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AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

É de responsabilidade do candidato a verificação da versão e cor de prova que está realizando em relação a que está
especificada em sua folha de respostas.

II. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico Quantitativo (10
questões),  Conhecimentos Gerais (30 questões) e 01 (um) tema para Redação.
III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. A prova de redação deverá conter de 20 (vinte) a 30 (trinta) linhas.
VII. Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VIII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 3 (três) horas após seu início.
IX. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
X. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
XI. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XII. 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.
XIII. 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.
XIV.É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!

VERSÃO A - AMARELA

IBFC_01 - VERSÃO A

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
Emoções mapeadas
Estudo mostra quais regiões do corpo são ‘ativadas’ por
sentimentos como raiva e felicidade e conclui que sensações
têm caráter universal
(Monique Oliveira)

Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem
nunca usou essas expressões para traduzir uma emoção?
A sabedoria popular já sabe que emoções causam
alterações físicas. Os cientistas também: a rigor, emoção é o
estímulo que afeta o sistema límbico [região do cérebro que a
processa] e é capaz de mudar o sistema periférico.
Faltava saber exatamente onde essas mudanças físicas
ocorrem, o que pode ajudar a melhor definir as emoções e
entender os transtornos afetados por elas.
No intuito de responder a essa questão, cientistas da
Universidade de Aalto em parceria com a Universidade de
Turku, ambas na Finlândia, pediram a 700 voluntários que
indicassem quais áreas do corpo sofriam alterações quando
sentiam uma determinada emoção.
Para incitar cada estado emocional, foram usadas
palavras, músicas e filmes. As alterações sentidas podiam ser
de qualquer ordem  - dor e calor, por exemplo.
Com os dados, um software montou um único circuito
para cada emoção - raiva, medo, desgosto, felicidade, tristeza
e surpresa (chamadas de básicas) e ansiedade, amor,
depressão, desprezo e orgulho (tidas como correlatas).
“Tanto o computador como outras pessoas reconheceram
as emoções descritas, o que denota o seu aspecto universal”,
disse à Folha Riitta Hari, professora da Universidade Aalto e
uma das autoras do estudo, publicado na revista da Academia
de Ciências dos EUA, “PNAS”.
Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva e
felicidade, foram associadas com ativações e calor dos
membros superiores.
Já as emoções que indicam estado depressivo ou de
tristeza foram relacionadas a menor atividade nos membros
inferiores, como adormecimento das pernas e pés.
Sensações no sistema digestório e ao redor da garganta
foram relacionadas a desgosto. Felicidade foi a única emoção
associada com calor e ativações no corpo inteiro.
O estudo pode ajudar a identificar emoções nem sempre
distinguíveis, como tristeza e desgosto. [...]
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/151651emocoes-mapeadas.shtml. Acesso em: 11/02/2014)

1) De acordo com o texto, com a pesquisa, é possível
concluir que as sensações têm caráter universal pois:
a) raiva e felicidade são sentimentos tipicamente
humanos.
b) afirmaram isso na Universidade de Turku.
c) o computador e outras pessoas reconheceram as
emoções descritas.
d) as emoções causam alterações físicas.
2) Em “Quem nunca usou essas expressões para traduzir
uma emoção?“, o pronome em destaque cumpre papel
coesivo no texto uma vez que:
a) faz referência a uma ideia já apresentada.
b) antecipa uma informação ainda não mencionada.
c) estabelece uma comparação entre informações
distintas.
d) aponta para algo que está próximo ao enunciador.
3) No primeiro período do texto, ocorre uma enumeração
marcada por três núcleos substantivos. Cada um deles
está seguido de termos que cumprem, respectivamente,
papel:
a) adverbial, adverbial e adjetivo
b) adjetivo, adjetivo e adverbial
c) substantivo, substantivo e adjetivo
d) substantivo, substantivo e adverbial

