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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 

 

01 –  

Texto I 
[...] 
– Professor ... Professor ... 
– O que é? – Professor estava semi-adormecido. 
– Eu quero uma coisa. 
Professor sentou-se. O rosto sombrio de Volta Seca estava meio invisível na escuridão. 
– É tu, Volta Seca? Que é que tu quer? 
– Quero que tu leia pra eu ouvir essa notícia de Lampião que o Diário traz. Tem um retrato. 
– Deixa pra manhã que eu leio. 
– Lê hoje, que eu amanhã te ensino a imitar direitinho um canário. 
 

AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

Analise as formas verbais desse diálogo, cuja linguagem reflete a informalidade da situação experimentada pelos interlocutores.  
 
a) Reescreva adequadamente as formas verbais que estão em desacordo com as regras sintáticas de concordância sujeito e 

verbo, prescritas na norma culta da língua portuguesa. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Transcreva do texto as formas verbais empregadas para indicar ideia de ação futura. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Texto II 
As luzes do carrossel 
 
[...] Eles muitas vezes já tinham visto um carrossel, mas quase sempre o viam de longe, cercado de mistério, 

cavalgados os seus rápidos ginetes por meninos ricos e choraminguentos. O Sem-Pernas já tinha mesmo (certo dia em que 
penetrou num parque de diversões armado no Passeio Público) chegado a comprar entrada para um, mas o guarda o expulsou 
do recinto porque ele estava vestido de farrapos. 

[...] – Quer ver uma coisa bonita? 
Todos queriam. O sertanejo trepou no carrossel, deu corda na pianola e começou a música de uma valsa antiga. O 

rosto sombrio de Volta Seca se abriu num sorriso. Espiava a pianola, espiava os meninos envoltos em alegria. Escutavam 
religiosamente aquela música que saia do bojo do carrossel na magia da noite da cidade da Bahia só para os ouvidos 
aventureiros e pobres dos Capitães da Areia. Todos estavam silenciosos. Um operário que vinha pela rua, vendo a 
aglomeração de meninos na praça, veio para o lado deles. E ficou também parado, escutando a velha música. Então a luz da 
lua se estendeu sobre todos, as estrelas brilharam ainda mais no céu, o mar ficou de todo manso (talvez que Iemanjá tivesse 
vindo também ouvir a música) e a cidade era como que um grande carrossel onde giravam em invisíveis cavalos os Capitães 
da Areia. Neste momento de música eles sentiram-se donos da cidade. E amaram-se uns aos outros, se sentiram irmãos 
porque eram todos eles sem carinho e sem conforto e agora tinham o carinho e o conforto da música. Volta Seca não pensava 
com certeza em Lampião neste momento. Pedro Bala não pensava em ser um dia o chefe de todos os malandros da cidade. O 
Sem-Pernas em se jogar no mar, onde os sonhos são todos belos. Porque a música saía do bojo do velho carrossel só para 
eles e para o operário que parara. E era uma valsa velha e triste, já esquecida por todos os homens da cidade. 

  

AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

02 - No texto II, do capítulo “As luzes do carrossel”, vê-se que o narrador emprega uma linguagem capaz de mostrar uma visão 
diferenciada dos meninos, caracterizados, ao longo do romance, pela hostilidade e pela dureza. 
 

a)  Com relação ao tratamento dado aos meninos, no texto II, qual o efeito produzido pela linguagem do narrador?  
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

b) Comprove com dois exemplos transcritos do texto. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Considere o fragmento a seguir:  
 

Todos queriam. O sertanejo trepou no carrossel, deu corda na pianola e começou a música de uma valsa antiga. O rosto sombrio 
de Volta Seca se abriu num sorriso. Espiava a pianola, espiava os meninos envoltos em alegria. Escutavam religiosamente aquela 
música que saia do bojo do carrossel na magia da noite da cidade da Bahia só para os ouvidos aventureiros e pobres dos 
Capitães da Areia. Todos estavam silenciosos. 

 
03 - Identifica-se a presença de certos recursos estilísticos explorados na linguagem literária do narrador, como por exemplo, o da 
hipálage, que consiste em associar adjetivo(s) a substantivo que não é, pela lógica, o seu determinante. 
 

