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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida,

transcreva os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados,

pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também

desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.

• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Em cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 10,00 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito

apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto

estruturado).

QUESTÃO 1

A pesquisa do IBGE sobre mobilidade social comprovou que quanto maior for a escolaridade dos
pais, maior tende a ser o progresso dos filhos nos estudos. Por conseguinte, as chances profissionais
desses jovens dependem, em grande medida, da educação de seus pais. Essas conclusões ajudam a
entender por que a melhoria do ensino público básico, aquele que atende as crianças de famílias mais
pobres, é determinante para reduzir a desigualdade social de forma sólida, razão pela qual é nesse

estágio que deveriam se concentrar os investimentos estatais na área de educação. 

O Estado de S.Paulo, 2016, p. A3.

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

A EDUCAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA A PLENA CIDADANIA

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:

1 educação básica no Brasil: virtudes e deficiências; [valor: 4,50 pontos]

2 educação como redução das desigualdades sociais. [valor: 5,00 pontos]

Cargo:  – 1 –
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RASCUNHO – QUESTÃO 1
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QUESTÃO 2

Após semanas tentando fechar o cerco ao último grande bastião urbano do Estado Islâmico (EI)
no Iraque, forças coligadas do país conseguiram isolar Mossul de outros territórios controlados pelo
grupo, deixando entre três mil e cinco mil extremistas isolados. Os combates já forçaram cerca de
setenta mil pessoas a fugirem, mas ainda há mais de um milhão de civis presos em Mossul.

O Globo, 2016, p. 26 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da guerra e seus

efeitos sobre a população civil.

RASCUNHO – QUESTÃO 2
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Cargo:  – 3 –


