INSTRUÇÕES
•

Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 03 (três) temas de redações e 30 (trinta) questões que
compõem a prova objetiva.

•

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva e
versão definitiva da redação.
ATENÇÃO

1-

Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa.

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, conforme o quadro abaixo, 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 ao
Concurso Vestibular.

Prova de Língua e Literatura
1ª parte: Prova de Redação
2ª parte: Língua Portuguesa – 01 a 15 questões
Literatura – 01 a 05 questões
Língua Estrangeira Moderna – 01 a 10 questões de Inglês e 01 a 10 questões de Espanhol.

5-

Responda somente às questões da língua estrangeira 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, bem como 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 relógios. O não cumprimento dessas 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.
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1-

Para elaborar 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 definitiva, 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:

6-

I-

Título

II-

Tema

III-

Coerência

IV-

Tipologia textual

V-

Emprego da norma padrão

VI-

Coesão.

Terão nota zero as redações que:
a)

fugirem ao tema proposto no comando escolhido;

b)

não desenvolverem o tipo de texto proposto no comando escolhido;

c)

apresentarem acentuada desestruturação e/ou divagação (informações soltas e desarticuladas) no
desenvolvimento do tema e/ou se apresentarem com mais de 22 linhas ou com menos de 17 linhas. Serão
desconsideradas as cópias do texto de comando;

d)

apresentarem qualquer identificação além do texto, ou às suas margens, mesmo que seja a lápis;

e)

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;

f)

7-
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forem desenvolvidas a lápis ou a tinta em cor diferente de preta ou azul.

O título do texto não pode estar incluído no limite de linhas.
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TEMA 1:
Doador de esperma passa doença cardíaca para nove filhos
Especialistas estão questionando o quão rigorosamente devem ser checados os doadores de esperma, depois
que um deles passou uma doença cardíaca genética para nove filhos biológicos, causando a morte de um deles. O
homem de 23 anos de idade desconhecia ter a doença, uma cardiomiopatia, que afeta o músculo do coração. Quando
doam esperma, os candidatos respondem a perguntas sobre o histórico de doenças na família, mas algumas não são
óbvias ou conhecidas. [...] No Reino Unido, há algumas salvaguardas para o procedimento, como a proibição a homens
com mais de 40 anos de doar esperma, já que eles têm risco maior de apresentar sintomas que poderiam levar à causa
da leucemia. Além disso, os espermatozoides de um doador só podem ser usados por, no máximo, 10 famílias.
Texto adaptado de http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u645495.shtml

Com base no fragmento acima e em outras informações de seu conhecimento, redija um texto
dissertativo no qual você se posicione a favor da doação de sêmen ou contra ela.

TEMA 2:
Obama anuncia fim de lei que proíbe entrada de pessoas com HIV no país
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou nesta sexta-feira (30) que acabará com a proibição
de entrada de estrangeiros infectados com o vírus HIV no país --um veto que está em vigor há 22 anos. A ordem para
cancelar a proibição será emitida na segunda-feira e a medida entrará em vigor no início de 2010. A nova legislação leva
o nome de Ryan White, um adolescente que contraiu a doença em uma transfusão de sangue e lutou contra a
discriminação aos infectados. Segundo Obama, a medida ajudará a "eliminar o estigma da doença". Além dos EUA,
cerca de outros 12 países também praticam essas restrições contra turistas e imigrantes contagiados com o vírus HIV. A
proibição passou a vigorar no país em 1987. Segundo o correspondente da BBC em Washington Imtiaz Tyab, na época,
havia ainda bastante medo e ignorância sobre a doença. Quatro anos mais tarde, em 1991, o departamento de Saúde
tentou reverter a medida, mas enfrentou oposição no Congresso. Em 1993, o departamento mudou sua postura e
concordou com o Congresso para tornar a infecção pelo HIV a única condição médica na lei de imigração que tornaria
imigrantes inadmissíveis no país. De acordo com Obama, turistas infectados poderão entrar no país a partir do início de
2010.
Texto adaptado de http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u645942.shtml

Com base no fragmento acima e em outras informações de seu conhecimento, redija um texto
dissertativo no qual você se posicione a favor da lei que proíbe a entrada de pessoas com HIV em um país ou
contra ela.

TEMA 3:
Álcool e tabaco são piores que maconha, LSD e ecstasy, diz especialista
O álcool e o tabaco causam mais danos à saúde do que algumas drogas ilegais como a maconha, o LSD e o
ecstasy, segundo David Nutt, professor do Imperial College London e presidente do comitê assessor do governo
britânico sobre abuso de drogas. O especialista acusou os políticos de distorcerem e desvalorizarem os resultados dos
estudos científicos no atual debate sobre drogas ilícitas. Nutt criticou também que alguns boletins tenham publicado
relatórios exagerados sobre os supostos danos de algumas dessas drogas. Segundo o especialista, o álcool deve figurar
como a quinta droga mais perigosa depois da heroína, cocaína, barbitúricos e a metadona, enquanto o tabaco aparece
em nono lugar. "A cannabis, o LSD e o ecstasy, mesmo sendo nocivos, estão mais abaixo na lista, em 11º, 14º e 18º,
respectivamente", explica Nutt em um documento do Centro de Estudos sobre Crime e Justiça do King's College.
Segundo Nutt, fumar maconha cria um risco "relativamente pequeno" de doença mental, mas o álcool e o tabaco são
mais perigosos para a saúde.
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u644955.shtml>. Acesso em 19 dez 2009.

Com base no fragmento acima e em outras informações de seu conhecimento, redija um texto
dissertativo no qual você discuta a reclassificação dos diferentes tipos de drogas.
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Assinale o Tema selecionado para produzir seu texto:

Título:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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