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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

Redija um texto dissertativo acerca da Agenda 21 brasileira, enfatizando sua importância para o planejamento das cidades brasileiras.
Em seu texto,
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defina Agenda 21 e discorra sobre sua origem; [valor: 4,00 pontos]
aponte o principal objetivo da Agenda 21; [valor: 2,50 pontos]
aborde os instrumentos para sua implementação. [valor: 3,00 pontos]
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QUESTÃO 2

A seguir é reproduzido o Anexo A da NBR 9050:2015 — denominado Desenho Universal e seus
Princípios (com adaptações nos itens 4 e 6).
Desenho Universal e Seus Princípios
O conceito de desenho universal propõe uma arquitetura e um design mais centrados no ser
humano e na sua diversidade. Estabelece critérios para que edificações, ambientes internos, urbanos e
produtos atendam a um maior número de usuários, independentemente de suas características físicas,
habilidades e faixa etária, proporcionando uma melhor ergonomia para todos. Para tanto, foram definidos
sete princípios do Desenho Universal, apresentados a seguir, que passaram a ser mundialmente adotados
em planejamentos e obras de acessibilidade:
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uso equitativo: é a característica do ambiente ou elemento espacial que faz com que ele possa
ser usado por diversas pessoas, independentemente de idade ou habilidade;
uso flexível: é a característica que faz com que o ambiente ou elemento espacial atenda a uma
grande parte das preferências e habilidades das pessoas;
uso simples e intuitivo: é a característica do ambiente ou elemento espacial que possibilita que
seu uso seja de fácil compreensão, dispensando, para tal, experiência, conhecimento, habilidades
linguísticas ou grande nível de concentração por parte das pessoas;
informação de fácil percepção: essa característica do ambiente ou elemento espacial faz com que
seja redundante e legível quanto a apresentações de informações vitais;
tolerância ao erro: é uma característica que possibilita que se minimizem os riscos e
consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais na utilização do ambiente ou
elemento espacial. Para tal, devem-se agrupar os elementos que apresentam risco, isolando-os
ou eliminando-os, empregar avisos de risco ou erro, fornecer opções de minimizar as falhas e
evitar ações inconscientes em tarefas que requeiram vigilância;
baixo esforço físico: nesse princípio, o ambiente ou elemento espacial deve oferecer condições
de ser usado de maneira eficiente e confortável, com o mínimo de fadiga muscular do usuário;
dimensão e espaço para aproximação e uso: essa característica diz que o ambiente ou elemento
espacial deve ter dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso,
independentemente de tamanho de corpo, postura e mobilidade do usuário.

Considerando o texto acima, redija um texto explicitando sua opinião a respeito do que é um desenho que atenda às
necessidades espaciais de todos, ou seja, um desenho universal [valor: 3,50 pontos]. Em seu texto, aponte formas de atendimento
dos princípios 4 e 6 da NBR 9050:2015 — informação de fácil percepção [valor: 3,00 pontos] e ambiente de baixo esforço
físico [valor: 3,00 pontos].
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RASCUNHO – QUESTÃO 2
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