
INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, Nº de inscrição e assine no local indicado abaixo.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo

permitidas perguntas aos Fiscais.
4. Este Caderno de Provas contém questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas

cada uma, indicadas com as letras A, B, C, D e E, além da Prova de Redação
que serão respondidas por todos os candidatos aos Cursos dos Grupos
de A a E, de acordo com o quadro abaixo.

Prova de Língua e Literatura
1ª parte: Prova de Redação
2ª parte: Língua Portuguesa - 15 questões

 Literatura - 05 questões
 Língua Estrangeira Moderna - 10 questões de Inglês
 e 10 questões de Espanhol

5. Responda somente às questões da língua escolhida no ato da inscrição.
6. 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.

7. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada
questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta esferográfica
de tinta preta ou azul-escuro e assine no local apropriado.

8. 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. É de sua inteira
responsabilidade a transcrição de suas respostas.

9. Não haverá substituição, em hipótese alguma da folha de respostas.
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 Processo Seletivo.

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 provas e a folha de respostas, devidamente
assinados.

12. Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo
destinado à transcrição de suas respostas e elaboração da redação.

ASSINATURA DO CANDIDATO

1
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REDAÇÃO

Instruções:

1. Para elaborar a sua redação você deve escolher um tema entre os três apresentados.
2. Utilize o espaço reservado ao Rascunho para elaborar a sua Redação.
3. Use somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, ao transcrever o seu texto na Folha de Redação, e

observe as instruções constantes neste Caderno.
4. Confira os dados constantes no cabeçalho da Folha de Redação e assine-a no espaço reservado para tal fim.
5. Considere que seu texto será corrigido, observando-se os seguintes critérios:

I.   Título
II.  Tema
III. Coerência
IV. Tipologia textual
V.  Emprego da norma padrão
VI. Coesão

6. Terão nota zero as redações que:
a) fugirem ao tema proposto no comando;
b) não desenvolverem o tipo de texto proposto no comando do tema;
c) 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;
d) apresentarem qualquer identificação no texto, ou nas suas margens, mesmo que seja a lápis;
e) forem consideradas ilegíveis ou desenvolvidas em forma de desenhos, números, versos, espaçamento

excessivo entre as letras, palavras e parágrafos, bem como desenvolvidas em códigos alheios à língua
portuguesa escrita;

f) forem desenvolvidas a lápis ou a tinta em cor diferente da preta ou azul.
7. O título do texto não deve estar incluído no limite de linhas.

A partir da leitura do fragmento proposto e/ou a escolha do tema,  construa um texto dissertativo-argumentativo em que seja
defendido seu ponto de vista sobre o questionamento.

TEMA 1

“Uma das angústias do vestibular está em que ele exige, da parte do estudante, quando ele tem dezoito ou dezenove anos,
uma definição clara daquilo que ele vai ser pelo resto da vida. Ajudaria muito se tal definição não fosse exigida: se o ingresso
na universidade fosse a ocasião para o aluno tomar contato com as várias possibilidades. É irracional pedir que alguém tenha
idéias claras e decisões tomadas sobre algo que nunca experimentou. (De Sabor/Saber. Unicamp, ano 2, n° 4, p.17).

. Como você se posiciona sobre esse  assunto? Justifique.

TEMA 2

“Assim, a honestidade é uma virtude moral e cívica, sem a qual é impossível a superação do subdesenvolvimento. Um país,
cujos homens públicos são moralmente subdesenvolvidos, isto é, desonestos, paga um tributo imenso à insaciável
desonestidade  de seus líderes. Quando esta se instala na administração pública, não há recursos que cheguem para o
menor programa de desenvolvimento, para a menor melhoria das condições do povo, porque quantias as mais elevadas
desaparecem por canais ocultos e pelos processos mais velhacos.” (Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo. Rio: FENAME, 1967).

. Com a aproximação das eleições,  como escolher aquele cuja bandeira seja, verdadeiramente, a honestidade?

TEMA 3

“Como solução para a alta da criminalidade não haveria outra saída imediata senão a instauração da pena de morte. Como um
passe de mágica, a sociedade se sentiria protegida, a criminalidade baixaria, pois os assassinos pensariam duas vezes
antes de apertar o gatilho. E estaria sendo dado um castigo justo aos criminosos.” – (Paulo Sérgio Pinheiro, Folha de S. Paulo, 1984)

. Você é a favor ou contra a pena de morte? Por quê?



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.
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Realização:

Rua Conceição do Pará, 612 - Santa Inês
CEP: 31080-020 - BH/MG

Tel.: (31) 3481-2222 - Fax: (31)3481-2142
iade@iadenet.com.br
www.iadenet.com.br


