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PROVA DISCURSIVA P3
•

Em cada uma das questões a seguir, 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 P3,
nos locais apropriados, pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.
Em cada questão, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas estabelecida 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. Ao texto que contenha outra forma de identificação será
atribuída nota zero, correspondente à identificação do candidato em local indevido.
Em cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 5,00 pontos, dos quais até 0,25 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 – CONHECIMENTOS BÁSICOS

Ainda dizem que a história não se repete, ou se repete apenas como farsa. Pois, de certo modo,
ela está se repetindo como tragédia. Que diferença existe entre os barcos de imigrantes do norte da
África agora e os navios negreiros que indignaram Castro Alves? Na essência só uma, para pior. Os
traficantes modernos recebem o pagamento adiantado, não na entrega da mercadoria, o que significa
que a carga humana pode se perder no mar à vontade, sem prejuízo para os contrabandistas, pois já está
paga. Graças a essas operações, calcula-se que em 2014 mais de dois mil refugiados tenham morrido
na travessia do Mediterrâneo e, em 2015, segundo a Organização Internacional para as Migrações, já
foram 1.750, um número que pode chegar a 30 mil até o fim do ano. Mesmo assim, a Europa só saiu de
sua indiferença depois que um pesqueiro naufragou no canal da Sicília com cerca de 800 imigrantes que
viajavam com destino à Itália.
Zuenir Ventura. Vozes d'África. In: O Globo, 25/4/2015, p. 19 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
IMIGRAÇÃO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: UMA TRAGÉDIA SEM FRONTEIRAS

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes tópicos:
<
<

fatores determinantes para as atuais correntes migratórias; [valor: 2,75 pontos]
ação dos modernos traficantes de gente; [valor: 2,00 pontos]
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QUESTÃO 2 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A Constituição Federal de 1988 atribuiu ao TCU o papel de auxiliar o Congresso Nacional no
exercício do controle externo, atribuindo-lhe, ainda, uma série de competências. Leis posteriores,
entretanto, têm fixado outras atribuições para o TCU, como ocorreu com a edição da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Para cumprir suas funções e responsabilidades, o TCU realiza diversas
modalidades de fiscalização, utilizando, para isso, diversos instrumentos.

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto que conceitue e apresente, à luz do
sistema de fiscalização do TCU, as funções dos instrumentos auditoria [valor: 1,75 ponto], inspeção [valor: 1,50 ponto] e
monitoramento [valor: 1,50 ponto].
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