Analise a seguinte construção: “ouvidos aventureiros e pobres dos Capitães da Areia”. Explique o efeito expressivo criado pelo 
emprego da figura hipálage nessa construção. 
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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 04 - Leia a sequência em quadrinhos abaixo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o horrível. Porto Alegre:L&PM,2007. 

a) Explique a intenção da fala de Hagar no segundo quadrinho. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

b) Justifique que recurso o autor explorou para produzir o humor da tirinha. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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05 – O texto a seguir faz uma severa crítica à situação político-social do país. O autor parte de versos de Olavo Bilac, poeta 

parnasiano da segunda metade do século XIX, agregando informações atuais sobre a situação da infância no Brasil, que 

representam visões de momentos sociais bem diferentes. 
 

Texto III 

“Criança! Não verás nenhum País como esse” 
  ????????????????????????????????????????? 
   ????????????????????????????????????????? 
(Ítalo Cerqueira, 10 anos, foi morto, no interior de um carro, pela Polícia Militar de São Paulo) 
 
“Ama, criança, com fé e orgulho, a terra em que nasceste” 
??????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????? 
(Waldick Gabriel Silva Chagas, 11 anos, foi morto com uma bala na nuca, no interior de um carro, pela Guarda Civil 
Metropolitana de São Paulo) 
 
“Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que  
   Se balançam no ar...” 
??????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????? 
(Jhonata Alves, 16 anos, foi morto pela Polícia Militar do Rio de Janeiro que confundiu com arma o saco de pipoca que ele 
carregava) 
 

“Entre os ramos inquietos, vê que luz, que calor, 
 que multidão de insetos” 
??????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????? 
(Robert Pedro da Silva Rosa, 15 anos, foi morto, no interior de um carro, pela Polícia Militar de São Paulo) 
 

Olavo Bilac, me desculpa, você e seu poema “A Pátria”, talvez essas crianças até amassem o Brasil, a terra em que nasceram. 
Mas o Brasil não as amava não – e amor é troca. Amamos somente parte das crianças, amamos apenas as crianças das 
porções mais cheirosas das cidades, desamamos aquelas que nascem próximas a córregos, esgotos, monturos.  
[...] as tuas exclamações, patriótico parnasiano Bilac, infelizmente não cabem mais em nosso Brasil. Ingenuamente cantaste (e 
isso dá para entender porque os tempos eram outros e se podia até afirmar “ora, direis ouvir estrelas”), ingenuamente exaltaste 
no Brasil “a multidão de insetos”. Quebra tua lira e mata tua musa, poeta, porque agora crianças são mortas como insetos – 
aliás, os insetos estão são e salvos infectando o país. Chega, Bilac, nenhuma criança ama o país se, para sobreviver, tiver de 
ficar à mercê do tráfico de drogas e à margem da lei. [...] 
 

PRADO, Antonio Carlos. Revista ISTOÉ, nº 2431. 
 

 

a) Explique de que modo o verso “Ama, criança, com fé e orgulho, a terra em que nasceste” está relacionado à argumentação 
organizada no trecho “Olavo Bilac, me desculpa, você e seu poema “A Pátria”, talvez essas crianças até amassem o Brasil, a 
terra em que nasceram. Mas o Brasil não as amava não – e amor é troca.”. 

 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

b) Considerando o contexto, qual o sentido, no último parágrafo, da referência crítica à “multidão de insetos”, do verso de Bilac, 
feita pelo autor Antônio Carlos Prado? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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O texto IV serve de referência para responder à questão 06. 
 

Texto IV 

Domingo 
 
Chove mas não tem importância porque a chuva não perturba o espetaculoso concurso do baile de fantasias. E agora a 
atmosfera é de solenidade, as fantasias são solenes: reis, rainhas, imperadores e deusas desfilam gravemente porque 
sustentam nas frágeis cabeças coroas pesadíssimas, pirâmides, gôndolas, jardins suspensos da Babilônia, isso sem falar no 
peso que carregam nos ombros onde equilibram asas, conchas, polvos e raios – quilos de pedrarias e cetins e acrílicos. [...] 
Me pergunto se terá algum resultado acordar a consciência dos explorados (e deformadores) dessa festa e está nas nossas 
mais fundas raízes. A indústria do carnaval, do futebol, das enchentes. Me pergunto se será justo acordar qualquer 
consciência. “Não me despertes se sonho!” – pediu Dom Quixote. A diferença é que sonho quixotesco era só desejo de amor. 
Testemunhar o seu tempo – respondi a um jovem que me perguntou qual é a função do escritor. Volto para a minha máquina 
de escrever e peço a Deus que me ajude. 
 