4) Em relação ao predomínio da modalidade de uso da
Língua empregada no texto, é correto afirmar que:
a) se trata de um registro informal voltado para um público
leitor bem amplo.
b) corresponde a um registro formal com a presença,
inclusive de termos técnicos.
c) corresponde a um registro coloquial com o uso de
termos técnicos que dificultam a compreensão.
d) se trata de um registro informal marcado por inúmeros
marcadores de oralidade.
5) Em “Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva
e felicidade, “, ocorre a contração da preposição “a”
com o artigo “a”. A ocorrência da preposição deve-se
a uma relação de regência, na qual o termo regente é:
a) “assim”
b) “excitação”
c) “emoções”
d) “ligadas”
6) Sobre o trecho “Para incitar cada estado emocional,
foram usadas palavras, músicas e filmes.”, são feitas
as seguintes afirmações. Assinale a opção que traz um
comentário incorreto.
a) A segunda oração encontra-se na voz passiva.
b) “emocional” é adjunto adnominal.
c) “palavras, músicas e filmes” representam um
complemento verbal.
d) A preposição “para” introduz um valor semântico de
finalidade.
7) De acordo com o texto, o objetivo da pesquisa relatada
era:
a) saber se as emoções provocam alterações físicas.
b) descobrir onde ocorrem as mudanças físicas
provocadas pelas emoções.
c) impedir que o corpo humano seja afetado pelas
emoções.
d) comprovar a importância da depressão em relação às
demais emoções.
8) No segundo parágrafo, o fragmento “[região do cérebro
que a processa]” corresponde a um comentário
acessório no qual o pronome “a” resgata o seguinte
termo:
a) “afeta”
b) “emoção”
c) “sistema límbico”
d) “região”
9) O uso do Presente do Indicativo em “A sabedoria
popular já sabe que emoções causam alterações
físicas.” é, semanticamente, melhor justificado por:
a) expressar uma ação que era habitual no passado.  
b) fazer referência a um fato passado de modo mais
dinâmico.
c) apontar para uma ação que ocorre no momento em que
se lê.
d) expressar uma ação de caráter “atemporal”.
10) O emprego do vocábulo “adormecimento”, no texto,
aponta para um sentido que pode ser mais bem
entendido como:
a) dormência
b) sonolência
c) relaxamento
d) contração
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RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO
11) Joaquina comprou os seguintes produtos numa loja:
uma geladeira de R$ 1.240,00, um fogão de R$ 750,00 e
um micro-ondas de R$ 450,00, pagou os três produtos
em 10 vezes sem juros, porém na sexta prestação
atrasou o pagamento. Sabendo que a multa por atraso
foi de 15% sobre o preço da parcela, o valor que
Joaquina pagou pela prestação foi de:
a) R$ 290,60
b) R$ 36,60
c) R$ 280,60
d) R$ 310,80
12) Marlene precisa ler um livro para prestar vestibular.
No primeiro dia ela leu
segundo dia leu

1
4

2
7

das páginas do livro e no

das páginas do livro. Se ainda restam

364 páginas para terminar, então o total de páginas do
livro é igual a:
a) 784
b) 728
c) 797
d) 812
13) Um motorista levou 2 horas e 15 minutos para percorrer

5
8

do percurso total que pretende percorrer. Desse

modo e mantendo a mesma velocidade, o tempo que
ainda lhe resta para terminar o percurso é de:
a) 1 hora e 25 minutos
b) 1 hora e 21 minutos
c) 1 hora e 12 minutos
d) 1 hora e 35 minutos
14) Numa eleição para o cargo de presidente de uma
agremiação entre dois candidatos chegou-se ao
seguinte resultado: 32% votaram no candidato A e
73% votaram no candidato B e 18% em nenhum. Desse
modo, a porcentagem de pessoas que votaram nos
dois candidatos foi de:
a) 50%
b) 9%
c) 23%
d) 13%
15) A sequencia de letras A,B,D,G,G,D,B,A,A,B,D,G,...,
apresenta um raciocínio lógico. Nessas circunstâncias,
o 930 termo da sequencia é igual a:
a) A
b) B
c) D
d) G
16) 30% de 40% de 150 é igual a:
a) 18
b) 180
c) 60
d) 45
17) Dentre as alternativas abaixo e considerando o valor
lógico das proposições compostas, a única falsa é:
a) (3 + 4 = 7) ou (25% de 60 = 18)
b) (4 + 4 = 8) e (3 + 5=7)
c) Se (2 + 3 = 4), então (1 + 4 = 3)
d) ( 1 + 4 = 4) se, e somente se, (2 + 3 = 6)
2

