
 

 

 

 

 

Instruções: 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

 Escreva o seu nome completo no espaço indicado nesta 

folha. 

 A prova tem duração máxima de 4 (quatro) horas, 

incluindo o tempo para responder a todas as questões 

do Caderno de Provas e preencher a Folha de Respostas. 

 Escreva em lugar indicado na Folha de respostas a cor 

referente a seu caderno de provas. 

 Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha 

de Respostas ao fiscal de sala. 

 O Caderno de Provas só poderá ser levado depois de 

transcorridas 2 (duas) horas do início da aplicação da 

prova. 

 Confira, com máxima atenção, o Caderno de Provas, 

observando o número de questões contidas e se há 

defeito(s) de encadernação e/ou impressão que 

dificultem a leitura. 

 Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta) questões 

de múltipla escolha, sendo 10 (dez) de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) de Matemática, 05 (cinco) de 

Ciências, 05 (cinco) de Geografia, 05 (cinco) de 

História, 05 (cinco) de Língua Inglesa e uma Produção 

Textual. 

 Para cada questão de múltipla escolha, com quatro 

alternativas A, B, C e D, existe apenas uma resposta 

certa. 

 

 

 

 

 

 

Candidato (a):____________________  

 



LÍNGUA PORTUGUESA  
TEXTO 1  

CONHEÇA A NOVA LEI DE AGRESSÃO CONTRA OS ANIMAIS 

Animais são vítimas dos mais diversos tipos de violência em vários lugares do mundo. Enquanto 

algumas pessoas são maldosas gratuitamente com cães, gatos e outros bichos de estimação simplesmente 

por julgarem que esses seres vivos não têm sentimentos, outros acreditam que o sacrifício e o uso de animais 

de qualquer raça em atos de violência, podem ser realizados sem se preocupar com a consequência jurídica 

desses atos. 

A batalha pelo direito ao bem-estar e cuidado com os animais silvestres e domésticos parece que, 

finalmente, está chegando ao fim. A Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 20 de abril, um projeto 

de Lei que propõe mudanças na atual legislação que protege a integridade e a saúde desses seres vivos. 

Conheça um pouco mais sobre essas mudanças com a ajuda do nosso artigo de hoje! 

 Lei atual x Projeto de lei 

A legislação em vigor, que dispõe sobre as penas para crimes contra o meio ambiente (e que inclui 

os animais na sua pauta) é a 9.605/1988. Ela garante punir pessoas que cometem esses crimes, podendo 

julgá-las e as condenar a pagar uma multa ou cumprir um prazo de três meses a um ano de prisão. 

O projeto de lei nº 2.833/2011 propõe que a pena contra essas agressões aos animais sejam mais 

duras. O tempo mínimo de prisão para pessoas condenadas passa de três meses para três anos, podendo ser 

agravado quando o ato de violência é considerado cruel. O tempo máximo de prisão pode chegar a 10 anos. 

Outra diferença importante entre a lei em vigor e o projeto de lei se relaciona a possibilidade de 

condenar uma pessoa por maus tratos específicos para animais de estimação, como cães ou gatos. Uma 

parte da nova legislação trata somente dos crimes que podem ser praticados contra esses animais. 

 Abandono também é crime 

Não serão somente os atos de violência e crueldade que serão julgados pela nova lei de agressão aos 

animais silvestres e domésticos. O abandono de animais de estimação, em especial cães e gatos, é agora 

considerado crime. A lei entende que, o animal que está sob cuidado ou supervisão de uma pessoa não pode 

ser abandonado, já que essa situação aumenta seu risco de morte. A pena para esses casos pode chegar a 

até um ano de reclusão. 

 Eutanásia será permitida 

O projeto de lei também trata de discutir temas mais polêmicos, como o sacrifício do animal por 

eutanásia. No caso de doenças irreversíveis, e que causam dor e desconforto aos animais, a abreviação da 

vida será permitida, desde que realizada por um processo indolor, controlado e assistido por profissionais. 

A eutanásia realizada fora desses padrões também poderá ser considerada crime de violência. 

 



 Outras situações também serão condenadas 

A prática de luta entre cães, experiências científicas sem o cuidado com a saúde mental ou física do 

animal, ou a prática de exercícios didáticos que coloquem a vida de qualquer ser vivo em risco, também 

serão passíveis de condenação. As penas podem chegar a até cinco anos de reclusão para quem não tomar 

os devidos cuidados com a saúde desses animais. 

