levado por
autoridades policiais estaduais para a Delegacia de Polícia
responsável pela área onde o cidadão foi preso. De acordo
com as regras do Código de Processo Penal, ocorrerá, em
primeiro lugar, a oitiva do condutor com a:
A) entrega de cópia do termo e do recibo de entrega do
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preso
B) formalização de auto
C) remessa do procedimento ao Ministério Público
D) relação dos bens apreendidos

A)
B)
C)
D)

28 .

34.

Nos termos do Código Penal, se o agente comete o
crime de lesão corporal impelido por motivo de relevante
valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção,
logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz
pode reduzir a pena:
A) de um terço a um oitavo
B) de um quarto a um sexto
C) de um sexto a um oitavo
D) de um sexto a um terço

29. Nos termos do Código Penal, o crime de abandono de
incapaz gera aumento da pena quando o abandono ocorre
em:
A) templo religioso
B) local ermo
C) escola
D) delegacia

30 .

De acordo com o Código Penal, o crime de
difamação admite exceção de verdade na seguinte
hipótese:
A) se existe cumulação com outro crime contra a honra do
funcionário
B) se a pena cominada for igual ou superior a vinte anos
C) se o ofendido é funcionário público e a ofensa é
relativa ao exercício de suas funções
D) se houver risco à incolumidade pública

31 .

Nos termos do Código Penal, incorre nas mesmas
penas do crime de redução à condição análoga a de
escravo quem:
A) permanece, clandestinamente, em casa alheia ou em
suas dependências, bloqueado acesso do proprietário
ao local
B) cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte
do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de
trabalho, em razão de dívida contraída com
empregador ou preposto
C) explora hospedaria ou estalagem sem autorização
formal de autoridade pública
D) protege, sabendo da ilegalidade, milícias armadas
responsáveis pela guarda de terras (fazendas)
32 . No crime de violação de correspondência
comercial, de acordo com o Código Penal, é correto
assentar que a ação penal:
A) é automática
B) está relacionada ao sujeito
C) é imunizada
D) depende de representação

33 .

O furto é caracterizado por atingir coisa alheia
móvel. Nos termos do Código Penal, equipara-se à coisa
alheia móvel a:

No crime de extorsão mediante sequestro, existem
motivos que majoram a pena. Considera-se um desses
motivos quando:
A) for o sequestrado menor de dezoito anos de idade
B) ocorrer de forma indireta sem violência física
C) redundar na libertação da vítima antes de passadas 20
horas
D) for planejado e cometido por uma só pessoa

35 .

Quem desvia ou represa, em proveito próprio ou de
outrem, águas alheias pratica, nos termos do Código
Penal, crime de:
A) esbulho
B) dano
C) supressão
D) usurpação

36.

O agente que realiza apropriação indébita por
apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou
a detenção, tem sua pena aumentada em um terço, nos
termos do Código Penal, quando recebeu a coisa em:
A) promessa de recompensa
B) depósito necessário
C) recebimento de tesouro
D) participação de coisa achada

37.

Aquele que pratica estelionato tem sua pena
majorada em dobro quando a vítima é:
A) adquirente
B) comerciante
C) idosa
D) trabalhadora

38 .

No crime de receptação, quando o agente tem
ciência da origem criminosa do bem, nos termos do Código
Penal, apresenta- se o crime denominado:
A) especial
B) geral
C) qualificado
D) próprio 39. Constranger alguém com o intuito de
obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se
o agente da sua condição de superior hierárquico ou
ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou
função constitui, nos termos do Código Penal, crime
denominado:
A) assédio moral
B) assédio organizacional
C) assédio laboral
D) assédio sexual

40 .

O ato de profanar urna funerária é considerado, nos
termos do Código Penal, crime de:
A) ingresso de sepultura
B) violação de sepultura
C) destruição de sepultura
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47.

D) vilipêndio de sepultura

41.

