Leia o texto abaixo:
A Saúde da gestão pública
O Brasil tem todos os recursos necessários para fazer o
sistema de saúde funcionar, atendendo a população
eficientemente: centenas de faculdades de medicina e
enfermagem, escolas de engenharia sanitária, indústrias
farmacêuticas e de equipamentos médicos. Apesar disso,
é óbvio para o país e até para o mundo, que nosso
sistema entrou em colapso. Não apenas pelo que se vê
todos os dias, nos meios de comunicação, mas também
pela dimensão e tragédia das epidemias, como da
microcefalia, que tudo indica está sendo transmitida pelo
vírus zika.
Ao dizer que o Brasil “perdeu feio” a batalha sanitária
contra o mosquito Aedes aegypti, o ministro da Saúde
assumiu que o Brasil “perdeu feio” a batalha da saúde.
Não apenas contra o Aedes aegypti. Perdeu feio a batalha
do saneamento, deixando as ruas e casas como lugares
de águas paradas. Perdeu feio a batalha da saúde
preventiva e primária, concentrando o atendimento no
funcionamento de hospitais e semi-hospitais. Perdeu a
batalha dos hospitais porque não conseguimos atender
toda a demanda por saúde em locais distantes, difíceis de
funcionar satisfatoriamente com o corporativismo e as
diversas formas de corrupção, em vez de implantar um
sistema de saúde local para a família.
O Brasil perdeu feio a batalha da concepção eficiente do
sistema de saúde: a filosofia e a gestão. Perdeu-se ao
concentrar o problema na questão financeira, como se
dinheiro no sistema funcionasse da mesma forma como
sangue na veia dos doentes anêmicos. O sistema até pode
vir a precisar de mais dinheiro, mas colocar mais dinheiro
nele na sua atual concepção e características de gestão
provocará desperdício de recursos sem dar o serviço de
qualidade de que a população precisa. Antes de mais
dinheiro, o sistema precisa mudar a concepção e a gestão.
Um sistema que assegure saúde aos brasileiros tem de
ser visto em sua complexidade: entender o papel da
educação de cada pessoa para cuidar melhor da saúde
pessoal e para ter formação cidadã que evite os diferentes
mosquitos que infernizam os trópicos e nossas
malcuidadas cidades; fazer o atendimento da saúdeeducação — “sauducação” — na adolescência,
especialmente para meninas, com prevenção à gravidez
precoce, ensinar a importância da alimentação e do
esporte para uma vida saudável.
(...)
Tudo isso é quase impossível hoje, porque a saúde está
doente devido à doença da política que define os rumos e
a estrutura do sistema de saúde. Em primeiro lugar, ela é
vista como setor de lucros para o setor privado, donos de
consultórios, hospitais e empresas de seguro. Em segundo
lugar, porque a política estatal serve menos ao público e
aos doentes do que aos empreiteiros que constroem os
hospitais, aos sindicatos que representam os servidores
em busca de melhores salários e menor carga de trabalho;
aos fornecedores de equipamentos, remédios, comida,

roupa e aos políticos desejosos de nomear cabos
eleitorais. O sistema não está anêmico, ele está
desequilibrado social, política e moralmente.
Mais grave, porém, é que seu desequilíbrio é apenas parte
do desequilíbrio geral da gestão do setor público do país.
O sistema de saúde é um pequeno elemento de um
sistema guiado por interesses da política menor, sem
compromissos públicos, nem concepção inteligente. É
como se o sistema social sofresse de microcefalia porque
perdemos a batalha da gestão das coisas públicas — e
não foi para o Aedes aegypti. Foi para o Aedes brasilis. O
problema não é de gestão da saúde pública, mas de saúde
da gestão pública: saúde moral, política e técnica.
BUARQUE, Cristovam. A saúde da gestão pública. Disponível em:
http://www.femipa.org.br/blog/2016/02/a-saude-da-gestaopublica/Acesso em: 06 jun. 2016.