 Justificativa para esses cuidados 

O projeto de lei defende sua aprovação, para se tornar legislação obrigatória em todo país, 

justificando que os animais, assim como qualquer outro ser vivo, tem sistema neurosensitivo bem 

desenvolvido, que permite a percepção de estímulos físicos e mentais ao seu organismo. Dessa maneira, 

eles são capazes de sofrer, sentir dor e agonizar como qualquer um de nós, porém sem a capacidade de 

verbalizar e expor essas sensações, o que dificulta sua defesa em atos de violência. 

Cabe ao homem, um ser vivo racional e capaz de perceber as consequências de suas ações, atuar em 

defesa desses animais, valorizando o bem-estar e o direito a uma vida de qualidade para todos eles. 

Disponível em: http://www.granvitapet.com.br/area-pet/dicas/conheca-a-nova-lei-de-agressao-contra-os-animais 

 

TEXTO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/secretaria-de-saude/semus/bem-estar-animal-orienta-sobre-os-

cuidados-dos-animais-neste-periodo-do-ano29 

 

 

 

 

 

http://www.granvitapet.com.br/area-pet/dicas/conheca-a-nova-lei-de-agressao-contra-os-animais


TEXTO 3  

 

DIGA SIM À POSSE RESPONSÁVEL! 

Por Desire Cunha 

 

Trate seus animais como você gostaria de ser tratado. Este é um princípio básico. Ao decidir por 

adotar ou comprar um pet a principio deveríamos nos fazer uma pergunta, estamos preparados para assumir 

uma responsabilidade? 

Se a resposta for SIM, parabéns!!! pois a vida se torna mais alegre com a presença dessas fofurinhas. 

Se a resposta for “NÃO”, não adquira animal nenhum, pois eles necessitam de tantos cuidados quanto uma 

criança necessitaria.   

Importante destacar os 10 principais cuidados com nossos pets: 

 

1. Alimente de forma correta; 

2. Cuidados com a vacinação e atendimento veterinário;   

3. Esterilize e ou castre; 

4. Mantenha seu pet dentro de casa; 

5. Ofereça um lar não uma prisão; 

6. Recolha as fezes do seu animal isso é um ato de higiene; 

7. Supere as dificuldades, pois você é o responsável; 

8. Não os desempare na velhice; 

9. Não o abandone; 

10. Ame-os, trate-os com carinho e amor, pois eles te darão em dobro este afeto sem te pedir nada em 

troca.  

Disponível em: http://www.hotelzinho.com/informativoSET2009-02.html 

 

 

1- De acordo com a intenção comunicativa, o TEXTO 1 é 

(A) Uma notícia em que predomina a descrição. 

(B) Um artigo informativo em que predomina a exposição. 

(C) Uma notícia em que predomina a narrativa. 

(D) Um artigo informativo em que predomina a argumentação. 

 

 

http://www.hotelzinho.com/informativoSET2009-02.html


2- Sobre o TEXTO 2, podemos classificar a palavra “ESTIMAÇÃO” como  

(A) Um substantivo.  

(B) Um verbo.  

(C) Um pronome.   

(D) Um adjetivo. 

_____________________________________________________________________________________ 

Leia o trecho a seguir retirado do Texto 1 para responder as questões de 3 a 5. 

Ela garante punir pessoas que cometem esses crimes, podendo julgá-las e as 
condenar a pagar uma multa ou cumprir um prazo de três meses a um ano de 

prisão. 
 

3- Os vocábulos sublinhados se classificam respectivamente quanto a sua silaba tônica como  

(A) Paroxítona – paroxítona – oxítona. 

(B) Paroxítona – proparoxítona – oxítona.  

(C) Paroxítona – oxítona – oxítona.  

(D) Proparoxítona – paroxítona – oxítona.  

_____________________________________________________________________________________ 

4- Identificamos a presença de um numeral representado pela palavra três sendo este classificado como  

(A) Ordinal  

(B) Cardinal  

(C) Multiplicativo  

(D) Fracionário  

_____________________________________________________________________________________ 

5- O vocábulo PESSOAS  inserido no trecho possui  

(A) 7 letras e quatro fonemas 

(B) 7 letras e cinco fonemas  

(C) 7 letras e seis fonemas  

(D) 7 letras e sete fonemas  

_____________________________________________________________________________________ 

6- O verbo DEVERÍAMOS em uso no primeiro parágrafo do Texto 3 pertence  

(A) A 1ª pessoa do plural no futuro do pretérito.  

