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Só abra o caderno quando autorizado.
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 13h30mh às 19h.
Se achar necessário, utilize espaços em branco para fazer rascunho.
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).
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.
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.
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, entregueo(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.
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.
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.
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 debaixo da cadeira. Qualquer outro
tipo de material não elencado anteriormente, deverá ser colocado sob a carteira, em envelope fornecido pela Instituição.
Caso você tenha cabelos longos, prenda-os, deixando as orelhas descobertas. Não será permitido o uso de chapéu,
boné ou similares.
Você deve assinar a lista de frequência, conforme a orientação do fiscal.
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.
O candidato deverá permanecer por no mínimo três horas na sala de realização da prova, após o início da mesma.
O não cumprimento das regras acima estabelecidas pode acarretar na desclassificação do(a) candidato(a) do Processo
Seletivo.
O resultado final do Processo Seletivo para o curso de Medicina estará disponível até 12h do dia 22/01/2019, no site:
www.multivix.edu.br.
Li e estou ciente de todas as normas estabelecidas acima.
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BOA PROVA! EQUIPE FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO
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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: https://institutonacaodevalor.org.br/mulheres-e-igualdade-de-genero-suasimportancias-frente-as-mudancas-climaticas/. Acesso em 09 de dez. de 2018.

Texto II
A luta contra as mudanças climáticas está nas mãos da sociedade civil?
AFP, 07/12/2018 (adaptado)

“COP24? Acredito pouco.” Assim como Anna Escande, fundadora de uma associação que
recupera o desperdício de lojas de alimentos orgânicos em Paris, milhões de cidadãos se
mobilizam no mundo diante da urgência climática, conscientes da inadequação da ação
política.
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Há vários anos, as ações da sociedade civil cobrem todas as frentes: de processos judiciais
contra as autoridades por seu papel no aquecimento global – mais de 1.400 foram
apresentados no mundo, de acordo com o Sabin Center for Climate Change Law de Nova
York –, até a mudança dos hábitos cotidianos: maior consumo de alimentos locais, reciclagem,
uso de veículos compartilhados, etc.
“A transformação está vindo de baixo, localmente: na França, nas regiões da Alemanha,
Espanha, Grã-Bretanha, na costa leste dos Estados Unidos…”, mas também na África
subsaariana e no Sahel. As pessoas estão assumindo a responsabilidade, “porque sentem o
desejo de agir”, aponta o sociólogo francês Francis Chateauraynaud à AFP.
Escande, de 27 anos, cuja associação Éco-Charlie recupera mais de uma tonelada mensal
de resíduos orgânicos para famílias carentes, concorda: “Querer participar ativamente da
mudança é muito típico da nossa geração. Mas, ao nosso redor, vemos que todas as idades
estão se envolvendo”, afirma.
“A política global parece muito distante e desencorajadora. Os Estados Unidos deixaram o
Acordo de Paris… Por isso, estamos nos concentrando no nível local”, acrescenta.
Para Pascal Canfin, diretor-geral da WWF França, a luta contra a mudança climática “não
pode se restringir à verticalidade”.
Um caso paradigmático das limitações políticas sobre questões ambientais é o do ex-ministro
da Transição Ecológica da França, Nicolas Hulot, que renunciou ao cargo em agosto pela falta
de ambição do governo.
“Eu quero ser um dos porta-vozes (…) unir todos esses cidadãos, suas iniciativas. Não há
apenas uma maneira de agir (…) há uma sociedade civil, e mesmo que não haja política, não
é inútil”, disse Hulot.
Mas até que ponto essas ações locais descoordenadas podem se somar no mundo?
A americana May Boeve, diretora-executiva da ONG 350.org, explica à AFP que “o movimento
climático fez que cerca de 1.000 instituições no valor de mais de US$ 7 trilhões desinvestissem
em combustíveis fósseis: de autoridades locais e universidades, passando por cidades como
Nova York e países como a Irlanda”.
Entre outras conquistas emblemáticas, Boeve cita a recente decisão judicial de suspender a
construção do gasoduto Keystone XL em Montana, nos Estados Unidos, que representava
graves riscos para o ambiente, ou campanhas locais no Brasil que conseguiram a proibição
em algumas regiões do “fracking’ (fratura hidráulica).
Mesmo os governos não podem ignorar o potencial da sociedade civil, segundo Christophe
Itier, comissário para a Economia Social e Solidária do Ministério da Transição Ecológica da
França.
Disponível em: https://istoe.com.br/a-luta-contra-as-mudancas-climaticas-esta-nas-maos-dasociedade-civil/. Acesso em 09 de dez. de 2018.

