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INSCRIÇÃO 
 

TURMA 
 

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
CÓDIGO 

 
ORDEM 

 
 

301 
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1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local 

indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a 

resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 1 questão discursiva de Compreensão e 

Produção de Textos. 
4. A questão deverá ser resolvida no caderno de prova e transcrita na folha de 

versão definitiva, que será distribuída pelo aplicador de prova no momento 
oportuno. 

5. A interpretação da questão é parte do processo de avaliação, não sendo 

permitidas perguntas aos aplicadores de prova. 
6. Ao receber a folha de versão definitiva, examine-a e verifique se o nome 

impresso nela corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. A resposta da questão deve ser transcrita NA ÍNTEGRA na folha de versão 

definitiva, com caneta preta. 
Será considerada para correção apenas a resposta que conste na folha 
de versão definitiva. 

8. O tempo de resolução da questão, incluindo o tempo de transcrição na folha 

de versão definitiva, é de 2 horas e 30 minutos. 
9. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer 
objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser 
desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, 
que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que 
cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais 
dispositivos somente será permitido quando indicado para o 
atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos 

similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer 
outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente 

por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o 
subitem 4.6.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 
 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído 
do processo seletivo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de 

prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e a folha de 
versão definitiva. 
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DURAÇÃO DESTA PROVA: 2 horas e 30 minutos. 
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RASCUNHO

QUESTÃO DISCURSIVA 

Cada geração que despontou ao longo da história teve um objetivo político e social ou, simplesmente, a intenção de ocupar o 
poder. E cada uma teve o direito de cometer seus próprios erros. Dos estudantes do Maio francês, quando os paralelepípedos se 
transformaram em uma arma carregada de futuro contra as vidraças das boutiques parisienses sob o lema: “Sejamos realista, 
exijamos o impossível” – até os “baby boomers”, nascidos depois da Segunda Guerra Mundial – todos encarnaram um salto 
qualitativo e social em relação aos mais velhos. Agora, nestes tempos, existem dois mundos: aquele que existia antes da Internet e 
do “software”, e o que surgiu depois. [...] 

A geração “millennials” (nascidos entre 1980 e 2000) está marcando sua presença. Não há empresa, organização ou político 
que não dedique seus esforços para alcançar, convencer ou mobilizar esses filhos da revolução tecnológica. Todos têm como 
objetivo conquistá-los. No entanto, não há nenhuma evidência de que tenham nascido e crescido com os valores de cidadania e 
responsabilidade. Até agora, exceto em suas preferências tecnológicas, não se identificam com nenhuma aspiração política ou 
social. Sua falta de vínculo com o passado e sua indiferença, em certo sentido, com o mundo real são as melhores característ icas 
para defini-los. Nesse sentido, é provável que o elo perdido desta crise mundial generalizada esteja no fato de que são uma geração 
que tem todos os direitos, mas nenhuma obrigação. 

Adoraria conhecer uma única ideia “millennial” que não seja um filtro de Instagram ou um aplicativo para celular. Uma única 
ideia que transcenda e se origine em seu nome. Porque quando observamos a relação de muitos com o mundo ao redor, parecem 
mais “software” de última geração do que seres humanos que vieram ao mundo através de suas mães. 

Aqueles “millennials” que vivem imersos na realidade virtual não possuem um programa, nenhum projeto e apenas possuem 
um objetivo: viver com o simples fato de existir. Aparentemente, a única coisa que importa é o número de “curtidas”, comentários e 
seguidores em suas redes sociais, apenas porque estão aí e porque querem viver do fato de ter nascido. 

O problema é que, se grande parte desta geração que está se destacando não tem responsabilidades ou obrigações nem um 
projeto definido, talvez isso explique a chegada de líderes como Donald Trump ou a enorme abstenção eleitoral no México. 
Esperemos que a alta participação de menores de 35 anos nas recentes eleições britânicas signifique uma mudança de tendência 
nessa profunda indiferença social. [...] 

Se os “millennials” não querem nada e eles são o futuro, então o futuro está no meio do nada. Por isso os demais, os que não 
pertencem a essa geração, aqueles que não estão dispostos a ser responsáveis pelo fracasso que representa que uma parcela 
significativa desses jovens não queira nada no mundo real, devemos ter a coragem de pedir que, se querem pertencer à condição 
humana, devem começar a usar suas ideias e ferramentas tecnológicas, aprender a falar de frente e fechar o circuito do autismo. 
Mas também devem saber que o resto do mundo não tem a obrigação de mantê-los apenas porque viveram e foram parte da 
transição com a qual chegou este século do conhecimento. 

 

(Antonio Navalón. “Millennials”: donos de nada. Jornal El País, 13.06.2017. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/11 
/opinion/1497192510_685284.html>. Acesso em 16.03.2017.) 

 

Faça um resumo desse texto, de no mínimo 10 e no máximo 15 linhas, que contemple os seguintes itens (não 
necessariamente nesta ordem): 

 

1. a identificação do autor do texto-base; 
2. a identificação do veículo em que o texto-base foi 

publicado e a data de publicação; 
3. a caracterização do tema abordado; 

4. a opinião do autor acerca do tema abordado; 
5. as razões que o autor apresenta para justificar sua 

opinião; 
6. as conclusões do autor. 

 

O resumo deve ser feito em texto contínuo, e não no formato de tópicos. Escreva com suas próprias palavras, sem copiar 
trechos do texto-base, respeitando as características desse gênero textual. 
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