(B) A 1ª pessoa do singular no futuro do presente.  

(C) A 3ª pessoa do plural no futuro do pretérito.  

(D) A 3ª pessoa do plural no futuro do presente.  



7- Todas as afirmações a seguir sobre o TEXTO 1 estão corretas, excerto em 

(A) A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de Lei que propõe mudanças na atual legislação que 

protege a integridade e a saúde desses seres vivos. 

(B) Pela nova lei o abandono de animais de estimação, em especial cães e gatos, é considerado crime. 

(C) No caso de doenças irreversíveis, e que causam dor e desconforto aos animais, a abreviação da vida 

através da eutanásia não será permitida.  

(D) A lei 9.605/1988 garante punir pessoas que cometem esses crimes, podendo julgá-las e as condenar 

a pagar uma multa ou cumprir um prazo de três meses a um ano de prisão.  

_____________________________________________________________________________________ 

8- Quanto ao gênero, o TEXTO 2 configura-se como 

(A) Uma charge. 

(B) Uma propaganda. 

(C) Um cartaz. 

(D) Uma tirinha   

_____________________________________________________________________________________ 

9- No trecho “Trate seus animais como você gostaria de ser tratado” o vocábulo em destaque classifica-

se morfologicamente como  

(A) Pronome indefinido  

(B) Pronome demonstrativo  

(C) Pronome pessoal  

(D) Pronome possessivo 

_____________________________________________________________________________________ 

10- Os textos desta avaliação têm em comum 

(A) O propósito comunicativo, pois ambos criticam o desrespeito aos animais. 

(B) A linguagem, pois ambos utilizam a linguagem coloquial. 

(C) O tema, pois ambos tratam do cuidado com os animais. 

(D) O gênero, pois ambos possuem as mesmas características formais. 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 
11- Certa máquina copiadora faz, no máximo, 30 cópias por minuto. Essa máquina só pode funcionar, 

no máximo, duas horas por dia. Para essa máquina fazer 15.000 cópias, são necessários pelo menos: 

(A) 4 dias 

(B) 5 dias 

(C) 6 dias 

(D) 7 dias 

_____________________________________________________________________________________ 

12- No início do ano, uma classe da escola possuía certo número de alunos. No final do 1º semestre saíram 

10 alunos e no início do 2º semestre foram matriculados mais 8, totalizando, agora, 35 alunos. 

Quantos alunos havia nessa classe no início do ano? 

(A) 38 

(B) 37 

(C) 32 

(D) 30 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

13- Uma senhora dispõe de 4 caixas de lápis de cor com 36 lápis cada uma e vai distribui-los entre seus 

sobrinhos, se cada um receberá 24 lápis. Quantos são os sobrinhos? 

(A) 6 

(B) 8 

(C) 4 

(D) 2 

_____________________________________________________________________________________ 

14- Quantas dezenas há no número 52 536? 

(A) 52 

(B) 536 

(C) 525 

(D) 5 253 



15- A forma correta de representar o valor por “extenso”  de R$ 2.345.000,00 é: 

(A) Dois mil trezentos e quarenta e cinco reais. 

(B) Vinte e três mil quatrocentos e cinquenta reais. 

(C) Dois milhões trezentos e quarenta e cinco mil reais. 

(D) Dois milhões trezentos e quarenta e cinco reais. 

_____________________________________________________________________________________ 

16-  O valor da expressão 3 + 5 x 2 – 4 : 2 é: 

(A) 6 

(B) 8 

(C) 11 

(D) 14 

_____________________________________________________________________________________ 

17-  Efetuando os cálculos da expressão ( 5 + 3 ) × 12 ) ÷ ( ( 5 – 3 ) × 4 ) , resulta: 

(A) 6 

(B) 8 

(C) 12 

(D) 16 

_____________________________________________________________________________________ 

18- Para comprar um bolo, João deu R$ 9,00, Sílvia R$ 15,00 e Lauro R$ 21,00. Que fração do bolo 

coube a cada um? 

 

 

(A) João 
1

3
, Sílvia 

3

5
, Lauro 

1

4
. 

(B) João 
1

5
, Sílvia 

1

3
, Lauro 

7

15
. 

(C) João 
1

5
, Sílvia  

1

3
 , Lauro 

1

2
 

(D) João 
1

6
, Sílvia 

1

4
, Lauro 

2

5
. 