1. Quanto à gestão da saúde, o texto afirma que
a) as centenas de faculdades de medicina e enfermagem
fazem o sistema de saúde funcionar.
b) o sistema de saúde precisa apenas de mais dinheiro
como o anêmico precisa de sangue.
c) o sistema educacional precisa dos mesmos incentivos
que o da saúde.
d) a corrupção gera o corporativismo no sistema de saúde
local da família.
e) a gestão pública sofre com problemas morais, políticos
e técnicos.
2. O trecho que apresenta uma linguagem denotativa é

a) “... ela é vista como setor de lucros para o setor
privado, donos de consultórios, hospitais e empresas
de seguro.”
b) “É como se o sistema social sofresse de microcefalia
porque perdemos a batalha da gestão das coisas
públicas.”
c) “O sistema não está anêmico, ele está desequilibrado
social, política e moralmente.”
d) “... como se dinheiro no sistema funcionasse da mesma
forma como sangue na veia dos doentes anêmicos.”
e) “Tudo isso é quase impossível hoje, porque a saúde
está doente devido à doença da política...”
3. A alternativa em que o conectivo grifado possui o
sentido expresso nos parênteses é
a) “mas também pela dimensão e tragédia das
epidemias...” (contradição)
b) “Apesar disso, é óbvio para o país e até para o
mundo...” ( concessão)
c) “Tudo isso é quase impossível hoje, porque a saúde
está doente...” (consequência)
d) “Mais grave, porém, é que seu desequilíbrio é
apenas...” (explicação)
e) “para cuidar melhor da saúde pessoal e para ter
formação cidadã...” (proporção)

4. A expressão “Aedes brasilis” foi utilizada no texto
para
a) enfatizar que o mosquito já se encontra habituado ao
Brasil.
b) ressaltar os problemas causados pelo mosquito em
nosso país.
c) ironizar o que causa a má gestão pública da saúde no
Brasil.
d) retificar a origem do mosquito, revelando que ele é
brasileiro.
e) associar o mosquito aos problemas da saúde pública
brasileira.
5. Qual o objetivo do texto?
a)
b)
c)
d)
e)

Avisar sobre as tragédias da epidemia.
Discutir a importância da educação para a saúde.
Ironizar a batalha perdida para um mosquito.
Criticar a gestão da saúde pública no Brasil.
Denunciar a política que define o sistema de saúde.

6. Este mês, o mundo prestou homenagem ao maior
boxeador de todos os tempos, Muhammad Ali, que
morreu aos 74 anos, em decorrência do mal de
Parkinson . Podemos afirmar que o mal de Parkinson
a) é uma doença degenerativa do sistema nervoso
central, crônica e progressiva, causada por uma
diminuição intensa da produção de dopamina, que é
uma substância química que ajuda na transmissão de
mensagens entre as células nervosas.
b) é uma doença neuro-degenerativa que provoca o
declínio das funções intelectuais, reduzindo as
capacidades de trabalho e a relação social. Interfere
no comportamento e na personalidade do paciente,
que começa a perder sua memória mais recente.
c) é uma doença causada pela proliferação desordenada
de células que sofreram mutações genéticas
prejudiciais ao sistema de controle de divisão celular,
fazendo com que a célula cresça e se multiplique sem
limites.
d) é uma doença caracterizada por aumento da taxa de
glicose no sangue, distúrbio causado por uma
deficiência de produção ou absorção da insulina,
hormônio responsável pela quebra de moléculas de
glicose para que seja utilizada pelas células para
produzir energia.
e) é uma doença associada à pressão exercida pelo
sangue para circular pelo corpo. Essa elevação da
pressão é provocada, comumente, por estresse
emocional, má alimentação e vida sedentária.

7. Pela primeira vez, a Bienal Rubem Braga, que
ocorreu entre 31 de maio e 05 de junho deste ano, em
Cachoeiro de Itapemirim, teve um escritor
internacional como atração: o premiado autor
angolano José Eduardo Agualusa, na sexta edição da
feira literária. Ele participou da mesa “Entre Ficção e
Realidade”, focando a realidade de seu país e a
experiência com a Literatura no século XXI.
Sobre Angola, país de origem do escritor, pode-se
considerar que
a) é um atual protetorado português no Sul da África, que
vive um regime autocrático de exceção.
b) é um país cuja capital, Luanda, é a maior cidade
turística da África onde, atualmente, se fazem safaris
nas savanas.
c) é um país da costa ocidental da África, que foi
colonizado por Portugal no processo imperialista do
século XIX e, hoje, é um dos menos desenvolvidos do
continente.
d) é um país desenvolvido da África, que nunca sofreu
intervenção europeia, assim como Libéria e Etiópia.
e) é uma república socialista, que defende as ações do
MPLA, grupo guerrilheiro separatista do país.
8. Os Estados Unidos viveram domingo, de 12 de
junho, em Orlando (Flórida), um dos capítulos mais
sombrios de sua história. Um homem de 29 anos
atirou em pessoas em uma casa noturna popular entre
a comunidade gay, matando, pelo menos, 50 pessoas,
e ferindo 53. Foi o pior atentado a tiros múltiplos da
história. Os primeiros indícios apontam para um único
atirador, baleado pela polícia. Identificado como Omar
Siddique Mateen, o atirador era cidadão norteamericano de pais afegãos. O presidente Barack
Obama descreveu o massacre como “ato de
terrorismo e ódio”.

