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AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico Quantitativo (05
questões), Noções de Direito (15 questões), Conhecimentos Específicos (20 questões) e 01 (um) tema para Redação.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. A prova de redação deverá conter de 20 a 30 linhas.
VI. Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 3 (três) horas após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!
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RASCUNHO

PORTUGUÊS
Texto
Cidadão
(Zé Ramalho)
Compositor: Lúcio Barbosa

Tá vendo aquele edifício, moço?
Ajudei a levantar
Foi um tempo de aflição
Eram quatro condução
Duas pra ir, duas pra voltar
Hoje depois dele pronto
Olho pra cima e fico tonto
Mas me vem um cidadão
E me diz desconfiado
“Tu tá aí admirado?
Ou tá querendo roubar?”

Essa dor doeu mais forte
Por que é que eu deixei o norte?
Eu me pus a me dizer
Lá a seca castigava
Mas o pouco que eu plantava
Tinha direito a comer
Tá vendo aquela igreja, moço?
Onde o padre diz amém
Pus o sino e o badalo
Enchi minha mão de calo
Lá eu trabalhei também

Meu domingo tá perdido
Vou pra casa entristecido
Dá vontade de beber
E pra aumentar meu tédio
Eu nem posso olhar pro prédio
Que eu ajudei a fazer
Tá vendo aquele colégio, moço?
Eu também trabalhei lá
Lá eu quase me arrebento
Fiz a massa, pus cimento
Ajudei a rebocar
Minha filha inocente
Vem pra mim toda contente
“Pai, vou me matricular”
Mas me diz um cidadão
“Criança de pé no chão
Aqui não pode estudar”

Lá foi que valeu a pena
Tem quermesse, tem novena
E o padre me deixa entrar
Foi lá que Cristo me disse
“Rapaz deixe de tolice
Não se deixe amedrontar
Fui eu quem criou a terra
Enchi o rio, fiz a serra
Não deixei nada faltar
Hoje o homem criou asas
E na maioria das casas
Eu também não posso entrar
Fui eu quem criou a terra
Enchi o rio, fiz a serra
Não deixei nada faltar
Hoje o homem criou asas
E na maioria das casas
Eu também não posso entrar”

1) De acordo com o texto, a grande frustração do sujeito
poético do texto é:
a) ser um operário.
b) não ter sido bem remunerado.
c) não poder visitar o que ajudou a construir.
d) não poder educar sua filha.

5) Na última parte do texto, estabelece-se uma importante
comparação entre:
a) o operário e Cristo
b) o padre e Cristo
c) o operário e a Igreja
d) o padre e a Igreja

2) O desvio de concordância, presente na primeira estrofe
do texto, revela:
a) o descuido do autor no trato da Língua.
b) a representação do discurso do possível leitor.
c) um exemplo de formalidade.
d) uma variante social do uso da Língua.

6) Em “Lá eu trabalhei também”, o termo em destaque
pode ser classificado, sintaticamente, como:
a) adjunto adverbial
b) adjunto adnominal
c) objeto direto
d) complemento nominal

3) O vocábulo “entristecido”, presente na terceira estrofe,
é um exemplo de:
a) palavra composta
b) palavra primitiva
c) palavra derivada
d) neologismo

7) Os versos “Lá a seca castigava/ Mas o pouco que
eu plantava” são relacionados por um conectivo que
apresenta sentido de:
a) conclusão
b) explicação
c) adição
d) oposição

4) No verso “Essa dor doeu mais forte”, pode-se perceber
a presença de uma figura de linguagem denominada:
a) ironia
b) pleonasmo
c) comparação
d) metonímia

8) As aspas, na segunda estrofe, foram utilizadas para:
a) dar ênfase ao que se diz.
b) introduzir um discurso que não é do enunciador.
c) indicar que os termos estão empregados em sentido
figurado.
d) marcar uma conotação irônica.
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9) O texto propõe uma reflexão e, em sua análise global,
evidencia-se uma crítica em relação:
a) à diversidade no emprego de uma mesma Língua.
b) à religiosidade dos homens.
c) à realidade do sistema educacional brasileiro.
d) ao fato de todos os homens não receberem o mesmo
tratamento.

15) Considerando o valor lógico da proposição p: 3 + 2 = 7 e

10) Ao observar a concordância verbal em “Fui eu quem
criou a terra”, conclui-se que:
a) o pronome relativo “quem” é sujeito do verbo “criou”.
b) os dois verbos estão flexionados na mesma pessoa
gramatical.
c) se fosse usado “que” no lugar de “quem”, não haveria
alteração na concordância.
d) o pronome “eu” é sujeito das duas orações.

