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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o

espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em

seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO

DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado,

pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local

indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de

linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no

cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto

que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora

do local apropriado.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 40,00 pontos,

dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito

apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação

de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em

texto estruturado).
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O cubano Fidel Castro, que, por cinco décadas,

desafiou o poder norte-americano com a criação de um

Estado comunista às portas dos Estados Unidos da

América, morreu aos noventa anos de idade, em Havana.

O anúncio provocou festa entre exilados cubanos em

Miami e manifestações de pesar de grande parte da

comunidade internacional. Em Cuba, enquanto alguns

comemoravam pelas ruas, muitos lamentavam a morte de

Fidel, visto como herói por parte da população. A saída

dele do poder, em 2006, não significou o fim do regime,

que, com cinquenta e sete anos, é a ditadura de mais

longa duração da história latino-americana e a única que

perdura na região. Com exceção da rainha Elizabeth II, ele

era o líder vivo há mais tempo no poder.

Folha de S.Paulo, especial, 27/11/2016, capa (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter

unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do

seguinte tema.

CUBA SE DESPEDE DE FIDEL CASTRO

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes tópicos.

1 Contexto de ascensão do líder cubano ao poder e seu

impacto no continente americano. [valor: 13,00 pontos]

2 Cuba na atualidade: conquistas sociais e repressão

política. [valor: 12,50 pontos]

3 Visões contraditórias acerca de Fidel, evidenciadas após

seu falecimento. [valor: 12,50 pontos]
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