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Só abra o caderno quando autorizado.
Você terá 05 (cinco) horas 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 2020 Medicina é de 13h às 18h.
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 o
desenvolvimento do rascunho 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 este caderno de prova e folha pautada da Redação 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 seu início.
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 as 12h do dia 28/10/2019, 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

Paralisação de jogo do campeonato brasileiro por homofobia é
marco para futebol brasileiro
Por Rodrigo Mattos (Adaptado)
26/08/2019 04h00

O árbitro Anderson Daronco foi o primeiro no território nacional a paralisar um jogo por manifestação
homofóbica de uma torcida, no caso de parte dos vascaínos contra o time do São Paulo. A atitude dele
é consequência de uma circular da Fifa que orientou as federações nacionais que parassem jogos
nessa situação. Pelo código de justiça desportiva, há a possibilidade de punição ao Vasco.
Haverá, claro, quem diga que o "futebol está chato", ou chega de “mimimi”, porque não consegue
entender aquilo que atinge o outro e não a si mesmo. Ou haverá quem argumente que o clube não
deve ser punido pelo comportamento de alguns torcedores.
Ora, foi com a punição ao clube que as torcidas passaram a pensar sobre o racismo no futebol, ou
antes, a parar de jogar objetos em campo. Ou não foi a emblemática eliminação do Grêmio da Copa
do Brasil que fez a torcida do time refletir sobre seus xingamentos de macaco? (...) Será que atualmente
iríamos tolerar um estádio inteiro gritando "Macaaaaaco" quando um goleiro bate tiro de meta?
Enquanto isso, toleramos, fingindo que não ouvimos, quando boa parte das torcidas canta "bicha" ou
"time de veado" ou outras variações do tema. E há quem diga que não há homofobia aí. Como se não
fosse óbvio que o torcedor ali está querendo dizer: "Você é homossexual e, portanto, inferior a mim."
Não é uma questão da torcida do Vasco obviamente, e sim de todas as torcidas do futebol brasileiro.
O Vasco é um clube com histórico de luta contra o racismo. Mas a homofobia está arraigada no futebol
brasileiro tanto ou mais que o racismo. Talvez seja até pior porque sequer é vista como preconceito
pela maioria dos envolvidos, sejam torcedores, jornalistas ou jogadores.
Disponível em https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2019/08/26/paralisacao-de-jogo-do-vascopor-homofobia-e-avanco-para-futebol-brasileiro/. Acesso em 26 ago. de 2019.
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Texto II

Disponível em http://blog.newtonpaiva.br/pos/educacao-sem-homofobia-um-olhar-para-a-diversidade/.
Acesso em 27 ago. de 2019.
Considerando que os textos acima têm caráter motivador, redija um texto dissertativo a respeito do
seguinte tema: Caminhos para combater a homofobia

TEMA 02
Leia o texto a seguir para elaborar a proposta de redação
Cenas de desmatamento no interior de Alagoas — Foto: Jonathan Lins/FPI do São Francisco
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Brasil liderou desmatamento de florestas primárias no mundo em 2018,
mostra relatório
Por BBC, 25/04/2019 (adaptado)

Cerca de 12 milhões de hectares de florestas tropicais desapareceram em 2018, o equivalente a 30
campos de futebol por minuto. Só no Brasil, foram desmatados 1,3 milhão de hectares de florestas - é
o país que mais perdeu árvores no ano passado.
Os dados de 2018 são do Global Forest Watch, atualizado pela Universidade de Maryland, nos Estados
Unidos. O levantamento mostra o complexo retrato do desmatamento em áreas densas de florestas
tropicais - da Amazônia, na América do Sul, a África e Indonésia.
A maior preocupação apontada pelo relatório diz respeito à destruição continuada das florestas
primárias, como são chamadas as áreas com as árvores mais antigas e que não são fruto de replantio.
De acordo com o relatório do Global Forest Watch, uma área de florestas primárias equivalente ao
tamanho da Bélgica foi destruída em 2018.

Brasil e Indonésia foram responsáveis por 46% do desmatamento de florestas tropicais no mundo em
2018. O percentual é bem menor que o revelado pelo relatório de 2002, que mostrou que só esses dois
países foram responsáveis por 71% das perdas de árvores tropicais.
Mas o grande mérito na redução não é do Brasil, e sim da Indonésia, onde a perda de floresta primária
foi 40% menor no ano passado que a taxa média entre 2002 e 2016.
O Brasil vivenciou uma queda significativa no desmatamento entre 2007 e 2015, de cerca de 70%. Mas
incêndios - muitos deles provocados intencionalmente - provocaram grande aumento entre 2016 e
2017.
A área de floresta primária destruída no Brasil em 2018 – 1,3 milhões de hectares - foi menor que em
2017. Mas ainda assim está acima da média histórica do país.
Florestas primárias são aquelas que se encontram em seu estado original, que não foram afetadas pela
ação humana. Algumas das árvores nessas áreas têm centenas ou até milhares de anos de idade.
Na Amazônia, especificamente, o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por
Satélite (Prodes) registrou, entre agosto de 2017 e julho de 2018, aumento no desmatamento de 13,7%
em relação aos 12 meses anteriores - o pior resultado em 10 anos.
Elas são essenciais para a manutenção da biodiversidade - são abrigo de animais selvagens, como
onças, tigres, macacos e diferentes espécies de aves.
Essas árvores também são essenciais para o controle do aquecimento global, já que armazenam
dióxido de carbono, destaca o relatório do Global Forest Watch. Por isso, a perda de milhares de
hectares de floresta em 2018 é tão preocupante.
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"Para cada hectare perdido, estamos um passo mais próximos dos desastrosos cenários projetados
para o aquecimento global", diz Frances Seymour.
Disponível em https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/04/25/brasil-liderou-desmatamento-deflorestas-primarias-no-mundo-em-2018-mostra-relatorio.ghtml. Acesso em 20 ago. de 2019.
Considerando que o texto acima tem caráter motivador, redija um texto dissertativo a respeito do
seguinte tema: Caminhos para o combate à devastação florestal no Brasil
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RASCUNHO – NÃO DESTACAR ESTA FOLHA DO CADERNO DE PROVA –
REDAÇÃO
___________________________________________
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