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Assinatura do Candidato

Concurso Público

041. Prova de redação
Técnicos: Desenvolvimento Agrário / Desenvolvimento
Fundiário / Gestão Organizacional
� Você recebeu este caderno de redação contendo um tema a ser desenvolvido.
� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
� Assine apenas no local indicado na capa.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta
imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
� Redija o texto definitivo com caneta de tinta azul ou preta, no espaço reservado
para tal, observando o limite mínimo de 15 linhas. Os rascunhos não serão
considerados na correção.
� Será atribuída nota zero à prova de redação que:
 contiver, no corpo deste caderno, nome, assinatura, rubrica ou qualquer marca,
feita pelo candidato, que possa permitir sua identificação;
 for escrita em outra língua que não a portuguesa;
 estiver em branco ou na qual o texto definitivo estiver redigido fora do espaço
reservado para tal;
 apresentar o texto definitivo com menos de 15 linhas efetivamente escritas;

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75%
do tempo de duração da provas.
� Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos,
até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
� Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas, o caderno de questões
objetivas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado
em sua carteira, para futura conferência.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde

a ordem do fiscal para abrir este caderno.

01.09.2013

secretaria da justiça e da defesa da cidadania

� A duração das provas objetiva e de redação é de 4 horas, já incluído o tempo
para o preenchimento da folha de respostas e a transcrição do texto definitivo.

governo do estado de são paulo

 fugir ao tema ou ao tipo de texto propostos.

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo
“José Gomes da Silva” – Fundação ITESP

 apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;

Concurso Público
041. Caderno de Redação
Técnicos: Desenvolvimento Agrário / Desenvolvimento Fundiário / Gestão Organizacional

 for escrita a lápis, em parte ou na totalidade;

NÃO ESCREVA NESTE ESPAÇO

redação
Para produzir sua dissertação, leia atentamente os dois excertos de textos a seguir.
Texto I
“Quanto mais gente viver nas grandes metrópoles, melhor será para a humanidade”, explica o urbanista Carlos Leite. As cidades
são uma solução, mais que um problema. Concentram gente, geram agito, ideias e trocas frutíferas que se traduzem em inovação e
vida. “Quanto mais povoadas as cidades, maior é o território livre para a preservação da natureza”, diz aquele urbanista.
(Mathew Shirts, As ideias nascem nas cidades. Revista National Geographic Brasil, Edição Especial Cidades Inteligentes, 159-A, 2013, pp 17-.31. Adaptado)

Texto II
Em Ouricuri, a 630 quilômetros de Recife, Felipe Jesus Oliveira impõe muita importância a cada muda produzida no pequeno
viveiro de espécies que mantém ao lado de casa: “Desde pequeno, eu acordava cedo e a primeira coisa que fazia era aguar as mudas.
Gastava a maior parte do meu dia cuidando delas. Nasci com essa tendência para trabalhar com plantas. Aqui eu realizei meu sonho.”
Desde junho de 2010, as mudas de Felipe ajudam a recompor importantes áreas de preservação permanente pelo Araripe, por
meio de seu fornecimento a instituições que já garantiram o plantio de cerca de 140 mil árvores em Pernambuco e lhe renderam em
torno de R$ 7.500,00.
“Quando produzo uma muda ou planto uma árvore, sei que estou ajudando a Caatinga a sobreviver e que muita gente vai ganhar
com isso; nada me deixa mais feliz do que ver a nascente que recuperei plantando árvores que produzi aqui, com minhas próprias
mãos”, conclui Felipe.
(Henrique Picarelli. Revista Terra da Gente, ano 10, número 110, junho de 2013, p.64. Adaptado)

Produza uma dissertação, valendo-se da norma-padrão da língua portuguesa, na qual discuta os argumentos e informações apresentados nos dois excertos e posicione-se em relação à seguinte questão:

Para o Brasil, é melhor ter mais pessoas vivendo em grandes cidades ou se fixando no campo?
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redação
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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Texto definitivo
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