18) Todo mafagáfo é um guilherdo e todo guilherdo é um
rosmedo. Desse modo, é correto afirmar que:
a) Há mafagáfo que não é rosmedo.
b) Todo guilherdo é mafagáfo.
c) Nenhum rosmedo  é mafagáfo.
d) Alguns guilherdos podem ser mafagáfos.
19) Se o valor lógico de uma proposição é falso e o valor
lógico de outra proposição é verdade, então o valor
lógico do condicional entre eles, nessa ordem, é:
a) verdadeiro
b) falso
c) falso ou verdadeiro
d) impossível de determinar
20) De acordo com raciocínio lógico matemático a frase “O
Brasil não foi campeão ou o presidente foi ao comício”
é equivalente a frase:
a) O Brasil  foi campeão ou o presidente não foi ao comício.
b) O Brasil não foi campeão e o presidente foi ao comício.
c) Se o Brasil foi campeão, então o presidente foi ao
comício.
d) O Brasil foi campeão se, e somente se o presidente não
foi ao comício.
CONHECIMENTOS GERAIS
21) NÃO é direito social expressamente previsto na
Constituição Federal:
a) Saúde.
b) Previdência social.
c) Moradia.
d) Proteção à juventude.
22) Segundo a disciplina dos direitos individuais da
Constituição Federal, a lei:
a) Regulará a individualização da pena e adotará, entre
outras, a prestação social alternativa.
b) Regulamentará as hipóteses nas quais o Poder Judiciário
poderá deixar de apreciar lesão ou ameaça a direito.
c) Penal não admitirá nenhuma hipótese de retroatividade.
d) Estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade social, mediante adequada e
prévia indenização, que se dará através de precatório.
23) A incorporação entre Estados:
a) Não é permitida pela Constituição Federal.
b) Depende exclusivamente da aprovação dos Deputados
Estaduais dos Estados diretamente interessados.
c) Depende da aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.
d) Depende da aprovação de todos os eleitores brasileiros,
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei
complementar.
24) Considerando a disciplina constitucional, o prazo de
validade do concurso público será:
a) De até um ano, prorrogável duas vezes, por igual período.
b) De até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
c) Aquele previsto no edital, limitado a três anos,
prorrogável uma vez, por igual período.
d) De até dois anos, sendo improrrogável.
25) De acordo com a Constituição Federal, NÃO se aplicam
aos servidores públicos:
a) Reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho.
b) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
c) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os
que percebem remuneração variável.
d) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos.
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26) Analise as seguintes afirmações, relativas à disciplina
constitucional sobre o servidor público que venha a
desempenhar mandato eletivo:
I. O servidor, investido no mandato de Prefeito, será
afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
II. Em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, inclusive para
promoção.
III. O servidor, investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo.
Está INCORRETO o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
27) No que se refere aos direitos sociais, indique a
alternativa CORRETA:
a) Somente através de lei alguém poderá ser obrigado a
filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.
b) É facultativa a participação dos sindicatos nas
negociações coletivas de trabalho.
c) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas
organizações sindicais.
d) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a
partir da posse no cargo de direção ou representação
sindical e, ainda que suplente, até seis meses após
o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos
termos da lei.
28) Complete as lacunas, de acordo com a alternativa que
reflete o texto da Declaração Universal dos Direitos
Humanos:
“Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em
________________________. São dotadas de razão e
_______________________ e devem agir em relação
umas às outras com espírito de ____________________.”
a) Dignidade e direitos – consciência – fraternidade.
b) Direitos e deveres – liberdade – solidariedade.
c) Direitos e obrigações – convicção – solidariedade.
d) Dignidade e obrigações – consciência – harmonia.
29) Segundo o texto da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, a proteção à privacidade compreende:
a) Somente a privacidade do próprio interessado.
b) A privacidade do próprio interessado, da sua família, no
seu lar ou na sua correspondência.
c) A privacidade do próprio interessado, da sua família e
do seu local de trabalho.
d) A privacidade do próprio interessado e das pessoas que
mantenham relação de afinidade com ele.
30) João Carlos, servidor público estadual, permitiu que
Ana, que não é servidora pública, desempenhasse
encargos que competem ao servidor público. Nessa
hipótese, o Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado de Minas Gerais:
a) Não prevê a aplicação de penalidade ao servidor.
b) Determina a pena de advertência, e, na reincidência a
aplicação de multa.
c) Estabelece a pena de multa, e, na reincidência a
aplicação de suspensão por 60 (sessenta) dias.
d) Determina a pena de suspensão por 90 (noventa) dias,
e, na reincidência, a demissão.

