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ESCREVA AQUI SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

      

NOME: 
 

 

 

 
Faculdade Brasileira – Multivix Vitória 

PROCESSO SELETIVO 2019  
Curso de Medicina 

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 05 (cinco) horas e 30 (trinta) minutos para a realização de sua prova. Você deverá receber quatro cadernos, 

de prova: Redação (02 temas), Biologia (02 questões), Química (02 questões), além do caderno de Prova Objetiva (30 
questões). O horário de realização de todas as Provas que compõem a prova do Processo Seletivo 2019 Medicina, é 
de 14h às 19h30m. 

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), canhoto da inscrição e cédula de identidade. Os 
demais objetos, como bombons, chocolates, dropes, etc., deverão ser colocados no chão. Qualquer outro tipo de 
material não elencado anteriormente, deverá ser colocado sob a carteira, em envelope fornecido pela Instituição. 

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 três 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 para o curso de Medicina estará disponível até 12h do dia 28/11/2018, 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  

http://www.multivix.edu.br/
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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://projetodescart.blogspot.com/2012/08/tirinha.html. Acesso em 01 de out. de 
2018. 

 
 

Texto II 
 

Oceanos recebem 25 milhões de toneladas de lixo ao ano 
 
Uma pesquisa mostrou que a maior parte disso - 80% - tem origem nas cidades, em razão de 
uma má gestão dos resíduos sólidos. 
 
São Paulo – Um estudo que revisou a literatura mundial sobre poluição marinha estimou que 
pelo menos 25 milhões de toneladas de resíduos são despejados por ano nos oceanos. E a 
maior parte disso – 80% – tem origem nas cidades, em razão de uma má gestão dos resíduos 
sólidos. 
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O caminho é conhecido: sem descarte adequado, resíduos vão parar em lixões, muitos deles 
à beira de corpos d’água, que seguem pelo seu caminho natural até o mar. 
 
O trabalho, coordenado pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos (Iswa), levou em 
conta estimativas sobre quanto resíduo não é coletado no mundo – algo entre 500 milhões e 
900 milhões de toneladas – e cruzou esse dado com o mapeamento de pontos de descarte 
irregular em cidades perto do mar ou de corpos hídricos – daí uma estimativa mínima de pelo 
menos 25 milhões chegando ao mar. 
 
O estudo, divulgado nesta terça-feira, 20, no Fórum Mundial da Água, que é realizado em 
Brasília até o fim da semana, avalia que cerca de metade desse lixo que vai parar no oceano 
é plástico. 
 
E que cada tonelada de resíduo não coletada em áreas ribeirinhas representa o equivalente 
a mais de 1,5 mil garrafas plásticas que vão parar no mar. 
 
O valor é um pouco mais alto do que estimativas mais recentes da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que apontam algo em torno de 8 milhões de toneladas de lixo plástico entrando 
nos oceanos todo ano. Segundo a ONU, de 60% a 80% de todo o lixo no mar é plástico. E até 
2050 pode haver mais plástico do que peixes no mar. 
 
“O lixo no ambiente marinho já é um desafio global semelhante às mudanças climáticas. E o 
problema, que vai muito além daquilo que é visível, está presente em quase todas as áreas 
costeiras do mundo, trazendo desequilíbrio tanto para a fauna e flora marinhas e 
comprometendo esse recurso vital para a humanidade”, afirmou em comunicado à imprensa 
Antonis Mavropoulos, presidente da Iswa. 
 
Disponível em: https://exame.abril.com.br/ciencia/oceanos-recebem-25-milhoes-de-toneladas-de-lixo-

ao-ano/. Acesso em 01 de out. de 2018. 

 
Considerando que o texto acima tem caráter motivador, redija um texto dissertativo a respeito 
do seguinte tema: Como promover a destinação adequada do lixo? 
 

TEMA 02 

 
Leia os textos seguintes para elaborar a proposta de redação 

 
Texto I 

 
Foto: Sebastião Salgado (O trabalho e o homem) 
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Na construção de um açude para a retenção das águas da chuva durante a grande seca de 
1982-3, no sertão do Ceará, os trabalhadores pobres recebiam como remuneração a 
alimentação necessária à subsistência. Ceará, 1983. 
 
Disponível em http://feijoadaliteraria.blogspot.com/2009/05/sebastiao-salgado-os-pobres.html. Acesso 

em 07 out. de 2018. 

 
 
 

Texto II 
 

Pobreza extrema aumenta 11% e atinge 14,8 milhões de pessoas 
 

Bruno Villas Bôas, 12/04/2018 (adaptado) 

 
Apesar da queda da inflação e do início de recuperação da atividade econômica, a pobreza 
extrema continuou se alastrando pelo país em 2017. Levantamento da LCA Consultores, a 
partir dos microdados da Pnad Contínua, divulgada ontem pelo IBGE, mostra que o número 
de pessoas em situação de extrema pobreza no país passou de 13,34 milhões em 2016 para 
14,83 milhões no ano passado, o que significa aumento de 11,2%. 
 
O avanço da pobreza é considerado um dos grandes retrocessos da recessão econômica, 
após anos de avanços na área. Segundo Cosmo Donato, economista da LCA, a expectativa 
era que a retomada econômica fosse capaz de produzir números melhores no ano passado. 
Um dos fatores por trás da piora, acredita, foi o fechamento de postos com carteira assinada, 
que têm garantias trabalhistas e pisos salariais. 
 
"No lugar desse emprego, o mercado de trabalho gerou ocupações informais, de baixa 
remuneração e ganho instável ao longo do tempo. A própria crise fiscal dos Estados afeta 
indiretamente, ao gerar menos empregos para essa parcela mais pobre da população, que 
geralmente é menos instruída. Estou falando de postos relacionadas a obras públicas, por 
exemplo”, disse o economista. Com o resultado, o contingente de pessoas extremamente 
pobres representava 7,2% da população brasileira em 2017, acima dos 6,5% no ano anterior. 
 
Todas as regiões exibiram indicadores piores de pobreza. O Nordeste concentrava 55% da 
população extremamente pobre. No ano passado, eram 8,1 milhões de pessoas na região 
com renda per capita abaixo de R$ 136, boa parte concentrada na Bahia e em Pernambuco. 
É um contingente 10,8% maior do que o registrado no ano anterior, ou 800 mil pessoas a 
mais.  
 
A miséria também cresceu na região mais rica do país, o Sudeste. De acordo com o 
levantamento da LCA, a região tinha 3,27 milhões de pessoas extremamente pobres no ano 
passado, 13,8% a mais do que no ano anterior. Houve piora nas quatro unidades da federação 
que compõem o Sudeste, mas com maior intensidade no Rio e São Paulo, e menor 
intensidade em Minas Gerais e Espírito Santo. 
 

Disponível em https://www.valor.com.br/brasil/5446455/pobreza-extrema-aumenta-11-e-atinge-148-
milhoes-de-pessoas. Acesso em 01 out. de 2018. 

 
Considerando que o texto acima tem caráter motivador, redija um texto dissertativo a respeito 
do seguinte tema: Caminhos para o combate à desigualdade social no Brasil 
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-RASCUNHO – NÃO DESTACAR ESTA FOLHA DO CADERNO DE PROVA – 
REDAÇÃO 
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