NOÇÕES DE DIREITO

RACIOCÍNIO LÓGICO
11) Três netos irão dividir uma herança. O primeiro vai
receber

2 dessa herança, o segundo 2 e o restante
7
3

vai ficar para o terceiro neto. A fração que representa
parte da herança que ficará para o terceiro neto é:
a)

6
10

b)

20
21

c)

1
21

d)

a)
b)
c)
d)

2
de 15 = 10, é correto afirmar que:
3

o valor lógico de p ou q é falso.
o valor lógico de p e q é verdade.
o valor lógico de p então q é falso.
o valor lógico de p bicondicional q é falso.

16) Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com os
direitos individuais previstos na Constituição Federal:
a) É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar.
b) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante a noite, por determinação
judicial.
c) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado.
d) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor.
17) A Constituição Federal garante a precedência sobre os
demais setores administrativos, na forma da lei:
a) À administração penitenciária e seus servidores.
b) Aos servidores do Poder Judiciário.
c) Aos servidores da Polícia Federal.
d) À administração fazendária e seus servidores fiscais.
18) São objetivos da ordem social, previstos no Texto
Constitucional:
a) O primado do trabalho e a liberdade de expressão.
b) A igualdade entre os Estados e a solução pacífica dos
conflitos.
c) O bem-estar e a justiça sociais.
d) A dignidade da pessoa humana e a liberdade de crença
religiosa ou convicção filosófica ou política.
19) NÃO é privativo de brasileiro nato, o cargo de:
a) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
b) Carreira Diplomática.
c) Ministro de Estado da Defesa.
d) Oficial das Forças Armadas.

4
21

12) Numa sala há 30 homens, o que corresponde a 60% do
total de pessoas da sala, entre homens e mulheres. O
número que representa 30% das mulheres dessa sala
é igual a:
a) 6
b) 15
c) 20
d) 8
13) Os números da sequencia 1,2,3,4,4,3,2,1,1,2,3,4,...,
estão escritos numa sequencia lógica. Desse modo, o
86º termo dessa sequencia é:
a) 4
b) 3
c) 2
d) 1
14) A negação lógica da frase “Maurício comprou um
notebook ou Paula não foi à escola” é dada por:
a) Maurício não comprou um notebook ou Paula foi à
escola.
b) Se Maurício não comprou um notebook, então Paula foi
à escola.
c) Maurício não comprou um notebook e Paula não foi à
escola.
d) Maurício não comprou um notebook e Paula foi à escola.
2

o valor lógico de q:

20) Analise os seguintes itens, relativos à disciplina
constitucional dos servidores públicos:
I. A Constituição veda qualquer hipótese de adoção de
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos servidores públicos.
II. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal
será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de
serviço correspondente para efeito de disponibilidade.
III. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração bem como de outro cargo temporário ou
de emprego público, aplica-se o regime próprio de
previdência, instituído e organizado pelo respectivo ente
federativo.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
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21) Indique a alternativa CORRETA, de acordo com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos:
a) Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e
residência dentro e fora das fronteiras de cada Estado.
b) Toda pessoa tem direito à dupla nacionalidade.
c) Toda pessoa tem direito a organizar sindicato, sendo
obrigatório o seu ingresso nele para proteção de seus
interesses.
d) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero
de instrução que será ministrada aos seus filhos.
22) De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos
do Estado de Minas Gerais, as atribuições de cada
carreira são definidas em:
a) Portaria.
b) Lei específica.
c) Regulamento.
d) Instrução normativa.
23) NÃO é forma de provimento de cargo, prevista na
Lei Estadual nº 869/1952 (Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado de Minas Gerais):
a) Reintegração.
b) Promoção.
c) Acesso.
d) Nomeação.
24) “Destina-se a indenizar o funcionário das despesas de
viagem e de nova instalação”. Essa finalidade, prevista
no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
de Minas Gerais, diz respeito:
a) À ajuda de custo.
b) Às diárias.
c) Às gratificações.
d) Aos honorários.
25) As decisões proferidas no processo administrativo
instaurado contra servidor público do Estado de Minas
Gerais serão publicadas dentro do prazo de:
a) 10 (dez) dias.
b) 8 (oito) dias.
c) 5 (cinco) dias.
d) 3 (três) dias.
26) “A pena é aumentada de um terço, se, em consequência
da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou
deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional.” Trata-se de causa de
aumento de pena prevista para o crime de:
a) Concussão.
b) Prevaricação.
c) Peculato.
d) Corrupção passiva.
27) Caio, servidor público, que estava sendo processado
pela prática do crime de peculato culposo, reparou
o dano causado antes de prolatada a sentença
condenatória. Diante dessa situação, configurou-se a:
a) Excludente de imputabilidade.
b) Circunstância atenuante.
c) Causa de extinção de punibilidade.
d) Excludente de antijuridicidade.
28) Antônia, servidora pública federal, exigiu para si, em
razão da função, vantagem indevida. Pode-se afirmar
que a servidora cometeu o crime de:
a) Concussão.
b) Prevaricação.
c) Peculato.
d) Violência arbitrária.