Disponível em: http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/ser-gay-elatino-em-orlando-e-mais-do-que-nunca-uma-luta Acesso em 20 jun.
2016.

O comentário e a imagem acima remetem à temática
a)
b)
c)
d)
e)

ética e subdesenvolvimento.
intolerância e diversidade de gênero.
direitos humanos e corrupção.
individualismo e multiculturalismo.
nacionalismo e xenofobia.

9. A Copa América Centenário é uma edição especial
da competição de futebol, realizada entre 3 e 26 de
junho de 2016, nos Estados Unidos.É a primeira Copa
América fora da América do Sul. O torneio é
oficializado com um acordo entre a Confederação SulAmericana de Futebol (CONMEBOL) e a Confederação
de Futebol da América do Norte, Central e Caribe
(CONCACAF), com o intuito de celebrar o aniversário
de 100 anos da CONMEBOL e do torneio.
O princípio político de agregar os países das Américas
em um evento esportivo tem uma relação histórica
direta com
a) a Doutrina Monroe, proposta pela Inglaterra para
promover a emancipação das colônias americanas
b) o Destino Manifesto, proposto pelos Estados Unidos da
América, que pregava a predestinação da união dos
povos.
c) o Big Stick Latino, que prevê o desarmamento e a
integração pacífica dos países americanos.
d) a Aliança para o Progresso, proposta pelo presidente
Kennedy para a integração política na ALCA(Área de
Livre Comércio das Américas) .
e) o Pan-americanismo defendido por Simon Bolívar, no
século XIX, que queria unificar em uma grande
República as nações latino americanas.
10. É estranho imaginar que o samba, um gênero tão
brasileiro, só foi oficializado há 100 anos. Em
novembro de 1916, Ernesto dos Santos, o Donga,
registrou o primeiro samba na Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro, “Pelo Telefone”, e entrou para a
história. Polêmicas à parte, o episódio foi muito
importante para o processo de profissionalização dos
compositores do gênero em um período de difícil
acesso das massas às suas manifestações culturais.
Sobre a década de 10, quando o samba foi vivenciado
nos subúrbios brasileiros, identificamos qual contexto
histórico?
a) A Era Vargas, em que a população pobre do morro
usava o samba para reagir ao regime ditatorial.
b) O Período Democrático de Juscelino Kubstichek,
conhecido por apreciar o samba e a bossa nova.
c) O Regime civil militar, que usava a repressão para
fiscalizar e proibir as manifestações artísticas dos
morros cariocas.
d) A República Oligárquica com domínio dos cafeicultores
na política e exclusão social urbana e rural.
e) A Nova República, que se iniciou com o fim do Império
e trouxe liberdade e democracia para os grupos e
representações culturais dos guetos.

11. A Justiça argentina declarou culpados oficiais
militares por participarem da Operação Condor,
cooperação entre regimes autoritários da América do
Sul entre as décadas de 1960 a 1980, para combate à
"subversão" nos países. O tribunal de Buenos Aires
condenou o último presidente de fato do país,
Reynaldo Bignone (1982-1983), a 20 anos de prisão por
crimes de lesa-humanidade. 17 militares - 16
argentinos e um uruguaio - foram condenados por
sequestro, tortura e desaparecimento forçados. Nos
anos de 1960/1980, vários países da América Latina
sofreram intervenções militares.

Imagem de desaparecidos, mortos e familiares das vítimas da
Ditadura na América Latina e da Operação Condor.
Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36407488
Acesso 20 jun. 2016.