31) Após regular processo, ficou demonstrado que não
eram subsistentes os motivos que determinaram a
aposentadoria de Antônio, servidor público estadual.
Diante de tal situação, pode-se afirmar que:
a) A concessão da aposentadoria é ato jurídico perfeito e
Antônio não está obrigado a retornar ao serviço público.
b) A concessão da aposentadoria constituiu-se em direito
adquirido do servidor e Antônio não pode ser obrigado a
retornar ao serviço público.
c) Será cassada a aposentadoria de Antônio se deixar de
tomar posse e entrar em exercício dentro do prazo legal.
d) Será suspenso o pagamento da aposentadoria até que
o servidor retorne ao exercício das funções do cargo
anteriormente ocupado.
32) A readaptação do servidor será:
a) Sempre “ex officio” e se fará nos termos do regulamento
próprio.
b) Sempre a pedido e se fará nos termos da instrução
normativa própria.
c) A pedido ou “ex officio” e se fará nos termos da lei.
d) A pedido e se fará nos termos da regulamentação
própria.
33) Segundo dispõe o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, o processo
administrativo deverá ser iniciado dentro do prazo:
a) De 10 (dez) dias, contados da data da designação dos
membros da comissão, e concluído no de 60 (sessenta)
dias, prorrogável por igual período, a contar da data de
seu início.
b) De 05 (cinco) dias, prorrogável por igual período,
contados da data da publicação da designação da
comissão, e concluído no de 90 (noventa) dias, a contar
da data de seu início.
c) Improrrogável de 05 (cinco) dias, contados da data da
publicação da designação da comissão, e concluído no
de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de seu início.
d) Improrrogável de 03 (três) dias, contados da data da
designação dos membros da comissão e concluído no
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu início.  
34) O requerimento de revisão do processo administrativo,
previsto na Lei Estadual nº 869/1952, é dirigido:
a) À comissão revisora.
b) Ao Governador do Estado.
c) Ao Diretor de Departamento.
d) Ao Secretário Estadual que tiver proferido a decisão.
35) NÃO é falta grave, prevista na Lei de Execução Penal,
cometida pelo condenado à pena privativa de liberdade:
a) Fugir.
b) Provocar acidente de trabalho.
c) Descumprir, no regime aberto, as condições impostas.
d) Retardar, injustificadamente, o cumprimento da
obrigação imposta.
36) São órgãos da execução penal, EXCETO:
a) A Defensoria Pública.
b) Os Departamentos Penitenciários.
c) A Ordem dos Advogados do Brasil.
d) O Ministério Público.
37) A autorização para saída temporária dos condenados
que cumprem pena em regime semiaberto:
a) Não encontra respaldo na Lei de Execução Penal.
b) Será concedida somente para fins de visita à família,
desde que seja realizada nos finais de semana.
c) Não será permitida se o preso for reincidente.
d) Será concedida por prazo não superior a 07 (sete)
dias, podendo ser renovada por mais 04 (quatro) vezes
durante o ano.
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38) Fulano da Silva, que está cumprindo a pena em regime
fechado, apresentou atestado falso de prestação de
serviço para fim de instruir seu pedido de remição.
Diante de tal situação, a Lei de Execução Penal prevê
que o condenado cometeu o crime de:
a) Falsificação de documento particular.
b) Falsidade ideológica.
c) Falsificação de documento público.
d) Uso de documento falso.
39) Indique a alternativa que está de acordo com as
disposições gerais que disciplinam o trabalho do preso:
a) O trabalho do condenado, como dever social e condição de
dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.
b) O trabalho do preso está sujeito ao regime da
Consolidação das Leis do Trabalho.
c) As tarefas executadas como prestação de serviço à
comunidade serão remuneradas.
d) Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada
a parte restante para constituição do pecúlio, em
Caderneta de Poupança, que será entregue à família
do preso, visando sua subsistência.
40) De acordo com a Lei Federal nº 9.455/1997, NÃO será
considerada causa de aumento da pena para o crime de
tortura, se o delito for cometido:
a) Contra pessoa presa ou sujeita a medida de segurança,
impondo-lhe sofrimento físico ou mental, por intermédio
da prática de ato não previsto em lei ou não resultante
de medida legal.
b) Por agente público.
c) Contra criança, gestante, portador de deficiência,
adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos de idade.
d) Mediante sequestro.
41) Segundo a Lei Estadual nº 11.404/1994, que
contém normas de execução penal, a colaboração
do sentenciado no processo de sua observação
psicossocial e de seu tratamento é:
a) Obrigatória.
b) Essencial.
c) Imprescindível.
d) Voluntária.
42) Indique o estabelecimento prisional destinado à execução
da pena privativa de liberdade em regime aberto:
a) Penitenciária.
b) Casa do albergado.
c) Colônia agrícola e a colônia industrial.
d) Cadeia Pública.
43) De acordo com a Lei Estadual nº 11.404/1994, que
contém normas de execução penal, o sentenciado
analfabeto:
a) Não terá direito a receber correspondência.
b) Somente terá direito a receber ou escrever
correspondência, desde que exista profissional
habilitado no estabelecimento para auxiliá-lo.
c) Deverá ter suas correspondências arquivadas, até que
tenha concluído o ensino fundamental obrigatório.
d) Poderá solicitar que sua correspondência seja lida ou
escrita por funcionário ou visitador indicado.
44) Constituem sanções disciplinares, cuja aplicação
da penalidade é de competência do Diretor do
Estabelecimento prisional:
a) A limitação do tempo previsto para comunicação oral
durante 1 (um) mês e o isolamento em cela disciplinar
por até 15 (quinze) dias.
b) O isolamento em cela individual por até 15 (quinze) dias
e a suspensão ou restrição à visita íntima.
c) A admoestação e a privação de autorização de saída
por até 2 (dois) meses.
d) A admoestação e a privação do uso da cantina, de
autorização de saúde e de atos de recreação por até 1
(um) mês.
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45) Conforme dispõe a Lei nº 11.404/1994, o Patronato é
instituído em cada comarca, através de:
a) Lei específica.
b) Decreto do Governador do Estado.
c) Portaria do Secretário de Defesa Social.
d) Portaria do Juiz da Execução Penal.
46) De acordo com a Lei Estadual nº 14.695/2003, que
institui a carreira de Agente de Segurança Penitenciário,
o temperamento adequado ao exercício das atividades
inerentes à categoria funcional, será apurado:
a) Na avaliação médica.
b) Durante o curso de formação técnico-profissional.
c) Em exame psicotécnico.
d) Na prova de condicionamento físico por testes
específicos.
47) Dentre os integrantes da Comissão de Promoções
da carreira de Agente de Segurança Penitenciário,
encontra-se o:
a) Diretor da Superintendência de Segurança e
Movimentação Penitenciária.
b) Secretário de Estado da Casa Civil e de Relações
Institucionais.
c) Diretor do Conselho Penitenciário.
d) Governador do Estado.
48) No que se refere aos crimes praticados por funcionário
público contra a administração pública em geral,
analise os itens a seguir:
I. Aquele que patrocina, direta ou indiretamente, interesse
privado perante concessionária de serviço público,
valendo-se da qualidade de funcionário comete o crime
de advocacia pública.
II. Não é considerado crime a conduta do agente que se
apropria de dinheiro recebido de outrem no exercício do
cargo, mesmo que decorrente do erro do particular.
III. Ocorre a concussão quando o agente exige a vantagem
indevida, mesmo antes de assumir a função, mas desde
que seja em razão dela.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
49) Tício ocupa cargo de assessor em sociedade de
economia mista e está sendo processado pela prática
de peculato culposo. Sobre essa afirmativa, indique a
alternativa INCORRETA:
a) Tício não pode ser punido pela prática de ato de crime
praticado por funcionário público contra a administração
pública em geral, pois é empregado de sociedade de
economia mista, não sendo considerado funcionário
público para efeitos do Código Penal.
b) A punibilidade de Tício será extinta se ele reparar o
dando antes de prolatada a sentença irrecorrível.
c) A pena imposta será reduzida da metade, se Tício
reparar o dano após o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
d) O Código Penal prevê que a pena de Tício será
aumentada de um terço, pois ocupa cargo de
assessoramento em sociedade de economia mista.
50) Segundo o Regulamento Disciplinar Prisional da
Secretaria de Estado de Defesa Social do Estado
de Minas Gerais (REDIPRI), são circunstâncias que
agravam a sanção, EXCETO a:
a) Reincidência.
b) Ação em conluio com o funcionário ou outro preso.
c) Prática do ato faltoso com premeditação.
d) Pouca importância da participação do preso na falta.
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REDAÇÃO
Observe a charge:

A poluição do ar é um problema mundial. Percebemos que tanto em grandes centros e até mesmo em pequenas
cidades, as pessoas estão sofrendo com as consequências do mau uso do meio ambiente. Podemos apontar diversos
problemas de saúde que afetam a população. Doenças respiratórias, como a bronquite, rinite alérgica, alergias e
asma que levam milhares de pessoas aos hospitais, anualmente. Baseado nesses dados apresentados procure
desenvolver um texto dissertativo com a seguinte temática: “Se continuarmos a poluir o ar, o que restará no nosso
planeta?” Procure levantar algumas medidas para solucionar este problema.
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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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