29) Tício, servidor público, retira-se da repartição onde
trabalha sem perceber que deixou aberta a gaveta com
os valores arrecadados por ele. Armando se aproveita
da situação e se apropria do dinheiro que se encontrava
sob a guarda de Tício. Nessa hipótese, pode-se afirmar
que:
a) Tício não cometeu crime algum.
b) Armando terá reduzida pela metade a pena que
lhe for imposta na sentença, se devolver o dinheiro
indevidamente apropriado.
c) Armando cometeu o crime de excesso de exação,
sendo-lhe aplicada a causa de aumento da pena se o
dinheiro tiver sido desviado em proveito próprio.
d) Tício cometeu o crime de peculato culposo.
30) Segundo a Constituição Federal, a transformação de
Território em Estado será regulada:
a) Através de medida provisória.
b) Em lei complementar.
c) Em decreto legislativo.
d) Através de resolução do Congresso Nacional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) Indique a alternativa CORRETA, de acordo com a Lei
Federal nº 9.455/1997, que define os crimes de tortura:
a) A pena prevista para o crime de tortura é aumentada de
um sexto até um terço se houver resultado morte.
b) Aplica-se a lei dos crimes de tortura mesmo que o delito
tenha sido praticado fora do Brasil, desde que a vítima
seja brasileira.
c) Se da conduta resulta lesão de natureza grave, a pena
será de reclusão, de dois a oito anos; se resulta em
lesão de natureza gravíssima, a pena será de reclusão
de quatro a dez anos.
d) O crime de tortura é imprescritível, inafiançável e
insuscetível de graça ou anistia.
32) Indique a alternativa que apresenta a forma qualificada
do crime de tortura, prevista na Lei Federal nº 9.455/1997:
a) Crime praticado por ascendente ou descendente, seja o
parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.
b) Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa.
c) Se o crime é cometido por agente público.
d) Se o crime é cometido por criança, gestante, portador
de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta)
anos.
33) Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
as entidades de atendimento governamentais e nãogovernamentais NÃO serão fiscalizadas:
a) Pela Ordem dos Advogados do Brasil.
b) Pelo Poder Judiciário.
c) Pelo Ministério Público.
d) Pelos Conselhos Tutelares.
34) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
a prestação de serviços comunitários consiste na
realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por
período não excedente a:
a) Três meses, junto a associações sem fins lucrativos,
entidades religiosas e escolas, bem como em programas
comunitários ou não-governamentais.
b) Um ano, junto a entidades educacionais, órgãos da
Administração Pública e outros estabelecimentos
congêneres, bem como em programas sociais ou
governamentais.
c) Seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais,
escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem
como em programas comunitários ou governamentais.
d) Doze meses, junto a entidades beneficentes de
assistência social, com ou sem fins lucrativos, escolas
e outros estabelecimentos congêneres, bem como em
programas mantidos por entidades religiosas.
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35) De acordo com a Lei Estadual nº 15.302/2004, NÃO
é requisito necessário à progressão do Agente de
Segurança Socioeducativo:
a) Encontrar-se em efetivo exercício.
b) Ter recebido duas avaliações satisfatórias de
desempenho individual desde a sua progressão anterior,
nos termos das normas legais pertinentes.
c) Ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo
exercício no mesmo grau.
d) Comprovação da escolaridade mínima exigida para
o grau ao qual o servidor pretende a progressão, se
houver.
36) Caio, Agente de Segurança Socioeducativo do Estado
de Minas Gerais, foi indiciado em inquérito policial no
qual se apura a prática de ato definido como crime
contra o sistema financeiro. Nessa hipótese, a lei prevê
que:
a) Deverá ser removido para outra unidade, a fim de não
prejudicar as investigações.
b) Deverá ser penalizado com a perda do cargo, função ou
emprego público e a interdição para seu exercício pelo
dobro do prazo da pena aplicada.
c) Será aplicada a pena de afastamento do trabalho a bem
do serviço publico, que perdurará até que o caso tenha
transitado em julgado.
d) Será aplicada, imediatamente, a pena de demissão
a bem do serviço público, desde que seja ofertada a
denúncia pelo Ministério Público.
37) NÃO é atribuição específica do Agente de Segurança
Socioeducativo, prevista no Decreto Estadual nº
44.371/2006:
a) Vistoriar periodicamente os alojamentos.
b) Efetuar a revista em funcionários e vistoria em seus
pertences.
c) Zelar pela ordem, disciplina e segurança no interior dos
centros de internação.
d) Acompanhar as crianças durante as refeições.
38) “Intervir ____________________ em situações de
_____________________ no centro, através de
concentração
e
___________________________,
quando necessário, utilizando-se de ____________,
depois de controlada a situação.”
Preencha as lacunas, com a alternativa correta, de
acordo com as atribuições específicas do cargo de
Agente de Segurança Socioeducativo:
a) Diretamente – perigo – contenção – intervenções
pedagógicas.
b) Direta ou indiretamente – emergência – primeiros
socorros – intervenções pedagógicas.
c) Com moderação – risco – diálogo – contenção.
d) Com moderação – emergência – contenção – diálogo.
39) As funções executiva e de gestão do Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (Sinase) competem:
a) Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
b) Ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.
c) À Secretaria de Políticas dos Direitos da Criança e do
Adolescente da Presidência da República.
d) À Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República.
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40) NÃO é requisito previsto na Lei Federal nº 12.594/2012,
para o exercício da função de dirigente de programa
de atendimento em regime de semiliberdade ou de
internação, além dos requisitos específicos previstos
no respectivo programa de atendimento:
a) Ser ocupante de cargo público efetivo.
b) Reputação ilibada.
c) Formação de nível superior compatível com a natureza
da função.
d) Comprovada experiência de, no mínimo 2 anos, no
trabalho com adolescentes.
41) “Editar normas complementares para a organização
e funcionamento dos programas do seu Sistema
de Atendimento Socioeducativo.” Essa atribuição
prevista expressamente na Lei Federal nº 12.594/2012,
que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo, é outorgada:
a) Aos Municípios.
b) Aos Estados e ao Distrito Federal.
c) À União.
d) À Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República.
42) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
no que tange às ações civis públicas:
a) Todos os legitimados poderão tomar dos interessados
compromisso de ajustamento de sua conduta às
exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo
judicial.
b) Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos
interessados compromisso de ajustamento de sua
conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de
título executivo extrajudicial.
c) As associações deverão tomar dos interessados
compromisso de ajustamento de sua conduta às
exigências legais, o qual terá natureza de compromisso
extrajudicial.
d) Somente o Ministério Público poderá tomar dos
interessados compromisso de ajustamento de sua
conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de
título executivo extrajudicial.
43) Analise as seguintes afirmativas, relacionadas à
mediação e gestão de conflitos:
I. A Justiça Restaurativa surgiu nos anos 1960 e tem por
propósito restabelecer a cidadania da vítima ou das
vítimas do sistema, sendo um mecanismo que possibilita
a discussão do evento danoso entre o delinquente,
a vítima e a comunidade, permitindo, assim, que as
vítimas também se apropriem devidamente do conflito.
II. A Justiça Restaurativa se apresenta como uma
abordagem próxima à da justiça penal, eis que se
concentra na resposta punitiva aos transgressores.
III. A Justiça Restaurativa, definida pelas Nações Unidas em
2002, refere-se a um processo em que todas as partes
envolvidas em um ato que causou ofensa unem-se para
decidir coletivamente como lidar com as circunstâncias
decorrentes desse ato e suas implicações para o futuro.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I e III, apenas.
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44) De acordo com a Resolução nº 125, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a Política
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos
conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário,
pode-se afirmar que a conciliação e a mediação são
instrumentos:
a) Jurisdicionais notoriamente insuficientes e ineficientes
para atender e satisfazer subjetiva e objetivamente o
conjunto de demandas.
b) Garantidores de proteção diante de eventual ameaça
ou violação do direito, compelindo o seu agressor
ao cumprimento ou sancionando-o ante o seu
descumprimento.
c) Efetivos de pacificação social, solução e prevenção de
litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas
já implementados nos país tem reduzido a excessiva
judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade
de recursos e de execução de sentenças.
d) Processuais aptos a garantir a efetividade da execução
das decisões proferidas pelo Poder Judiciário.
45) Em 2013, o governo brasileiro editou o manual “Mapa da
Violência: Homicídios e Juventude no Brasil.” Segundo
esse documento, a Capital de Estado que registrou os
menores índices de violência contra sua juventude em
2011, foi:
a) São Paulo.
b) Curitiba.
c) Natal.
d) Porto Alegre.
46) Trata-se de mecanismo que “opera de forma a induzir,
manter e condicionar a organização e a ação do Estado,
suas instituições e políticas públicas – atuando também
nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo a
hierarquia racial”. O conceito se refere:
a) Às políticas afirmativas.
b) Ao racismo institucional.
c) Ao preconceito de gênero.
d) Ao preconceito de classes.