Sobre esses regimes, é correto afirmar que
a) salvaguardaram os interesses do capital nacional
investido nos países estrangeiros.
b) ampliaram o espaço democrático conquistado por
partidos e agremiações políticas.
c) reconheceram o papel das forças populares como
instrumentos do poder civil e democrático.
d) garantiram o poder dos grupos ligados ao capital
estrangeiro, através da coerção do Estado de
Segurança Nacional.
e) reduziram a ação e o poder do Estado no controle da
sociedade civil e dos grupos de oposição.
12. O filósofo John Locke, pensador iluminista do
século XVII, escreveu o livro “Segundo Tratado sobre
o Governo Civil, “sobre a razão natural" a todos os
homens, que, sendo todos iguais e livres, nenhum
deve prejudicar o outro, quanto à vida, à saúde, à
liberdade, ao próprio bem. E, para que ninguém
empreenda ferir os direitos alheios, a natureza
autorizou cada um a proteger e conservar o inocente,
reprimindo os que fazem o mal, direito natural de
punir.”
LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo. 2. ed. São Paulo:
Abril Cultural, 1978.

Para John Locke, filósofo político inglês, os direitos
naturais do homem eram baseados nos princípios de
a)
b)
c)
d)
e)

família, propriedade e religião.
liberdade, propriedade e servidão.
liberdade, igualdade e propriedade.
propriedade, servidão e família.
família, religião e pátria.

13. “Eu vos anuncio o Super−homem. O homem é
superável. Que fizestes para o superar?”(Nietzsche)
O Super-Homem da DC Comics é o mesmo SuperHomem de Friedrich Nietzsche?
Atualmente, os filmes e séries de heróis abordam
falências de modelos presentes no Estado, Polícia e
Instituições, e dão aos justiceiros e alienígenas as
características de salvadores.
Em seu romance “Assim Falou Zaratustra”, quando se
tratava do “super herói”, o autor não se referia a um
homem mais forte que os outros, ou a um indivíduo
superior como homem. Na verdade, queria Nietzsche
contestar o próprio conceito de homem vigente, todas
as suas verdades e certezas, toda a sua moral e
bondade dentro da sociedade em que vive.
Assinale a alternativa que expressa o pensamento de
Nietzsche no Mundo Contemporâneo:
a) O Existencialismo: conjunto de teorias formuladas que
se caracterizam pela inclusão da realidade concreta do
indivíduo (sua mundanidade, angústia, morte etc.)
b) O Niilismo: doutrina segundo a qual não existe
qualquer verdade moral ou hierarquia de valores nas
instituições, que são infundados, não havendo qualquer
sentido para a utilidade pública.
c) O Idealismo: teoria filosófica em que o mundo material,
objetivo, exterior, só pode ser compreendido
plenamente considerando sua verdade espiritual,
mental ou subjetiva.
d) O Marxismo: conjunto de concepções elaboradas,
baseadas na economia política inglesa do início do
século XIX, na filosofia idealista alemã e na tradição do
pensamento socialista inglês e francês.
e) O Fascismo: movimento político e filosófico ou regime
que faz prevalecerem os conceitos de nação e raça
sobre os valores individuais e que é representado por
um governo autocrático, centralizado na figura de um
ditador.

14. A charge abaixo representa

Disponível em: http://www.ivancabral.com/2011/06/charge-do-dia-redesocial.html Acesso 20 jun. 2016.

a) o paradoxo entre o crescente uso das redes sociais e o
subdesenvolvimento.
b) uma referência ao aumento considerável de usuários
das redes sociais.
c) uma crítica ao crescimento demográfico do Brasil.
d) uma exaltação à má utilização das redes sociais no
mundo contemporâneo.
e) a afirmação da importância dos meios de comunicação
no mercado de trabalho.
15. Há 70 anos, foi promulgada no Brasil a
Constituição que redemocratizou o país após quinze
anos ininterruptos de Getúlio Vargas no poder. Além
de ter retomado os direitos constitucionais
suprimidos, essa carta criou órgãos destinados à
Saúde, Previdência, Moradia e Educação. Entre as
inovações dessa constituição, em destaque estão:
a) o INPS (Instituto Nacional da Previdência Social), que
possibilitou direitos previdenciários e de saúde aos
cidadãos brasileiros.
b) a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), que
regulamenta
a
legislação
deficitária
entre
empregadores e empregados.
c) o FUNRURAL (Fundo Rural), que possibilitou direitos
trabalhistas aos trabalhadores rurais.
d) o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), que
cuida da aposentadoria das classes menos
favorecidas.
e) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
responsável pelos dados quantitativos da população
brasileira.