19- Um pai tem uma caixa de doces para dividir entre seus filhos. Se Luís receber 
1

8
 da caixa, Ari 

2

6
, Carla 

2

7
 e Lia 

1

4
, então quem vai receber mais doce será: 

(A) Lia 

(B) Carla 

(C) Ari 

(D) Luís 

_____________________________________________________________________________________ 

20- Qual das frações abaixo é equivalente a 
2

5
? 

(A) 
4

10
 

(B) 
4

12
 

(C) 
5

10
 

(D) 
5

8
 

 

 

CIÊNCIAS 
21- Que tipo de solo tem partículas menores: 

 
(A) arenoso. 
(B) argiloso. 
(C) rochoso. 
(D) médio. 

_______________________________________________________________ 
22- Todo o planeta Terra é envolvido por uma camada de ar. Essa camada gasosa que envolve a Terra é 

chamada: 

(A) hidrosfera. 

(B) atmosfera. 

(C) biosfera. 

(D) litosfera. 

 

 

 



23-  A cólera é uma doença que pode ser contraída quando ingerimos alimentos e água contaminados, 

podendo desta forma, provocar forte diarreia, com fezes líquidas e esbranquiçadas. 

Marque a opção abaixo que NÃO corresponde a uma forma de prevenção contra esta doença. 

(A) Usar sempre água fervida ou esterilizada com produtos a base de cloro. 

(B) Lavar bem os legumes e frutas antes de ingeri-los crus. 

(C) Saneamento básico. 

(D) Destinar todo o lixo sólido para usinas de compostagem. 

_____________________________________________________________________________________ 

24- Considere o esquema abaixo que mostra as etapas de tratamento da água na Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP: 

 

 

Na etapa 2, a adição de cal, nome vulgar do óxido de cálcio, tem o objetivo de: 

(A) Corrigir a acidez para aumentar a eficiência no processo de floculação. 

(B) Retirar as impurezas mais grossas. 

(C) Filtrar a água no final do processo. 

(D) Adicionar flúor para melhor saúde bucal da população.  

_____________________________________________________________________________________ 

25- Qual das doenças a seguir não apresenta a ingestão de água contaminada como forma de transmissão?  

(A) Giardíase. 

(B) Esquistossomose. 

(C) Rotavírus. 

(D) Cólera. 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-XyasQ9N63Kw/Vedw-aqNWRI/AAAAAAAACV4/SSgMPZMA9y4/s1600/h4.png


GEOGRAFIA 
26- Estudar Geografia é pensar sobre o espaço, que elementos ou objetos observamos na paisagem. 

Segundo o conteúdo geral de Geografia, o que significa espaço geográfico? 

(A) O espaço geográfico é constituído por elementos naturais (produzidos pela natureza) e 

humanos/culturais (produzidos pelo homem). 

(B) O espaço geográfico é tudo aquilo que podemos ver na paisagem, constituída apenas por elementos 

naturais. 

(C) O espaço geográfico é formado por elementos humanos e culturais, que estão em conjunto com a 

zona rural. 

(D) O espaço geográfico é formado pela união de elementos naturais com o espaço rural, onde são 

produzidos os alimentos da população. 

_____________________________________________________________________________________ 

27- A orientação geográfica é um dos principais assuntos da 

Geografia, sendo considerando importante nas navegações, 

viagens e até em estratégias de guerras. A figura a seguir 

mostra exatamente:  

(A) Os pontos colaterais na rosa dos ventos 

(B) As linhas imaginárias do planeta, divididas em paralelos e meridianos 

(C) Os pontos cardeais, com destaque para o Nordeste na primeira figura 

(D) Os movimentos de rotação (ao redor de si mesma) e translação (ao redor do Sol) da Terra 

___________________________________________________________________________________ 

28- A interdependência cada vez maior entre campo e cidade provocou muitas transformações nas áreas 

rurais. São exemplos dessa transformação, EXCETO: 

(A) O estilo e o ritmo de vida urbanos, comandados pelo relógio e não pela natureza, e as relações de 

trabalho que eram encontradas principalmente nas fábricas atualmente se fazem presentes no meio 

rural. 

(B) Hoje, pessoas do campo têm hábitos e acesso a produtos, informações e serviços que no passado 

eram encontrados somente nas cidades; 

(C) Os moradores da zona rural têm, hoje, mais acesso aos produtos agrícolas que vêm da cidade, como 

verduras e hortaliças. 

