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CADERNO 1
PROVA II / REDAÇÃO
ATENÇÃO – Leia as instruções deste Caderno. Elas fazem parte da sua prova
1. Este caderno contém as instruções para a Prova II/Redação.
2. Preencha com cuidado, A TINTA, o talão de identificação que se encontra no Caderno 2 da
Prova II/Redação:
escreva seu nome em letra de forma;
transcreva o seu número de inscrição;
escreva o número do seu Documento de Identidade;
assine no lugar apropriado.

3. NÃO SE IDENTIFIQUE NAS FOLHAS DE RESPOSTAS DA PROVA II/REDAÇÃO.
4. A prova que apresentar qualquer sinal ou que contiver expressão que possibilite a
identificação do candidato será anulada e a ela se atribuirá a nota 0 (zero).
Não destaque a folha de identificação.
ATENÇÃO Nos termos do Edital n. 02/2010, [...] “No dia das provas, em hipótese alguma, será
permitido: [...], d) ao candidato realizar as provas portando aparelhos eletrônicos – como telefone
celular, [...] ou qualquer outro equipamento eletrônico transmissor ou receptor, bem como óculos
escuros ou quaisquer acessórios como, chapéu, boné, [...], relógio e outros. e) o ingresso de
candidato, portando arma (de fogo ou branca) [...] mesmo que possua o respectivo porte. (Item
6.1.12). “O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qualquer um dos
objetos especificados nas alíneas “d” e “e” [...], será automaticamente eliminado do concurso. [...]”.
(Item 6.1.13).

O tempo permitido para a realização das provas da 1ª fase será no máximo
5 (cinco horas), incluindo o preenchimento da Folha de respostas e da Folha de
Redação, as quais deverão ser entregues ao final do tempo determinado.

ORIENTAÇÕES GERAIS
1. Nos termos do subitem 6.1.29 do Edital, as instruções constantes na folha de resposta
e nas provas I e II complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e
seguidas pelo candidato.
2. A Redação deve conter, no mínimo, 25 (vinte e cinco) e, no máximo, 30 (trinta)
linhas e tem o valor de 100 (cem) pontos.
3. A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto
formal.

4. A versão definitiva da resposta deverá ser registrada no espaço próprio do
Caderno 2 que contém a folha de identificação.
5. Nos termos do subitem 6.1.2 do Edital, “A Prova de Redação (Prova II) versará sobre
tema da atualidade, no valor de 100 (cem) pontos, [...] sendo eliminados [...] os
candidatos que não obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) no total de
pontos distribuídos [...].”
6. Nos termos do Edital, os critérios de correção da Prova de Redação (Prova II) serão os
estabelecidos na tabela I na qual estão demonstradas as formas de pontuação.
Tabela I
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
pertinência ao tema proposto (PT)
argumentação coerente das ideias e informatividade (AI)
adequação no uso de articuladores (AA)
propriedade vocabular (PV)
correção linguística (morfossintaxe), pontuação, ortografia e
acentuação (M)
TOTAL

VALOR TOTAL DA
REDAÇÃO
30,0
30,0
10,0
10,0
20,0
100,0

7. Nos termos do item 6.1.2.1 do Edital, será penalizado o candidato que não obedecer
aos limites de números de linhas definidos nas orientações dos cadernos da Prova II/
Redação de acordo com os seguintes critérios:
desconto de 0,5 (meio) ponto por linha aquém do mínimo estipulado.
desconto de 0,5 (meio) ponto por linha além do máximo estipulado.
8. Nos termos do item 6.1.2.2 do Edital, será atribuída nota 0 (zero) à Prova II/Redação:
cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;
que fuja da tipologia e proposta da Prova II/Redação;
considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, versos, espaçamento
excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em código alheio à língua
portuguesa escrita ou em idioma diverso do Português;
que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta;
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cujo texto presente seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro
autor;
que for escrita fora do espaço definido;
em que se constatar o uso de corretivo.
9. Nos termos do item 6.1.2.3 do Edital, será atribuída nota zero à Prova II/ Redação que
estiver toda em branco ou com identificação em local indevido.
10. Nos termos do item 6.1.2.4 do Edital, recomenda-se evitar rasuras, não sendo
permitido o uso de corretivos.
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Prova II/Redação
Redija um texto dissertativo, comentando fatos e ideias apresentados na reportagem
seguinte.

Balanço de catástrofe na China supera
2.000 mortos
(Jornal O Tempo, Belo Horizonte, terça-feira, 20 de abril de 2010)

Sismo. Ontem foram resgatadas de escombros duas mulheres e uma criança.
Familiares das vítimas
receberam comida e água
através de bambu
JIEGU. Equipes de
resgate retiraram ontem
três
pessoas
dos
escombros do terremoto
de magnitude 6,9 que
atingiu o condado de
Yushu, na província de
Qinghai na manhã da
última quarta-feira, na
China.
Parentes mantiveram
vivas uma menina de 4 e
uma idosa de 68 anos que
estavam sob os escombros de uma casa
que ruiu por causa do terremoto, durante
quase uma semana. Eles usaram varas
de bambu para levar água e arroz por
meio dos escombros até que as equipes
de resgate retiraram as duas vítimas
ontem. A boa notícia foi dada no dia em
que o número de mortos na remota
região tibetana subiu para 2.039,
segundo a agência oficial Xinhua.
A Televisão Central da China
(CCTV) informou que a menina e a
mulher estavam presas debaixo de uma
cama, em uma casa de barro que ruiu em
uma aldeia localizada a 20 quilômetros
de Jiegu, área mais afetada pelo
terremoto.

Wujian Cuomao, 68, e Cairen Baji,
4, receberam de familiares comida e
água através de buracos, enquanto
aguardavam o resgate. O estado de
saúde da idosa era grave, segundo a
CCTV. A menina estava com problemas
cardíacos, por causa do trauma. A
terceira vítima estava numa casa de
montanha que ruiu com o sismo.
Em Jiegu, os esforços estão se
concentrando na reconstrução para
ajudar as dezenas de milhares de
pessoas que ficaram sem teto nas áreas
elevadas onde as temperaturas podem
chegar a -3°C. A previsão de neve nos
próximos dias pode atrapalhar os
trabalhos.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

