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1. Confira se este caderno contém 03 (três) questões de Física, 03 (três) questões de Geografia,  
03 (três) questões de Literatura e o tema da Redação. Verifique se não há imperfeições 
gráficas. Caso exista algum problema, comunique imediatamente ao fiscal. 

2. Utilize os espaços apropriados para rascunho, transferindo as versões finais para as respectivas 
Folhas de Respostas. 

3. Nas questões que exigirem cálculos, demonstre-os, pois não basta somente indicar os 
resultados. 

4. Devolva, obrigatoriamente, todo o material desta prova ao fiscal. 

5. Para preenchimento das Folhas de Respostas, você só poderá utilizar caneta esferográfica azul 
ou preta. 

6. Esta prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 
12:00h (horário local). 

 

Nome do candidato: Nº de inscrição 

Curso: 
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REDAÇÃO 

Orientações Gerais 

 

1

 

Você tem duas propostas de redação (A e B), escolha uma, identifique-a em sua folha de 
Redação, desenvolva-a conforme o tipo de texto escolhido, seguindo as instruções 
indicadas para cada tema. 

2

 

Não serão avaliadas as redações que contenham qualquer assinatura ou marca 
identificadora.

 

3

 

Os textos apresentados contêm informações que subsidiam a sua proposta de redação e o 
ajudarão a desenvolver o seu texto. Consulte-os e utilize-os sem, no entanto, copiá-los. 

4 As redações feitas a lápis serão desconsideradas.

 

5 Se as instruções relativas ao tema não forem seguidas, a redação será anulada. 
6

 

Utilize este boletim como rascunho e passe a sua redação definitivamente para a folha de 
Redação. 

7 Caso você dê um título à sua redação, a linha não será computada dentre as 15 ou as 30 
exigidas como mínimo e máximo. 

8 A sua redação será avaliada levando em consideração adequação ao tipo de texto 
solicitado, coerência e coesão textual e respeito à norma culta. 

9 O seu texto, independente da proposta escolhida, deverá ser desenvolvido em prosa, sendo 
desconsiderado qualquer texto construído em verso. 
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PROPOSTA A 
 

Macapá, do alto dos seus 250 (duzentos e cinqüenta) anos, está tendo o seu momento de
maior destaque no cenário nacional. Primeiramente por ter, hoje, o seu imponente Forte, a 
Fortaleza São José de Macapá, dentre as mais belas maravilhas que fazem a história do nosso 
país. Em segundo lugar, por ser escolhida como tema de enredo da escola de samba Beija-
Flor de Nilópolis. (www.el_med.com.br) 
 
Ante o comentário acima, você concorda com estes dois pontos como quesitos importantes e 
suficientes para colocar uma cidade em destaque no cenário brasileiro?  
 
Sua resposta deverá ser elaborada em forma de um texto dissertativo que contenha 
argumentos consistentes para justificá-la. 
 
 
PROPOSTA B 
 

Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura, e nenhuma explicação das origens. Vamos a 
ela. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo 
entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico; mas o pai morreu, e 
Camilo preferiu não ser nada, até a mãe lhe arranjou um emprego público (...).  
 
Uniram-se os três. A convivência trouxe intimidade (...). 

(Machado de Assis, A Cartomante).

O fragmento acima é parte da história de três pessoas contada por um narrador que conhece 
os personagens e seus anseios. Imagine que você agora é um escritor e, como tal, deverá 
relatar por meio de um texto narrativo alguns acontecimentos que envolveram esses 
personagens.  
 
Para a construção de seu enredo, siga as instruções abaixo. 

 A narrativa deverá ser em 3ª pessoa. 
 O enredo deverá centrar-se  em um dos personagens. 
 Espaço: ambiente urbano (qualquer cidade) 
 Tempo: década atual. 
 Personagens: os três personagens do fragmento acima devem fazer parte da sua 

história. No entanto, você pode acrescentar outros, se julgar necessário. 
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