(D) Muitos moradores do campo vão diariamente para as cidades para trabalhar ou estudar. Muitas 

pessoas moram no campo e trabalham nas cidades. 

 



29- A quantidade de água da Terra se mantém a mesma desde a origem do planeta. As diferenças de 

temperatura na superfície terrestre fazem com que a água mude de constantemente de lugar e estado 

físico (sólido, líquido e gasoso), promovendo a contínua circulação de água. Assinale a sequência 

correta do ciclo da água: 

(A) Vapor de água liberado na atmosfera > chuva > água transportada pelos rios > água se infiltra no 

solo e flui para o mar > água evapora do mar em forma de vapor 

(B) Água se infiltra no solo e corre para os rios > chuva > água evapora do mar > água corre pelos rios 

(C) Água se infiltra no solo e corre para os rios > chuva > água evapora do mar > água corre pelo mar 

(D) Água se infiltra no mar e corre para os rios > água evapora > água se infiltra no solo > chuva > água 

corre pelos rios. 

___________________________________________________________________________________ 

30- Assinale a alternativa correta de acordo com as afirmações abaixo: 

 

I. No processo de queima de combustíveis fósseis, são lançadas na atmosfera 

grandes quantidades de gases poluentes, os chamados gases do efeito estufa 

(GEEs). 

II. A energia hidráulica ou hídrica consiste no uso da força da água para mover 

moinhos ou turbinas, gerando energia elétrica. 

III. A energia eólica constitui fonte de energia limpa e não-renovável, obtida pela 

movimentação de turbinas pelo vento através dos aerogeradores, grandes cata-

ventos instalados em lugares específicos. 

 

(A) Apenas I está correta 

(B) I e II estão corretas 

(C) I e III estão corretas 

(D) Todas estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA 
31- A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na Antiguidade, foi berço 

da civilização sumeriana devido ao fato de: 

(A) ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. 

(B) ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra para a idade 

dos metais. 

(C) apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento 

socioeconômico. 

(D) possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. 

_____________________________________________________________________________________ 

32- Nessa época, os homens viviam em cavernas e sobreviviam com a prática da caça, da pesca e da 

coleta de frutos. As suas vestimentas eram feitas da pele de animais e serviam como proteção contra 

as baixas temperaturas do planeta. Vivendo em pequenas comunidades, os homens deste viviam em 

constante deslocamento à procura de regiões que oferecessem as melhores condições de vida 

possíveis. O cotidiano dos homens descrito no texto refere-se a que período da História da 

Humanidade? 

(A) Neolítico. 

(B) Paleolítico. 

(C) Idade dos Metais. 

(D) Mesolítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33- Em relação à religião no antigo Egito, pode-se afirmar que: 

(A) a religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada do antigo Egito. Cerimônias eram 

realizadas pelos sacerdotes a cada ano, para garantir a chegada da inundação e, dessa forma, boas 

colheitas, que eram agradecidas pelo rei em solenidades às divindades. 

(B) a religião no antigo Egito, como nos demais povos da Antiguidade, não tinha grande influência, já que 

estes povos, para sobreviver, tiveram que desenvolver uma enorme disciplina no trabalho e viviam em 

constantes guerras. 

(C) a religião tinha apenas influência na vida da família dos reis, que a usava como forma de manter o povo 

submetido a sua autoridade. 

(D) o período conhecido como antigo Egito constitui o único em que a religião foi quase inteiramente 

esquecida, e o rei como também o povo dedicaram-se muito mais a seguir a tradição dos seus 

antepassados, considerados os únicos povos ateus da Antiguidade. 

_____________________________________________________________________________________ 

34- Na Antiguidade, podemos observar características específicas a cada povo. Assinale a alternativa cuja 

sequência relaciona corretamente os povos desse período com sua principal característica religiosa. 

 

1. Egípcios 

2. Mesopotâmios 

3. Fenícios 

4. Cretenses 

 

(    ) Acreditavam na imortalidade da alma, a qual se separa do corpo após a morte, mas vinha procurá-lo 

no seu túmulo, depois de passar pelo julgamento de Osíris. 

(   ) Os profetas desempenhavam um papel importante na preservação da pureza da religião, frente à 

influência dos deuses estrangeiros. 

(   ) Adoravam a Grande-Mãe, deusa da terra e da fertilidade, representada por uma pomba e uma serpente. 

