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INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 03 (três) páginas numeradas sequencialmente, contendo 01 (um) tema de redação e 04 
(quatro) questões discursivas.

II.	 Verifique	se	seu	nome	e	número	de	inscrição	estão	corretos	no	cartão	de	respostas.	Se	houver	erro,	notifique	o	fiscal.
III.	 Verifique	se	o	caderno	de	provas	se	refere	ao	cargo	para	o	qual	você	se	 inscreveu.	Caso	o	cargo	esteja	divergente,	

solicite	ao	fiscal	de	sala	para	que	tome	as	providências	cabíveis,	pois	não	serão	aceitas	reclamações	posteriores	nesse	
sentido.

IV.	 Assine	e	preencha	o	cartão	de	respostas	nos	locais	indicados,	com	caneta	azul	ou	preta	(de	material	transparente).
V.	 Verifique	se	a	impressão,	a	paginação	e	a	numeração	das	questões	estão	corretas.	Caso	observe	qualquer	erro,	notifique	

o	fiscal.
VI. A	redação	deverá	conter	no	mínimo	15	(quinze)	e	no	máximo	30	(trinta)	linhas,	e	as	respostas	das	questões	no	máximo	10	

(dez)	linhas.	Transcreva,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	a	Folha	de	Respostas, no espaço da questão correspondente.
VII.	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.
VIII.	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.
IX.	 Você	dispõe	de	04h	(quatro	horas)	horas	para	fazer	esta	prova.	Reserve	os	20	(vinte)	minutos	finais	para	marcar	o	cartão	

de respostas.
X.	 O	candidato	só	poderá	retirar-se	do	setor	de	prova	02	(duas)	horas	após	seu	início.
XI.	 É	terminantemente	proibido	o	uso	de	telefone	celular,	pager	ou	similares.

Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO

TEMA DE REDAÇÃO

	 A	Ética	diz	respeito	às	reflexões	sobre	as	condutas	humanas	onde	a	questão	central	é	da	justiça	entendida	e	inspirada	pelos	
valores	de	igualdade	e	equidade.	As	diversas	faces	das	condutas	humanas	devem	fazer	parte	dos	objetivos	maiores	da	escola	
comprometida	com	a	formação	para	a	cidadania.	Partindo	dessa	perspectiva,	a	proposta	é	que	a	escola	realize	um	trabalho	
que	 possibilite	 o	 desenvolvimento	 da	 autonomia	moral,	 através	 do	 respeito	mútuo,	 justiça,	 diálogo	 e	 solidariedade,	 valores	
referenciados	no	princípio	da	dignidade	do	ser	humano.

Referência:	Parâmetros	Curriculares	Nacionais	–	Temas	Transversais	-	Ética.	Disponível	em:	http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/
livro081.pdf.	Acesso	em:	agosto/2017.

 Sob tais pressupostos, apresente os sujeitos e atividades que integrarão o trabalho a ser realizado pela escola.

Transcreva	a	redação	de	15	a	30	linhas,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	o	cartão	de	respostas.
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PROVA DISCURSIVA - QUESTÕES

Transcreva	a	resposta	da	questão	discursiva	em	até	10	linhas,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	o	cartão	de	respostas.

1) É notório o crescimento do sistema educacional para atender a demanda crescente de alunos no Ensino Superior. 

Os dados estatísticos comprovam que o aumento na última década é bastante significativo. De acordo com o último 
Censo de 2011, realizado para a Educação Superior brasileira, existem 190 Universidades, 131 Centros Universitários, 

2004 Faculdades Integradas e 40 Institutos Superiores e Centros Tecnológicos, com várias modalidades de cursos 

presenciais ou à distância, oferecendo a todos oportunidades de acesso as Instituições de Ensino Superior (IES). 

Dessa forma, apresente os principais Programas de Políticas Públicas que facultam aos jovens o acesso à Educação 

Superior e descreva alguns fatores que justifiquem o crescimento das IES no Brasil.
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2) São diversas as fontes de energia disponíveis em nosso planeta e essas fontes podem ser dividas entre fontes 

renováveis e as não renováveis. As fontes não renováveis são aquelas que estão presentes na natureza em quantidade 

limitada, ou seja, não podem ser renovadas caso acabem. Por serem de origem orgânica (vegetal e animal), levam 

milhões de anos para se formarem na natureza, o que significa que elas se esgotarão em algum momento da nossa 
história. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia (AIE), essas fontes respondem por 87% de toda 

a energia usada no mundo. Isso ocorre principalmente devido à grande eficiência energética dessas fontes não 
renováveis. Já as fontes de energia renováveis são aquelas que podem ser aproveitadas ao longo do tempo sem a 

possibilidade de esgotamento dessa mesma fonte. São provenientes de ciclos naturais que se regeneram de uma 

forma cíclica em uma escala de tempo reduzida.

 Existem vários tipos de energia renováveis e, cada vez mais, o desenvolvimento de tecnologias e inovações favorecem 

as novas formas de produção de energia que tem, como fonte, os fenômenos e recursos naturais.

 Além dos problemas relacionados com a renovabilidade das fontes de energia, há outros problemas relacionados 

aos combustíveis fósseis, um deles é relacionado com a emissão de gás carbônico para atmosfera. Disserte sobre o 

tema, levando em conta: qual mecanismo natural é afetado pelo lançamento de gás carbônico e como funciona, como 

o gás carbônico aumenta este problema, quais as consequências (2 exemplos) e uma forma de mitigação.
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3) São diversas as fontes renováveis de energia, e todas dependentes da luz solar, que gera as massas de ar que se 

deslocam, que aquecem ou que produzem a fotossíntese. Das fontes de energias renováveis, escolha uma e disserte 

a respeito, levando em conta: qual a fonte de energia, por que ela é renovável, qual a distribuição e possível uso no 

Brasil e quais impactos ambientais nos locais de implementação destas tecnologias.
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4) Um dos problemas enfrentados pelos professores e diretores dos colégios está relacionada com a gravidez na 

adolescência. Segundo o Portal da Saúde, do Sistema Único de Saúde (SUS), houve uma queda de 17% no ano de 

2015, comparado com o ano de 2004. Segundo a diretora do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas 

(DAPES) a “expansão do programa Saúde da Família, que aproxima os adolescentes dos profissionais de saúde, 
mais acesso a métodos contraceptivos e ao programa Saúde na Escola que oferece informação de educação em 

saúde” foram algumas das responsáveis por decréscimo deste número. 

 Sobre métodos anticoncepcionais, identifique dois métodos que possam ser usados e disserte sobre o assunto 
levando em conta a difusão das informações sobre o método, facilidade de usar e aceitação e fragilidade do método.

 Fonte:http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/28317-gravidez-na-adolescencia-tem-queda-de-17-no-
brasil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