TELLES, Lygia Fagundes. A disciplina do amor. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

 

06 – Considerando a carga semântica que o adjetivo “espetaculoso” assume no contexto, 

a) explique o processo de formação do adjetivo “espetaculoso”, linha 01. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

b) explique a intencionalidade no uso dessa palavra no discurso do narrador.  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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LÍNGUA INGLESA 

 Leia o texto para responder à questão 01. 

 
Athletics 
 
GOLDEN TIPS 
 
What you need to know to enjoy every single moment of the Rio 2016 Games 
 
•  Before leaving, check out the latest information about the Games on rio2016.com  
•  Do not forget your tickets and check the date, time and place of competitions on the website before leaving. Get more tickets on 

rio2016.com/en/tickets; 
•  Check the weather forecast and prepare yourself accordingly; 
•  Use public transport. It is not possible to park at the competition venues and their surroundings; 
 •  Plan your trip. Transport systems and competition venues will be crowded. It can take you a while to go back and forth; 
•  Arrive early: most venues open two hours before the competition gets underway. If the session has already started, you may 

have to wait for a break to enter. Check out this information at rio2016.com/en/venues; 
•  You will go through a security check with X-ray equipment. Forbidden or restricted items will be collected and not returned. 

Check the complete list on rio2016.com/en/venues; 

www. smsprio2016-a.akamaihd.net/sport/miYxEC/rio2016_spectator_guide_pg_athletics_full_en.pdf. The text was slighted modified.  

 

01 - Answer IN ENGLISH, according to the text. 
 
a) Explain why you should use a public transport. 

 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
b) Say what is the predominant verbal tense in the text and why it is used. 

 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Analise o quadro de medalhas para responder à questão 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www. olympic.org/athletes.  

02 - Based on the medal map box, produce IN ENGLISH one sentence using the comparison form and one sentence with the 
superlative form among the bronze, silver, and gold medal winners. 

 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Leia o texto para responder às questões 03 e 04. 
 
UNDERSTANDING THE SPORT  

HOW IT ALL BEGAN  

 
Athletics was one of the eight sports featured in the first Paralympic Games, held in Rome in 1960 in which athletes competed in a 
total of 25 medal events. Since then, it has been part of all editions and is currently the largest discipline in the Paralympic 
programme. At the  2016 Games, 1,100 athletes will compete in 177 track, field, and road events over  an 11-day period. People 
with an impairment in over 120 countries worldwide currently practise athletics.  
ABOUT THE COMPETITION  
The programme is similar to that of the Olympic Games. On the track, athletes run distances ranging from 100 to 5,000 metres. 
Field events include jumping and throwing competitions. There is also the marathon, which will take place on the streets of Rio. 
There are competitions for the visually, intellectually and physically impaired – each with functional classifications to ensure 
equality among competitors. On account of the athletes' classifications, competition names are followed by a code (letter + 
number). The letter used for a track competition is T (from the English word track). The letter F is used for field or jump events 
(from the English word field). The numbering indicates the athlete’s degree of impairment: 
 • 11 to 13 – visual impairment  
•  20 – intellectual impairment 
 • 31 to 34 – cerebral palsy seated 
 • 35 to 38 – cerebral palsy standing 
 • 40 – dwarfism •  41 to 47 – amputees and les autres  
•  51 to 57 – wheelchair athletes  (effects of polio, spinal cord injuries  and amputations) 
 DID YOU KNOW?  
Brazil had its best participation in the Paralympic Games at London 2012, winning seven gold, eight silver and three bronze 
medals, 18 in total. The country ranked seventh in the athletics medal table.  Only swimming brought more medals than athletics to 
the country in 2012. 

www. smsprio2016-a.akamaihd.net/sport/miYxEC/rio2016_spectator_guide_pg_athletics_full_en.pdf. 
 
 

03 - Pode-se afirmar que os atletas, tema deste texto, têm uma classificação funcional utilizando um código formado por letras e 
por números, definido em seu uniforme de competição. Explique, em LÍNGUA PORTUGUESA, de que forma esse código é 
organizado, para se identificar cada atleta e sua condição física. 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

04 – De acordo com o texto, os jogos olímpicos e os paralímpicos têm modalidades esportivas comuns.  

a) Qual modalidade esportiva é comum aos dois eventos olímpicos? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

b) Indique, EM LÍNGUA PORTUGUESA, as subdivisões dessa modalidade esportiva comum. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Leia o texto para responder à questão 05. 
 