De acordo com a Lei Complementar Municipal n0 432016, a investidura do servidor em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em
inspeção médica, é denominada:
A) readaptação
B) aproveitamento
C) investimento
D) avaliação

42.

De acordo com a Lei Complementar Municipal no
43-2016, o retorno à atividade do servidor aposentado por
invalidez quando, por junta médica oficial, forem
declarados insubsistentes os motivos determinantes da
aposentadoria é denominado:
A) nomeação
B) reversão
C) ingresso
D) progressão

43.

De acordo com a Lei Complementar Municipal no
43-2016, a reinvestidura do servidor no cargo
anteriormente ocupado, ou em cargo resultante de sua
transformação, quando invalidada a sua demissão por
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento ou
não dos vencimentos, direitos e vantagens inerentes ao
cargo é denominada:
A) retorno
B) adaptação
C) reintegração
D) revisão

44.

De acordo com a Lei Complementar Municipal no
43-2016, o servidor com efetivo serviço em condições
insalubres, em que há risco à sua saúde, fará jus ao
Adicional por Insalubridade, classificado em pequena,
média ou grave intensidade, correspondendo a cada uma
percentual, incidente sobre o vencimento base. A condição
classificada como de pequena intensidade deve
corresponder a:
A) cinco por cento
B) dez por cento
C) quinze por cento
D) vinte por cento

48.

De acordo com a Lei Complementar Municipal no
43-2016, por efetivo e exclusivo exercício no município,
será concedido ao servidor efetivo da Guarda Civil
Municipal um adicional após três anos de serviço
correspondente a:
A) cinco por cento
B) dez por cento
C) quinze por cento
D) vinte por cento

49.

De acordo com a Lei Complementar Municipal no
43-2016, sem prejuízo dos vencimentos, direitos e
vantagens, o servidor poderá ausentar-se do serviço em
razão de falecimento do cônjuge, companheiro (a), pais,
filhos, enteados, menor sob sua guarda ou tutela, sogros e
irmãos por:
A) cinco dias consecutivos
B) seis dias consecutivos
C) sete dias consecutivos
D) oito dias consecutivos

De acordo com a Lei Complementar Municipal no
43-2016, a estabilidade dos guardas municipais ocorrerá
após:
A) um ano de efetivo serviço
B) dois anos de efetivo serviço
C) três anos de efetivo serviço
D) quatro anos de efetivo serviço
45. De acordo com a Lei Complementar Municipal no
43-2016, a aceitação expressa das atribuições, deveres e
responsabilidades inerentes ao cargo, com o compromisso
de bem servir à Guarda Civil Municipal, formalizada com a
assinatura do termo pela autoridade competente e pelo
empossado denomina-se:
A) aceitação
B) detenção
C) afetação
D) posse

46.

De acordo com a Lei Complementar Municipal no
43-2016, além do vencimento, uma das vantagens que
poderá ser paga aos servidores é a:
A) gratificação natalina
B) gratificação de família
C) gratificação de transporte
D) gratificação de férias
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50.

De acordo com a Lei Complementar Municipal n0
43-2016, as faltas disciplinares são classificadas, segundo
sua intensidade, em leves, médias e graves. Às
transgressões disciplinares leves se comina a pena de
advertência de até:
A) cinco dias de suspensão
B) seis dias de suspensão
C) sete dias de suspensão
D) oito dias de suspensão

CONHECIMENTOS GERAIS

51 .

O ano em que o município passa a designar-se
Cachoeiras de Macacu e em que sua sede é elevada à
cidade é o de:
A) 1831
B) 1929
C) 1877
D) 1868

52.

O município de Cachoeiras de Macacu comporta,
próximo aos seus limites com o Município de Guapimirim,
um assentamento agrícola de grande importância com uma
extensão de quase 200 km2 e que foi batizado com o
mesmo nome de uma igreja construída pelos jesuítas.
Esse assentamento denomina-se:
A) São José da Boa Morte
B) Poço do Tenebroso
C) Terra Santa
D) Guapiaçu

53.

