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BOLETIM DE QUESTÕES
LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES.
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Este BOLETIM contém a PROPOSTA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.
Confira se, além deste BOLETIM você recebeu a FOLHA DE REDAÇÃO destinada à transcrição do texto
definitivo da redação.
É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu número de
inscrição conferem com os dados contidos na FOLHA DE REDAÇÃO. Caso exista algum problema,
comunique-o imediatamente ao fiscal de sala.
A transcrição do texto definitivo para a FOLHA DE REDAÇÃO deve ser feita com caneta esferográfica de
tinta preta ou azul.
A FOLHA DE REDAÇÃO não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer
registro fora dos locais destinados ao texto definitivo da redação. Não é permitida a utilização de qualquer
espécie de corretivo. A FOLHA DE REDAÇÃO só será substituída se contiver falha de impressão.
A prova de Redação em Língua Portuguesa valerá 10,00 pontos e consistirá na elaboração de texto que
apresente, preferencialmente, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas, em que serão avaliados:
fidelidade ao tema, objetividade, coesão, coerência, progressão discursiva e aderência à norma culta.
A FOLHA DE REDAÇÃO é o único documento considerado para a correção.
Ao término da prova, devolva ao fiscal de sala todo o material relacionado no item 2 e assine a LISTA DE
PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de
identificação.
O tempo disponível para a prova é de três horas, com início às 08h00 e término às 11h00, observado o
horário de Belém-PA.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Nos últimos anos, o Governo Federal vem implementando políticas públicas que visam à democratização do
acesso ao ensino superior, possibilitando aos estudantes das classes menos favorecidas entrar na Universidade,
fazer um curso superior e mudar de vida. Em qualquer lugar do mundo, o acesso ao ensino de qualidade é a forma
mais segura de se garantir o desenvolvimento da sociedade e se fazer justiça social.
O texto abaixo narra a história de um jovem de Ruanda que, nascido em condições desfavoráveis, teve sua
vida modificada e tem agora ótimas perspectivas de futuro, graças ao acesso a um curso superior em uma das
melhores universidades do mundo.
TEXTO
Criado nos lixões, morador de rua entra na Universidade de Harvard.
A vida, bem, na verdade a sobrevivência, sempre foi algo difícil para Justus Uwayesu. Durante o genocídio
de 1994, contra os tutsis em Ruanda, Justus perdeu o seu pai e sua mãe. Após isso, todos os dias eram difíceis.
Quando tinha 8 anos, ele já tinha vagado mais de 100 quilômetros, terminando no lixão de Kigali, a capital de
Ruanda. Sua casa era um carro incendiado, todo destruído, no qual ele dormia em pedaços de papelão. O carro não
tinha janelas, porém oferecia alguma proteção contra a chuva e o sol.
Então, num domingo, Clare Effiong, uma visitante benfeitora de uma ONG nos E.U.A, apareceu. Por meio de
um intérprete, Clare iniciou uma conversa com algumas crianças, dentre as quais Justus Uwayesu se encontrava,
perguntando “o que elas queriam” e, claro, ouvindo as habituais respostas de dinheiro, roupas e etc. Mas quando ela
perguntou ao pequeno Justus, ele disse: “Eu quero ir para a escola”. De todos aqueles que estavam na multidão,
Justus foi o que entrou no táxi com Clare.
Após esse dia, a vida de Justus mudou. Clare financiou seus estudos e quando terminou o colegial, ele já
falava cinco idiomas. Mas, línguas não eram o seu foco, ele se tornou um brilhante estudante de matemática e
química.
Hoje, após 13 anos estudando, Justus faz parte da maior universidade do mundo, a Universidade de Harvard
nos E.U.A. Ele desenvolve projetos de caridade e abriu uma escola de culinária para garotas. Em Harvard, ele
estudou com bolsa integral, matemática, economia e direitos humanos.
(Texto adaptado. Fonte: http://razoesparaacreditar.com/aprender/criado-nos-lixoes-morador-de-rua-entra-na-universidade-deharvard/. Acesso em 30/01/2015).

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Entendendo que a educação é de fundamental importância para o crescimento do indivíduo, em todos os sentidos, e
considerando a leitura do texto acima, redija um texto em prosa demonstrando como o acesso a um curso superior
poderá mudar a sua vida.
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