16. O ano de 2016 marca o aniversário de quatrocentos
anos de um dos maiores escritores de todos os
tempos, William Shakespeare. Observe o cartaz, a
seguir, da Faculdade Nazareth, NY:

18. Leia o fragmento a seguir e assinale a alternativa
correta:
W.H.O. Says Olympics Should Go Ahead in Brazil
Despite Zika Virus
By DONALD G. McNEIL Jr. and SABRINA TAVERNISE
JUNE 14, 2016

The Olympic torch relay at the Sobradinho Dam in Bahia State, Brazil,
last month.
The Rio Games open on Aug. 05.

Disponível em: https://www2.naz.edu/events/1685/400-years-ofshakespeare/ Acesso 20 jun. 2016.

Após a leitura do cartaz, pode-se afirmar que a faculdade
fará _______ nas comemorações aos quatrocentos anos
do escritor. A alternativa que completa corretamente a
lacuna é:
a)
b)
c)
d)
e)

várias apresentações teatrais.
uma série de palestras.
uma sessão de cinema.
uma reunião comemorativa.
uma apresentação teatral.

The Olympic Games should go on as planned, the World
Health Organization said Tuesday, and athletes and
spectators, except for pregnant women, should not hesitate
to attend so long as they take precautions against infection
with the Zika virus.
Pregnant women were advised not to go to Brazil for the
event or the Paralympics. The W.H.O. previously told them
to avoid any area where Zika is circulating.
Some attendees may contract the mosquito-borne infection
and even bring it back home, but the risk in August —
midwinter in Rio de Janeiro — is relatively low, W.H.O.
officials said.(...)
Disponível
em:
http://www.nytimes.com/2016/06/15/health/brazilolympic-games-zika.html. Acesso 18 jun. 2016.

De acordo com o fragmento acima, pode-se afirmar:
17. “A process that is used to charge, try, and remove
public officials for misconduct while in office.” A frase
em negrito é definição para qual palavra em inglês?
a)
b)
c)
d)
e)

Constitutional.
Impeachment.
Corruption.
Delegate.
Challenge.

I - A Organização Mundial de Saúde não recomenda a
participação de atletas nas Olimpíadas no Brasil.
II - A Organização Mundial de Saúde sugere cautela com
relação ao Zika vírus.
III - A Organização Mundial de Saúde aconselhou que
mulheres grávidas não participem dos eventos no Brasil.
IV - A Organização Mundial de Saúde afirma que o risco
de contrair Zika no mês de agosto é relativamente alto.
Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
III e IV.
II e III.
II e IV.
I e III.

19. Observe:

20. Leia o texto abaixo:
How Exercise May Help the Brain Grow Stronger
By GRETCHEN REYNOLDS
JUNE 15, 2016

Disponível em: https://www.quora.com/English-as-a-Foreign-LanguageWhat-are-some-good-resources-on-learning-vocabulary. Acesso 18 jun.
2016.

O trocadilho presente em “iPaid...!” só é possível porque a
autor da charge “brinca” com a pronúncia e forma no
passado de um verbo em Inglês. No infinitivo tem-se o
verbo:
a)
b)
c)
d)
e)

phone.
paid.
pay.
pad.
pod.

Physical activity is good for our brains. A wealth of
science supports that idea. But precisely how exercise
alters and improves the brain remains somewhat
mysterious.
A new study with mice fills in one piece of that puzzle. It
shows that, in rodents at least, strenuous exercise seems
to beneficially change how certain genes work inside the
brain. Though the study was in mice, and not people, there
are encouraging hints that similar things may be going on
inside our own skulls.
For years, scientists have known that the brains of animals
and people who regularly exercise are different than the
brains of those who are sedentary. Experiments in animals
show that, for instance, exercise induces the creation of
many new cells in the hippocampus, which is a part of the
brain essential for memory and learning, and also improves
the survival of those fragile, newborn neurons.(…)
Disponível em: http://well.blogs.nytimes.com/2016/06/15 Acesso 22 jun.
2016.

O trecho que em Inglês expõe a dúvida sobre como os
exercícios físicos podem ajudar o cérebro humano é:
a) “For years, scientists have known that the brains of
animals and people who regularly exercise are different
(…).”
b) “Experiments in animals show that, for instance,
exercise induces the creation of many new cells in the
hippocampus.”
c) “It shows that, in rodents at least, strenuous exercise
seems to beneficially change how certain genes work
inside the brain.”
d) “(...) improves the survival of those fragile, newborn
neurons(…)”
e) “But precisely how exercise alters and improves the
brain remains somewhat mysterious”.

