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ESCREVA AQUI SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

      

NOME: 
 

 

 

 
PROCESSO SELETIVO 2018  

Curso de Medicina – 2ª Etapa 
CADERNO DE PROVAS DISCURSIVAS  

 

PROVA DE REDAÇÃO 

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
1. Só abra o caderno quando autorizado. 
2. Você terá 04 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para a realização de sua prova. Você deverá receber três 

cadernos, um para cada matéria discursiva: Redação (02 temas), Biologia (04 questões) e Química (04 
questões). O horário de realização de todas as Provas que compõem a segunda etapa do Processo Seletivo 
2018 Medicina, é de 14h às 18h30min. 

3. Se achar necessário, utilize espaços em branco para fazer rascunho. 
4. O caderno de Redação, além da capa, conterá folhas com os temas propostos e uma folha pautada para 

desenvolvimento da sua dissertação (25 a 40 linhas). 
5. Há dois temas propostos para a sua Redação, e você deverá desenvolver apenas um. Não faça cópia. Utilize 

pelo menos uma das ideias contidas na coletânea do tema de sua escolha. Você deve elaborar um texto 
dissertativo. Escreva sua Redação utilizando caneta fornecida pela Instituição.  

6. Coloque seu número de inscrição, nome completo e assinatura no espaço próprio, na parte superior da capa. O 
candidato que não preencher os campos, conforme solicitado, poderá ser desclassificado. 

7. Não será permitido o uso de qualquer tipo de material de consulta, máquinas calculadoras, réguas de cálculo, 
telefone celular (ligado ou desligado) ou equipamentos similares durante a realização da prova. Se este for o 
seu caso, entregue-o(s) imediatamente ao Fiscal de Sala, antes do início da prova ou coloque-o(s) no envelope 
que estará sobre a sua carteira de prova. Esse envelope deverá ficar durante todo o tempo da prova sob a 
carteira do candidato. Caso contrário, acarretará na anulação das provas dos envolvidos. 

8. É terminantemente proibida a permanência, na sala da prova, de candidatos portando qualquer tipo de mochila, 
“pochete”, textos de qualquer natureza, caderno, blocos de notas, agenda, calculadora, qualquer tipo de relógio, 
telefone celular (ligado ou desligado), aparelho eletrônico (ligado ou desligado), aparelho auditivo, aparelho de 
telecomunicações ou mensagem, aparelho de telemensagem, rádio comunicador e similares. Se este for o seu 
caso, entregue-o(s) imediatamente ao Fiscal de Sala, antes do início da prova. Caso contrário, acarretará na 
anulação das provas dos envolvidos. 

9. É terminantemente proibida a permanência, na sala da prova, de candidatos portando qualquer tipo de recipiente 
de água que não seja transparente e sem rótulo. 

10. Deixe sobre a carteira apenas a caneta (fornecida pela Instituição) e cédula de identidade. Os demais objetos, 
como bombons, chocolates, dropes, etc., deverão ser colocados no chão. 

11. Caso você tenha cabelos longos, prenda-os, deixando as orelhas descobertas. Não será permitido o uso de 
chapéu, boné ou similares.  

12. Você deve assinar a lista de frequência, conforme a orientação do fiscal.  
13. Ao final da prova, antes de sair definitivamente da sala de aula em que está fazendo o Processo Seletivo, você 

deverá entregar esse caderno de prova para um dos fiscais presentes no ambiente. A não entrega implicará em 
desclassificação do Processo Seletivo.  

14. O candidato deverá permanecer por no mínimo duas horas na sala de realização da prova, após o início da 
mesma.  

15. O não cumprimento das regras acima estabelecidas pode acarretar na desclassificação do (a) candidato (a) do 
Processo Seletivo. 

16. O resultado final do Processo Seletivo 2018 para o curso de Medicina estará disponível até 12h do dia 
27/11/2017, no site: www.multivix.edu.br.  