Pollution in Rio’s Guanabara Bay 
 
Guanabara Bay borders Rio de Janeiro’s east side and is the host site for the Olympic’s sailing and windsurfing events. It’s 

also made international headlines due to its polluted waters, filled with raw sewage and massive amounts of garbage. While part of 
Rio’s Olympic bid included a promise to clean up the bay by 80 percent, the state environment secretary, Andre Correa, admitted 
in January that it would not be possible. They’re currently at 49% of their cleanup goal. 

Mario Moscatelli, a biologist and outspoken bay advocate, says the state has the technology, time and money to make 
significant improvements but that politicians are not interested in making it a priority. He believes they never intended to fulfill this 
promise and tells TIME they “simply lied” to get the Olympic bid. 

Mayor Eduardo Paes told CNN last June that pollution doesn’t pose any health risks for the athletes, but Moscatelli thinks 
otherwise, claiming that sailing in the bay is “like playing Russian roulette.” 

“Sailors run the risk of hitting anything from plastic bags to a car bumper, pieces of wood, tires and even furniture,” he 
warns. “Falling in the water, the sailors could potentially be victims of gastrointestinal infections, mycoses, otitis or hepatitis.” 
 

www. time.com/3768709/rio-de-janeiro-2016-olympics. 
 

 

05 – Explain IN ENGLISH why Moscatelli said that sailing in Guanabara bay is ‘like playing Russian Roulette’. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Analise a imagem para responder à questão 06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www. stock-vector-concept-of-daily-routine-with-red-simple-watches-conceptual-of-time-passes-infographics-and-242954878.  

 
06 - This is someone’s timetable. Create two sentences based on his/her routine establishing a sequence of the actions along the 
day. 
 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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PROVA DE PRODUÇÃO TEXTUAL – PAES/2017 
 

Os textos servem como base para refletir sobre o tema que será apresentado e como ponto de partida para você,  

candidato, desenvolver suas ideias com argumentação consistente. Leia-os antes de elaborar sua redação. 

 

Texto I 

 

[...] 
As autoridades não agiram contra o padre, mas se 
queixaram ao arcebispado. E o padre José Paulo foi 
chamado à presença do cônego secretário do 
arcebispado. O padre ficou amedrontado. [...] 
O cônego entrou com um passo manso. Os lábios tinham 
uma linha dura. Não havia nenhuma simpatia humana na 
sua figura, nos seus traços duros. O padre o viu, levantou-
se, beijou humildemente sua mão: 
─ Cônego... 
─ Sente-se padre, temos que conversar. 
Olhava com os olhos sem expressão o padre. Sentou-se, 
cruzou as mãos com grande cuidado, afastou sua 
reluzente batina da batina suja do padre José Pedro. 
─ Este arcebispado tem graves queixas contra o senhor, 
padre. Creio que o senhor já sabe do que se trata... 
─ Só se é as crianças... 
─ Tem nos chegado bastantes queixas, padre José Pedro. 
Olhou o padre com olhos duros. José Pedro baixou a 
cabeça. 
─ A viúva Santos, continuou o cônego, queixou-se. O 
senhor ajudou uma corja de moleques numa praça a vaiá-
la. 
─ Não é verdade, cônego. 
─ O senhor quer dizer que a viúva mentiu? 
─ O que ela disse não é verdade. Eu posso lhe narrar o 
fato... 
─ Não me interrompa. Porém agora há coisa muito mais 
grave. O senhor sabe o que fez, sabe? 
─ O senhor sabe o que é o leprosário? 
O cônego não respondeu. 
─ Às vezes tenho que fazer... 
─ Compactua com os roubos, com os crimes desses 
perversos. 
─ Que culpa eles têm... Que culpa... 
─ Cale-se. – A voz do cônego era cheia de autoridade. 
O padre o olhou horrorizado. O cônego virou as costas e 
foi saindo. 
─ A entrevista está terminada, padre José Pedro. Pode se 
retirar. 
Mas o padre ainda ficou parado uns minutos, querendo 
dizer alguma coisa. Mas não dizia nada, estava como que 
apatetado.,. 

AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 
2008. (Com adaptações). 

 
 
 

 
 

Texto II 

 

CARTA DO SECRETÁRIO DO CHEFE DE POLÍCIA À 

REDAÇÃO DO JORNAL DA TARDE 

Sr. diretor do Jornal da Tarde 

[...] Pelo exposto ficou claramente provado que a polícia não 

merece nenhuma crítica pela sua atividade em face desse 

problema. A polícia não tem agido com maior eficiência 

porque não foi solicitada pelo juiz de menores. 

Cordiais saudações. 

Secretário do chefe de polícia 

(AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 

2008. (Com adaptações)). 