(     ) Preservavam rituais sangrentos, até com sacrifícios humanos, durante muito tempo. 

(    ) Acreditavam na magia, na adivinhação e na astrologia, meios que usavam para descobrir as vontades 

dos deuses. 

 

(A) 1, 5, 4, 3, 2. 

(B) 1, 2, 4, 3, 5. 

(C) 2, 5, 4, 3, 1. 

(D) 2, 5, 3, 4, 1. 



35- Dentre os legados dos gregos da Antiguidade Clássica que se mantêm na vida contemporânea, podemos citar: 

(A) a concepção de democracia com a participação do voto universal. 

(B) a promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte e de jogos. 

(C) a idealização e a valorização do trabalho manual em todas as suas dimensões. 

(D) os valores artísticos como expressão do mundo religioso e cristão. 

_______________________________________________________________ 

 

LÍNGUA INGLESA 
36- Qual alternativa não está incorreta seguindo as regras do plural of nouns? 

(A) Church = Churches/ cell phone=  cells phones/ Disco= discoes. 

(B) Party= Parties/ table= tables/ Box= boxes. 

(C) Man=  Mans/ Mouse=  mouses/ wife=  wifes. 

(D) Crisis= crisis/ Key= keys/ tomato=  tomatos. 

_____________________________________________________________________________________ 

37- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 

 

Boys have big _____ and girls have small _____. 

 

(A) teeths – ones 

(B) Teeth – ones 

(C) teeth– one 

(D) tooths – ones 

_____________________________________________________________________________________ 

38- Observe as sentenças abaixo: 

 

I. She’s my friend. 

II. Louis’ house is blue. 

III. Frank and Carol’s restaurant. 

 

É correto affirmer que: 

(A) A sentença em I é genitive case. 

(B) A sentença em II não é genitive case. 

(C) A sentença em III é contração do verbo to be (is) 

(D) Somente II e III genitive case. 



39- Assinale a alternativa em que o verb to be está empregado corretamente. 

(A) I amn’t a Teacher. 

(B) Suzi aren’t at home now. 

(C) It’s not a cat. 

(D) Jonh and he is brothers. 

_____________________________________________________________________________________ 

40- São foods apenas: 

(A) Pie, meat, bread. 

(B) Coffee, shoes, leaf. 

(C) Grapes, tea, cup. 

(D) Pen, spoon, eye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUÇÃO TEXTUAL 

TEXTO I 

A evolução e disseminação das ‘novas tecnologias’ da internet e da telefonia móvel mudaram a maneira 

como as pessoas vivenciam suas experiências sociais. A ampliação do círculo de pessoas alcançadas pelas 

chamadas redes sociais e a instantaneidade com que mensagens de voz e de texto, vídeos e fotos são trocados 

e replicados nesse ambiente virtual estão no cotidiano de uma parcela considerável da população brasileira. 

Apesar de úteis e de facilitar ambientes de troca de informação e debate, as redes sociais e outras áreas da 

comunicação digital têm sido também um espaço de violências contra as mulheres.  

Disponível em: https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/violencia-de-genero-na-internet/ (Adaptado).  

TEXTO II 

 Tecnologias da informação e comunicação estão cada vez mais presentes no cotidiano de crianças, 

podendo tanto favorecer seu desenvolvimento social e educativo, como implicar situações de risco, perigo e 

violência. Novas mídias digitais como blogs, e-mails, programas de mensagens instantâneas, redes sociais, 

SMS e demais tecnologias da informação e comunicação no ambiente virtual podem ser utilizadas para violar 

direitos de crianças, por meio de práticas como o cyberbullying ou a violação de sua dignidade sexual. Nesses 

casos, é comum que o agente seja outra criança ou adolescente, ou, mais frequentemente, adultos que se 

aproveitam da hipervulnerabilidade infantil para cometer abusos ou, até mesmo, crimes. 

Disponível em http://prioridadeabsoluta.org.br/mobilizacao/violencia-contra-crianca-na-internet/ (Adaptado).  

 

TEXTO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos 

ao longo de sua formação, redija uma DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA em modalidade escrita 

na forma padrão da língua portuguesa, com base no novo acordo ortográfico; sobre o tema: “Os 

problemas sobre a exposição nas Redes Sociais”, apresentando proposta de intervenção que respeite os 

direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 

defesa de seu ponto de vista.  
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