17. Li e estou ciente de todas as normas estabelecidas acima. 

ASSINATURA:  
 

BOA PROVA! EQUIPE MULTIVIX VITÓRIA 

 
  

ESPAÇO RESERVADO PARA A MULTIVIX VITÓRIA 
NOTA DA PROVA DE REDAÇÃO  
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LÍNGUA PORTUGUESA – REDAÇÃO 
 

 Escolha UMA das duas propostas seguintes para elaborar sua redação; 
 Leia atentamente a proposta para a redação;  
 Escreva com letra legível; 
 Elabore a sua redação no rascunho, primeiramente. O rascunho encontra-se no final 

do Caderno de Provas; 
 Transponha o seu texto para a Folha de Redação, usando caneta fornecida pela 

Instituição. (Não se esqueça de conferir os dados de sua folha de redação); 
 Será anulada a redação se: redigida fora do tema proposto; apresentada em forma de 

verso; escrita de forma ilegível; 
 Redija seu texto de acordo com a norma culta escrita da língua; 
 A redação deve ter o mínimo de 25 linhas e máximo de 40 linhas; 
 Não copie trechos da proposta do tema escolhido; 
 Respeite o gênero solicitado para os 02 (dois) temas: Dissertativo e em linguagem 

culta; 
 

TEMA 01 
 
Leia os textos seguintes para elaborar a proposta de redação 

 
Texto I 

 

 
 
Disponível em: http://www.bancodealimentos.org.br/alimentacao-sustentavel/desperdicio-de-
alimentos/.  
 

 
Texto II 

 
Perda e desperdício de alimentos 

 
A produção e o consumo sustentáveis de alimento não são apenas uma moda passageira, 
mas duas áreas que demandam a aplicação do conhecimento científico para ampliar a oferta 
de alimentos com menor impacto ambiental. Em um mundo que enfrenta mudanças climáticas 
e escassez de recursos naturais, e ainda convive com o flagelo da insegurança alimentar, a 
redução das perdas e do desperdício de alimento deve ser uma prioridade global. 
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A produção de alimentos no mundo, em relação ao período de 2005 a 2007, precisa aumentar 
60% até 2050 para suprir a crescente demanda, resultante do crescimento da população no 
hemisfério sul, aumento do consumo nos países em desenvolvimento e mudanças nos 
padrões de consumo. A necessidade de maior produção gera maior pressão sobre recursos 
naturais escassos, como solo, água, energia e nutrientes (fósforo, potássio etc.) e deixa ainda 
mais nítido um problema social com elevado impacto ambiental: as perdas pós-colheita e o 
desperdício no final da cadeia de suprimentos. 
 
Grande parte do ganho necessário para fazer frente a este desafio de aumentar a produção 
global de alimentos pode vir da redução do desperdício. As perdas e desperdício de alimentos 
são um entrave para "acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável", segundo dos dezessete objetivos da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Dados recentes da FAO 
reforçam o tamanho do problema. 
 
O mundo descarta, aproximadamente, um terço do alimento produzido globalmente, o 
equivalente a 1,3 bilhão de toneladas anuais. Em países como os Estados Unidos, Austrália 
e Inglaterra, que concentram a maior parte do desperdício no final da cadeia, o percentual 
descartado ultrapassa um terço da produção. Mesmo no contexto de países em 
desenvolvimento, o desperdício no âmbito do varejo e do consumidor é elevado. Nestes 
países, as perdas tendem a ser elevadas desde o manejo da lavoura e o pós-colheita. 
 
A FAO estima que 28% dos alimentos que chegam ao final da cadeia em países latino-
americanos são desperdiçados. Enquanto o Brasil, por exemplo, descarta mais do que o 
necessário para neutralizar a insegurança alimentar no País, apenas um quarto do 
desperdício agregado dos EUA e Europa é suficiente para alimentar as 800 milhões de 
pessoas que ainda passam fome no mundo. 
 

Disponível em: https://www.embrapa.br/tema-perdas-e-desperdicio-de-alimentos/sobre-o-tema.   
 