 
 
 

Texto III 

 

CARTA DO JUIZ DE MENORES À REDAÇÃO DO JORNAL 

DA TARDE 

Exmo. sr. diretor do Jornal da Tarde 

[...] Não cabe ao juizado de menores capturar os pequenos 

delinquentes. Cabe velar pelo seu destino posterior. E o sr. 

dr. chefe de polícia sempre há de me encontrar onde o 

dever me chama. Não tenho culpa, porém, de que fujam [...] 

Por quê? Isso é um problema que aos psicólogos cabe 

resolver e não a mim, simples curioso da filosofia. 

De v. exc., admirador e patrício grato,  

Juiz de menores 

(AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 

2008. (Com adaptações)). 
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 Texto IV 

 

Vivemos uma guerra civil verbal 

Enquanto o surto da gripe HINI preocupa os brasileiros, o 

psicanalista e psiquiatra Jorge Forbes chama a atenção 

para outro tema, uma crise social do país que, a seu ver, é 

tão importante ou mais que a gripe: a falta de diálogo entre 

as pessoas que estão aferradas a verdades estanques. [...] 

“Mas não temos vacina para isso”, comenta. 

(MESQUITA, Renata Valéria. IN: Revista PLANETA. Maio 2016, ano 43, 

ed. 520.) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto V 

 

Você precisa escolher um lado? 

“É importante lembrar que o nosso bem-estar depende 

também do bem-estar comum. Sinto falta disso na nossa 

sociedade”, comenta a psicóloga Bel Cesar. [...] 

Conversas sobre temas controversos devem envolver uma 

intenção verdadeira das partes de ampliar suas visões, 

recomenda a psicóloga. Se não, será pura discussão, ou 

seja, uma disputa contaminada pela raiva e pela luta de 

poder para ver quem se impõe melhor e convencer o outro 

de que é ele que está errado. 

(MESQUITA, Renata Valéria. IN: Revista PLANETA. Maio 2016, ano 43, 

ed. 520.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORTE TEMÁTICO 

Como vemos nos textos apresentados, a fala do cônego, um discurso autoritário, se sobrepõe e tenta apagar a fala do 
padre, um discurso sem prestígio, o que impossibilita um diálogo entre os dois para a resolução de um problema social (Texto I, 
Capitães de Areia). Já os trechos das cartas (Textos II e III), da referida obra, evidenciam justificativas frágeis de seus emissores, 
calcadas no desinteresse de ambos em dialogarem sobre importante assunto. 

Por outro lado, os textos da Revista PLANETA (Textos IV e V) tratam da necessidade do diálogo entre as pessoas. A falta 
de comunicação entre as pessoas, em qualquer grupo social, permite refletir sobre o que afirma o psiquiatra citado na reportagem: 
vivemos uma guerra civil verbal. 
 
* Dialogar – trocar opiniões, comentários etc., alternando papéis de ouvintes e de falantes. 

(Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa.) 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Com um olhar atento para os fatos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, em prosa, com no mínimo 15 linhas, em 

que você apresente argumentação fundamentada sobre o tema: DIÁLOGO: ALICERCE PARA AMPLIAR A CONVIVÊNCIA 

ENTRE AS PESSOAS E O CONHECIMENTO NA SOCIEDADE. 

Atenção:  

 - Ao desenvolver seus argumentos, utilize em um deles uma relação de causa-consequência ou causa-efeito.  

 - A leitura dos textos como base para suas reflexões sobre o tema é indispensável. 

 
 

Instruções 

 Dê um título à sua redação. 

 Utilize a norma padrão da língua. 

 Não copie trechos dos textos apresentados na coletânea. 

 Não escreva a lápis. 

 Escreva de modo legível e na folha apropriada para a redação. 

 Obedeça ao que consta no Edital n°99/2016 – REITORIA/UEMA, a respeito da correção da Produção Textual. 

Item 11.7 Será atribuída a nota zero à prova de produção textual do candidato que: 

a) identificar a folha destinada à sua produção textual;  

b) desenvolver o texto em forma de verso; 

c) desenvolver o texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas);  

d) fugir à temática proposta na prova de produção textual; 

e) fugir à tipologia textual proposta na prova de produção textual; 

f) escrever de forma ilegível; 

g) escrever a lápis; 

h) escrever menos de 15 (quinze) linhas; 

i) deixar a produção textual em branco. 
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RESERVADO À DOCV ASSESSORIA DE CONCURSOS E SELETIVOS DA REITORIA 

DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES 

 
 

FOLHA DE REDAÇÃO 
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