Considerando que o texto acima tem caráter motivador, redija um texto dissertativo a respeito
do seguinte tema: Soluções para o avanço das mudanças climáticas
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TEMA 02
Leia os textos seguintes para elaborar a proposta de redação
Texto I

Disponível em https://extra.globo.com/esporte/copa-confederacoes/manifestacoes-em-fortalezadeixam-transito-caotico-antes-de-jogo-entre-brasil-mexico-8741594.html. Acesso em 09 dez. de 2018.

Texto II
UNICEF convoca jovens brasileiros a participar de processos políticos
Em campanha do Dia Mundial da Criança, comemorado em 20 de novembro, o Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) promove ao longo da próxima semana uma
série de atividades para levar meninos e meninas brasileiros a espaços de participação
política.
A mobilização do UNICEF também terá uma frente online, com o engajamento via redes
sociais de celebridades, influenciadores e todas as pessoas que quiserem se unir à
agência da ONU.
Nações Unidas no Brasil, 16/11/2018 (adaptado)

Em campanha do Dia Mundial da Criança, comemorado em 20 de novembro, o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) promove ao longo da próxima semana uma série
de atividades para levar meninos e meninas brasileiros a espaços de participação política. Em
mais de dez cidades, a agência da ONU realiza encontros de crianças, adolescentes, prefeitos
e autoridades locais para debater os direitos dos jovens.
No Brasil, o Dia Mundial da Criança ganha ainda mais importância por coincidir com o Dia da
Consciência Negra. Ao longo de uma semana, o UNICEF e seus parceiros propõem que
meninas e meninos de todo o país exerçam seu direito à participação, envolvendo-se
diretamente nas decisões que impactam sua vida.
A mobilização do UNICEF também terá uma frente online, com o engajamento via redes
sociais de celebridades, influenciadores e todas as pessoas que quiserem se unir à agência
da ONU. A proposta é que os usuários troquem as fotos de seus perfis, colocando um filtro
do “Dia Mundial da Criança” e uma mensagem sobre os direitos de crianças e adolescentes.
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O UNICEF também convida os internautas brasileiros a postar fotos de quando eram crianças,
usando as mensagens e hashtags da campanha. O organismo divulgará posts sobre o tema
em suas páginas institucionais. As publicações poderão ser compartilhadas.
“A participação é um direito consagrado nas convenções internacionais e nas leis brasileiras,
desde a Constituição Federal até o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na infância, ela
deve ser exercitada de maneira lúdica, progressiva e respeitando as fases de
desenvolvimento da criança”, explica a representante do UNICEF no Brasil, Florence Bauer.
“Já na adolescência, essa participação ganha maior densidade, aproveitando a inventividade,
a criatividade e a visão crítica que a população adolescente traz para a sociedade”,
acrescenta.
Segundo a dirigente, “os adolescentes às vezes são vistos como um problema, mas, na
verdade, podem contribuir para a solução de muitos desafios locais e nacionais”. “Só falta dar
a eles a oportunidade para agir”, completa.
Disponível em https://nacoesunidas.org/unicef-convoca-jovens-brasileiros-a-participar-de-processospoliticos/. Acesso em 09 dez. de 2018.

Considerando que o texto acima tem caráter motivador, redija um texto dissertativo a respeito
do seguinte tema: Caminhos para o incentivo à participação do jovem na política
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-RASCUNHO – NÃO DESTACAR ESTA FOLHA DO CADERNO DE PROVA –
REDAÇÃO
___________________________________________
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