47) O Estatuto da Criança e do Adolescente NÃO considera
crime, a prática de:
a) Deixar o médico, professor ou responsável por
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar
à autoridade competente os casos de que tenha
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente.
b) Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade,
guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento.
c) Descumprir, injustificadamente, prazo fixado no
Estatuto da Criança e do Adolescente em benefício de
adolescente privado de liberdade.
d) Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade,
procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante
de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da
autoridade judiciária competente.
48) A execução dos Planos de Atendimento Socioeducativo
será acompanhada:
a) Pelo Poder Judiciário e Ministério Público.
b) Pelos Poderes Legislativos federal, estaduais, distrital
e municipais, por meio de suas comissões temáticas
pertinentes.
c) Pelos Conselho Estadual e Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
d) Pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República.
49) Trata-se do “conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou de entidade”.
O conceito se refere:
a) À carreira.
b) Ao grau.
c) Ao quadro de pessoal.
d) Ao grupo de atividades.
50) As epidemias e doenças infecciosas, que eram as
principais causas de morte entre os jovens há cinco ou
seis décadas atrás:
a) Continuam sendo a principal causa de morte entre
jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos no Brasil.
b) Foram rapidamente substituídas pelos altos índices de
homicídios ocorridos em disputas territoriais, conflitos
de fronteira, raciais ou étnicos.
c) Permanecem crescendo, sendo acompanhadas pela
grande mortalidade decorrente de homicídios, cujos
números vêm crescendo em virtude da ausência de
estratégias de desarmamento.
d) Foram sendo progressivamente substituídas pelas
denominadas
causas
externas,
principalmente,
acidentes de trânsito e homicídios.
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REDAÇÃO
Vivemos numa época em que a telefonia móvel prolifera de maneira desordenada. Cada dia mais cedo, as pessoas
estão adquirindo um celular. Jovens, crianças, adultos querem obter o mais moderno aparelho. Será isso um vício ou
uma necessidade?
Texto 1

