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INSTRUÇÕES 
 

01- Preencha abaixo seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado. 
 
02- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
 
03- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não 

sendo permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
04- 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. 

 
05- O caderno de provas contém as provas de Espanhol e Inglês. Responda 

somente às questões da língua escolhida no ato da inscrição.  
 
06- 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. 

 
07- 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. 

 
08- 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.  

 
09- Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
10- 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. 

 
11- 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. 

 
12- O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 

duração desta prova. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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      NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

  
NOME DO CANDIDATO 

 
 
 
 

 
 
     ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 
 
 
 

 

 



R A S C U N H O  D A  R E D A Ç Ã O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale o Tema selecionado para produzir seu texto.  
 

Título: 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  
15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

   
 m

ín
im

o 

  

1 2 3 



 

3

 

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 
 
“Uma planta nativa da Mata Atlântica, conhecida pelo 
nome de erva-baleeira ou Maria-milagrosa, é a base de 
um anti-inflamatório que já recebeu o aval da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária e está previsto para 
chegar às farmácias ainda neste semestre. É o primeiro 
antiinflamatório tópico feito a partir do extrato de uma 
planta brasileira. Patenteado no Brasil e no exterior, o 
novo medicamento pertence à classe dos 
fitomedicamentos, fármacos que têm em sua composição 
apenas substâncias ativas extraídas de plantas. A idéia foi 
transformar o conhecimento dos caiçaras do litoral 
paulista, que há bastante tempo usam a planta para tratar 
de contusões e estancar processos inflamatórios. Uma 
área do centro de pesquisa na região de Paulínia, ao lado 
de Campinas, com 12 hectares cultivados de erva-
baleeira, é a garantia do fornecimento da matéria-prima 
suficiente para a primeira fase do lançamento do produto. 
Nesse campo de cultivo, a cada quatro meses os arbustos 
são cortados a poucos centímetros da base para serem 
utilizados. Do mesmo tronco cortado ocorrem novos 
brotos, e assim sucessivamente. A pesquisa foi totalmente 
feita no Brasil, desde os estudos agronômicos, químicos e 
fitoquímicos até a formulação do produto.”  
 

(Adaptado de: ERENO, Dinorah. Da natureza para a farmácia. In: 
PESQUISA FAPESP. Disponível em: <http://www.revistapesquisa. 
fapesp.br>. Acesso em: 12 abr. 2005.)      

 
Com base nessas informações, produza um texto 
dissertativo discutindo os benefícios e os limites da 
articulação entre o saber popular e o conhecimento 
científico. 

 

Tema 2 
 
“Na Amazônia, o padrão de ocupação centrado na grande 
empresa capitalista vem resultando na exploração 
predatória da natureza, no extermínio de populações 
indígenas e na exclusão social do campesinato. No 
decorrer dos anos 90, a profusão de experimentos 
comunitários de base local considerados sustentáveis 
afiançou um clima de otimismo em torno das 
possibilidades de redirecionamento das estratégias para o 
desenvolvimento da região. O Projeto Reca 
(Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado), 
da Amazônia, foi considerado um dos mais bem-
sucedidos em termos de adoção de alternativa sustentável 
de desenvolvimento, sendo apontado como uma das oito 
melhores experiências de organização e produção do 
planeta em 2003. A experiência demonstra as 
possibilidades de trilhar um caminho diverso daquele 
iniciado nos anos 1970 e retomado com nova alegoria em 
fins dos 1990. O avanço na construção de uma alternativa 
que combina o uso inteligente da biodiversidade com a 
proteção do meio ambiente e elevação dos níveis sociais 
de vida dos pequenos produtores na Amazônia requer 
uma atenção especial por parte do governo no sentido de 
redirecionar as políticas públicas na região. A 
continuidade das políticas e estratégias de 
desenvolvimento centradas no incentivo ao agronegócio 
(soja, pecuária e madeira) tende a desestimular a 
ampliação de experimentos similares ao do Reca e 
aprofundar a insustentabilidade de um estilo de 
desenvolvimento que se nutre da produção destrutiva e 
agrava o drama social da maior parte da população 
regional.” 
 

(Adaptado de: PAULA, Elder A.; SILVA, Mauro C. In: 
Agriculturas. Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 12-14, nov. 2004.)  
 
Com base nessas informações, produza um texto 
dissertativo discutindo os dilemas e as perspectivas dos 
projetos ancorados em princípios social e 
ambientalmente sustentáveis. 

 
 

Tema 3 
 
“Quando o assunto é reforma agrária e todas as suas 
derivações, todas as complexidades possíveis surgem 
para manter tudo como está. Mais do que assentar 
pessoas, uma dificuldade cada vez maior é a identificação 
das terras improdutivas e, principalmente, o pagamento 
das desapropriações. Pela atual legislação, quando ocorre 
uma desapropriação, o proprietário recebe TDA (Títulos 
da Dívida Agrária) no valor avaliado da terra. A medida 
privilegia donos de terras que não cumprem função social, 
pois propicia um título garantido pelo governo, com 
correção acima da inflação e livre das flutuações do valor 
do imóvel no mercado de terras. ‘Em vários anos, os 
serviços da dívida agrária e precatórios consumiram mais 
do que a implantação de assentamentos e incentivo à 
produção’, afirma Guilherme Delgado. [Economista do 
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada].”  

 

(Adaptado de: Agrinova. São Paulo, ano 5, n. 45, p. 11-12, mar. 
2005.) 

 
Com base nessas informações, produza um texto 
dissertativo discutindo os impasses e a pertinência da 
reforma agrária no Brasil. 