Considerando que os textos acima tem caráter motivador, redija um texto dissertativo a 
respeito do seguinte tema:  
 

Medidas para combater o desperdício alimentar 
 

 
TEMA 02 

 
Leia os textos seguintes para elaborar a proposta de redação 

 
Texto I 

 
Como atividades do cotidiano e sem custo ajudam a manter a saúde em dia 

Murilo Roncolato 22 Set 2017 
Nexo Jornal (adaptado) 

 
FOTO: KEVIN LAMARQUE/REUTERS 
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SUBIR ESCADAS EM VEZ DE USAR O ELEVADOR PODE CONTAR COMO EXERCÍCIO FÍSICO 

 
Uma pesquisa realizada com pessoas de 17 países – incluindo o Brasil, além de outros como 
Canadá e Zimbabwe – concluiu que praticar pelo menos 30 minutos de exercício físico, cinco 
vezes por semana, reduz consideravelmente as chances de doença vascular e morte. O 
estudo publicado na revista Lancet de quinta-feira (21), que entrevistou mais de 130 mil 
pessoas e envolveu 28 pesquisadores, é um dos maiores já feitos sobre o tema.  
 
A pesquisa tinha por objetivo avaliar se diferentes tipos de exercício (em termos de duração 
e intensidade) estariam associados a uma queda na mortalidade e no surgimento de doenças 
cardiovasculares, sendo a pessoa moradora de um país de renda alta, média ou baixa.  
 
A conclusão foi que duas horas e meia de exercícios semanais já garantiam resultados, sem 
importar se o praticante passaria esse tempo em uma academia de alto padrão ou 
caminhando até o trabalho sem gastar um centavo.    
 
“Eu afastaria a noção de ter que gastar dinheiro para ser uma pessoa ativa”, disse o Dr. Scott 
Lear, principal autor do estudo ao site Vox. “Nossas descobertas indicam que atividades não-
recreativas – trabalho, tarefas domésticas, transporte ativo – são igualmente benéficas para 
a redução do risco de morte prematura e doença cardíaca”, referindo-se a coisas cotidianas 
como varrer a casa, pedalar até o trabalho ou caminhar até o mercado. 
 
Disponível em https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/22/Como-atividades-do-cotidiano-e-
sem-custo-ajudam-a-manter-a-sa%C3%BAde-em-dia.  
 

 
Texto II 

Sedentarismo atinge 45,9% dos brasileiros, diz pesquisa 
 

Estudo do Ministério do Esporte apontou ainda que o problema é mais comum entre as 
mulheres: 50,4% delas não praticam atividades físicas 
 

REDAÇÃO ÉPOCA 
22/06/2015 

 
Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (22) pelo Ministério do Esporte revelou que o 
sedentarismo atinge quase metade da população do Brasil. Chamado de Diagnóstico 
Nacional do Esporte, o estudo apontou que 45,9% dos brasileiros — ou seja, 67 milhões de 
pessoas —, não realizaram nenhuma atividade física em 2013. 
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Por outro lado, 25,6% dos entrevistados afirmaram praticar esportes com frequência, 
enquanto 28,5% disseram realizar outros exercícios físicos, especialmente caminhada e 
ciclismo. Segundo o estudo, a principal motivação para a prática é a qualidade de vida e bem-
estar, seguida de melhoria no desempenho físico. 
 
Entre os sedentários, 80,4% disseram conhecer os riscos, mas mesmo assim não se 
exercitam. O principal motivo é a falta de tempo, apontada por 69,9% dos inativos. Falta de 
motivação e preguiça foram outras respostas. O gênero mais atingido pelo problema são as 
mulheres: 50,4% delas são sedentárias. Já o percentual de homens cai para 41,2%. 
 
Quando se divide por faixa etária, o sedentarismo atinge 32,7% dos jovens de 15 a 19 anos. 
O índice só cresce conforme a idade, chegando a 46,4% de 35 a 44 anos e a 64,4% entre os 
brasileiros de 65 a 74. 
 
O estudo ainda comparou a porcentagem de sedentários no Brasil com a de outros países no 
mundo. Enquanto a taxa chega a 45,9% entre os brasileiros, na Argentina atinge 68,3%; nos 
Estados Unidos, 40,5%; na Espanha, 35%; em Portugal, 53%; e na Índia, apenas 15,6% da 
população não pratica atividades físicas. 
 
Disponível em http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/06/sedentarismo-atinge-459-dos-brasileiros-
diz-pesquisa.html.  
 
Considerando que os textos acima tem caráter motivador, redija um texto dissertativo a 
respeito do seguinte tema: 
 

Caminhos para se promover o bem estar e a saúde da população
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-RASCUNHO – NÃO DESTACAR ESTA FOLHA DO CADERNO DE PROVA – REDAÇÃO 
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