21. Numa época de crise intensa, como bem falou
nosso atual ministro da fazenda, uma marca de
sabonete famosa reduziu o peso líquido de seu
produto mais vendido, de 90 gramas para 85 gramas.
Uma redução de 5,56% no peso para se adequar à
realidade do mercado, segundo o fabricante.
Considerando que diariamente fossem produzidas 100000
unidades com o peso antigo, para o peso atual, com a
mesma quantidade de material, a fábrica poderá produzir:
a)
b)
c)
d)
e)

Aproximadamente 6300 unidades a mais.
Aproximadamente 5500 unidades a mais.
Aproximadamente 5200 unidades a mais.
Aproximadamente 5900 unidades a mais.
Aproximadamente 6100 unidades a mais.

22. No dia 10 de junho, foi noticiado por um telejornal
local que a empresa responsável pelo abastecimento
de água na cidade descobre, em média, 100 fraudes
em seus medidores por mês, o denominado gato, tanto
em estabelecimentos residenciais quanto comerciais
ou industriais. Considerando que os reservatórios
desses estabelecimentos possuem a forma
aproximada de um tronco de cone, cujo volume é dado
por V 





1
.  . h . R 2  R . r  r 2 , com a base menor
3

medindo 0,6m de raio, a base maior medindo 0,8m de
raio e altura 1m, quantos litros de água são utilizados
de
forma
irregular
pelos
estabelecimentos
mensalmente, se a média diária utilizada dessa forma
irregular é de uma caixa d’água por estabelecimento?

considere   3

23. Nesta prova de vinte e cinco questões, com cinco
alternativas, considere que, para ser aprovado, você
necessite acertar 52% dela. Se não ler questão alguma,
chutando todas elas, a sua probabilidade de aprovação
será de:
a)
b)
c)
d)
e)

24. No final do mês de abril, o país já registrava 1200
casos de microcefalia entre confirmados e suspeitos,
sendo que desse total, para cada quatro casos
ocorridos no nordeste, ocorria um caso no restante
do país. Se tal proporção e avanço da anomalia se
mantivessem, quando o país aumentasse 800 novos
casos de microcefalia, no nordeste, ocorreria um
aumento de:
a)
b)
c)
d)
e)

640 novos casos de microcefalia.
600 novos casos de microcefalia.
560 novos casos de microcefalia.
520 novos casos de microcefalia.
720 novos casos de microcefalia.

25. Num grupo de amigos, que se reúnem uma vez por
mês, é obrigatório na despedida todos trocarem um
aperto de mão. Se após a reunião desse mês foram
trocados, na despedida, 105 apertos de mão, qual o
número de amigos que participou da reunião?
Disponível em:
http://www.portoqueiroz.com.br/higienizacao.html.
Acesso 20 jun. 2016

a) São utilizados de forma irregular, mensalmente, de dois
milhões a três milhões de litros de água.
b) São utilizados de forma irregular, mensalmente, de
quatro milhões a cinco milhões de litros de água.
c) São utilizados de forma irregular, mensalmente, de três
milhões a quatro milhões de litros de água.
d) São utilizados de forma irregular, mensalmente, de
cinco milhões a seis milhões de litros de água.
e) São utilizados de forma irregular, mensalmente, de seis
milhões a sete milhões de litros de água.

Disponível em: gestaodenegocioseeventos.blogspot.com. Acesso 20 jun.
2016-06-21

a)
b)
c)
d)
e)

14 amigos.
16 amigos.
13 amigos.
12 amigos.
15 amigos.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
O tema da redação é LIGADO O TEMPO TODO.
Seu texto deverá ser uma DISSERTAÇÃO. Não se esqueça de que “dissertar” é expor ideias com clareza e coerência.
Chegue a conclusões decorrentes da argumentação que você apresentou.
TEXTO DE APOIO 1:

TEXTO DE APOIO 2:

TEXTO DE APOIO 3:

Orientações gerais:
1. Ao desenvolver seu texto, utilize os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação.
Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista.
2. Se for necessário transcrever fragmentos dos textos de apoio apresentados, faço-o por meio de aspas.
3. A dissertação deverá ter extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30.
4. Utilize a variante padrão da língua.
5. Empregue um bom vocabulário, observe as regras da sintaxe, escreva com clareza e evite chavões, repetições,
gírias, palavras sem carga informativa ou frases feitas.
6. Passe o texto a limpo, com letra legível e à caneta.
7. Escolha um título interessante.
8. A redação será desconsiderada se o aluno fugir ao tema ou à estrutura de uma dissertação.

