
Prova de Redação 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 

PROCESSO SELETIVO  

VESTIBULAR UNEAL/2012 

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

Você confia no resultado! 
Alagoas, 13 de Janeiro de 2013. 
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CADERNO DE QUESTÕES 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH 

etc.). 

3. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da 

banca e da Folha de Respostas. 

4. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

Verifique também se contém 1 (um) tema de redação e 36 (trinta e seis) questões objetivas com 5 
(cinco) alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal. 

5. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas e o preenchimento 

da Folha de Redação. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorrido o 
tempo total de duração da prova. 

6. Na Folha de Respostas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, curso escolhido 

e língua estrangeira. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas e/ou Folha de Redação. 
8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas e Folha de Redação utilizando caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo 

correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:  
 

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla 

marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido 

transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o conteúdo 
da Folha de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os 

candidatos. 
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. A Redação deverá ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas, considerando-se letra de 

tamanho regular. Não responda a lápis. 

14. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de 

Respostas de questões objetivas e Folha de Redação, e assine a Lista de Presença. 

15. Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se do recinto juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

Boa Prova! 

INSTRUÇÕES GERAIS 
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PROVA TIPO 
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GGrruuppooss::    

GG11,,  GG22,,  GG33  ee  GG44  
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ATENÇÃO! 
Não coloque seu número de inscrição, nome ou assinatura em 

qualquer local da prova de redação. Isso o identificará e 
consequentemente anulará sua prova. 



 

Primeiro dia – Grupos: G1, G2, G3 e G4  
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REDAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               

  Desiguais na fisionomia, na cor e na raça, 

o que lhes assegura identidade peculiar, são iguais 

enquanto frente de trabalho. Num dos cantos, as 

chaminés das indústrias se alçam verticalmente. 

No mais, em todo o quadro, rostos colados, um  

ao lado do outro, em pirâmide que tende a se 

prolongar infinitamente, como mercadoria que 

se acumula, pelo quadro afora. 

Nádia Gotlib. Tarsila do Amaral, a modernista. 

 

Somos muitos severinos 

Iguais em tudo e na sina: 

a de abrandar estas pedras 

suando-se muito e m cima. 

         João Cabral de Melo Neto 

 

Desenvolva um texto dissertativo-argumentativo sintetizando as ideias apresentadas nos textos dados. 

 

TEMA:  

INCLUSÃO SOCIAL: uma questão de tempo, esforço e oportunidade. 

 

Instruções: 

Para elaborar a sua redação, respeite os seguintes critérios enumerados abaixo. 

1. Seu texto será do tipo dissertativo-argumentativo e terá no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. 
2. A abordagem do tema não deverá restringir sua reflexão a casos particulares e específicos. 
3. Formule uma opinião sobre o assunto e apresente argumentos que defendam seu ponto de vista. 
4. Para esclarecer esses argumentos, apresente causas e consequências, exemplos, fatos-exemplo, dados e testemunhos. 
5. Conclua, defendendo sua posição. 
6. Sirva-se da leitura dos fragmentos apresentados somente para fazer uma reflexão sobre o assunto e criar ideias para sua 

redação. Não os transcreva como se fossem seus. 
7. Responda somente com caneta de tinta azul ou preta e não se identifique com marcas, assinaturas etc. na Folha de Resposta 

da Redação. 

 