O município de Cachoeiras de Macacu firma-se na
seguinte atividade econômica:
A) industrial
B) extração mineral
C) construção civil
D) agropecuária

54.

A Agenda 21 identifica problemas e potencialidades
locais e aponta soluções e ações dentro dos conceitos do
desenvolvimento sustentável. Integra o grupo gestor da
Agenda 21 COMPERJ o seguinte órgão:
A) Secretaria Municipal de Fazenda
B) Ministério das Minas e Energias
C) Ministério do Meio Ambiente
D) BNDES

A) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
B) Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
- IPVA
C) Imposto Sobre a Renda e Proventos de Quaisquer
Natureza - IR
D) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL

57.

Nos termos da Lei Orgânica do Município de
Cachoeiras de Macacu, o servidor público municipal
poderá acumular os seguintes cargos na administração
pública:
A) um cargo de engenheiro com outro de dentista
B) dois cargos de guarda municipal
C) dois cargos privativos de médico
D) um cargo de professor com outro administrativo

58 .

A remuneração mensal do Prefeito, Vice-prefeito e
Vereadores será fixada e aprovada pela Câmara Municipal
no último ano da Legislatura até 30 (trinta) dias antes das
eleições municipais e vigorará para a próxima Legislatura,
sob a forma de:
A) Resolução específica
B) Portaria
C) Medida Provisória
D) Decreto do Prefeito

59 . A forma de intervenção do Poder Público municipal
na propriedade em que se faculta ao Poder Executivo,
mediante termo levado ao registro imobiliário, impor ônus
real de uso a imóvel particular, para fim de realizar serviço
público de caráter permanente denomina-se:
A) requisição particular
B) servidão administrativa
C) limitação temporária
D) tomada de contas especial

60.

Seg undo informações constantes do Anuário
Estatístico do ano de 2013, documento eletrônico
disponibilizado pela Fundação CEPERJ, a população
residente no município de Cachoeiras de Macacu, no ano
de 2010, era de:
A) 23.4S6
B) S4.273
C) 134.987
D) S47.989

55 .

Um projeto de proteção ao meio ambiente
desenvolvido pelo município de Cachoeiras de Macacu
denomina-se:
A) Projeto Novo Lixão
B) Plano de Manejo do Monumento Natural da Pedra do
Colégio
C) Plano Praça Arborizada
D) Desmatamento Zero
56. A arrecadação tributária é a principal fonte de
recursos dos municípios fluminenses e necessários para a
manutenção e equilíbrio das contas públicas. Um tributo de
competência do município de Cachoeiras de Macacu é o:
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Guarda Civil Municipal - Prefeitura Municipal de
Cachoeiras de Macacu
REDAÇÃO
TEMA
No texto “Terceira idade no Brasil ainda tem desafios” (na
prova de Língua Portuguesa), a qualidade de vida dos
idosos é discutida, considerando-se articulações possíveis
entre a saúde e as condições do ambiente social.
Redija um texto dissertativo-argumentativo, utilizando o
mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 30 (trinta) linhas,
sobre o seguinte tema:

(

Contribuição da segurança pública para a ampliação
da qualidade de vida de idosos.

Lembre-se de:
• utilizar o espaço para rascunho e passar a limpo no
Cartão de Respostas;
• usar letra legível;
• não identificar com seu nome ou desenhos a folha de
redação;
• não ultrapassar o número máximo de 30 (trinta) linhas.
GRADE DE AVALIAÇÃO
CRITÉRIOS
PONTUAÇÃO
A - Adequação ao Tema

10

B - Tipo de texto

0S

C - Desenvolvimento de
argumentação

0S

D - Clareza, coesão e coerência

0S

E - Vocabulário, ortografia e
aspectos gramaticais

0S

TOTAL:

30
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