Texto 2
A TNS, instituto global de pesquisa, realizou uma pesquisa com 1,6 mil pessoas, com idade entre 16 e 60 anos de todas as
regiões do Brasil.
Segundo a pesquisa, cerca de 70% dos entrevistados pretendem trocar seu celular por um novo aparelho. Esse resultado é bem
maior do que a de 2008, quando a mesma pesquisa contabilizou 32%.
O mesmo estudo foi realizado em outros 32 países, alguns desses da América Latina. Na Argentina, por exemplo, 65% das
pessoas pretendem comprar um celular nos próximos seis meses, já no México, o resultado foi de 42%.
A pesquisa ainda constatou quais os modelos preferidos pelos brasileiros.
Em primeiro lugar, entre os aparelhos preferidos, estão os modelos touch mencionados por 23% dos entrevistados. Em segundo
lugar, vieram os modelos com flip (18%), seguidos de aparelhos slider, citados por 12% das pessoas.
Em média, os brasileiros pretendem gastar R$ 500,00 para adquirir seu próximo aparelho celular. Esse valor representa um aumento
de 40% em relação à pesquisa anterior. Além disso, ele está acima da média da América Latina (R$ 356) e mundial (R$ 365).
Entre os brasileiros, 90% preferem aparelhos com câmera digital, player de músicas, games e filmadora. Este perfil se difere dos
outros países em que cerca de 39% dos consumidores preferem estes aparelhos.
O estudo também relata um crescimento em relação ao número de usuários de smartphones no Brasil, de 16% para 19%.
Para 17% dos brasileiros que participaram da pesquisa, a troca do aparelho celular é movida principalmente por conta das novas
tecnologias oferecidas, enquanto 65% mudam de aparelho após perda ou roubo.
Por fim, a pesquisa aponta que a música é o fator de decisão de compra mais relevante no Brasil, seguido por TV e bluetooth.
Fonte: <www.mobilepedia.com.br/noticias/tns-realiza-pesquisa-sobre-preferencias-de-usuarios-de-celular>.

Com base nesses dados, procure elaborar um texto dissertativo com no mínimo 20, e no máximo
30 linhas sobre a seguinte temática: “Celular: uma necessidade ou um vício”.
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Transcreva a redação de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
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