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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto

para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado fragmento de
texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

O I Levantamento Nacional sobre o Uso do Álcool, Tabaco e Outras Drogas entre Universitários nas

vinte e sete capitais brasileiras é resultado de uma pesquisa que ouviu dezoito mil estudantes em cem

diferentes instituições de ensino superior, públicas e privadas, no ano letivo de 2009. Com o objetivo de

avaliar a situação do uso de drogas lícitas e ilícitas, dos comportamentos de risco e da saúde mental dos

universitários de todo o país. Os resultados trazem informações sobre prevalência, opiniões e padrões de uso

de álcool, tabaco e outras drogas. Além disso, investiga a existência de programas de prevenção e

tratamento para usuários nas instituições de ensino. A pesquisa apresentou, entre outros, os seguintes

resultados: 86% dos universitários já fizeram uso de álcool, 47%, de produtos de tabaco e 49%, de alguma

substância ilícita; quase 18,7% dos universitários usaram três ou quatro drogas nos últimos doze meses e

43% relataram já ter feito uso múltiplo e simultâneo de drogas; 18% dirigiram sob efeito de álcool e 27%

pegaram carona com motorista alcoolizado. Apenas 28% das instituições participantes relataram ter

desenvolvido alguma modalidade de programa/projeto referente à prevenção e(ou) orientação e(ou)

assistência de seus alunos no que se refere à temática em questão.

Presidência da República Brasil. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. I Levantamento Nacional sobre o Uso de

Álcool, Tabaco e Outras Drogas entre Universitários das Vinte e Sete Capitais Brasileiras. Secretaria Nacional de

Políticas sobre Drogas; GREA/IPQ-HC/FMUSP; Brasília: SENAD, 2010. Internet: <www.obid.senad.gov.br> (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo que atenda, necessariamente, ao que se

pede a seguir:

< discorra a respeito da promoção da saúde e das estratégias de prevenção ao uso indevido de drogas em contexto universitário;

[valor: 12,00 pontos]

< explane acerca da estratégia de redução de danos. [valor: 7,00 pontos]
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