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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para o verso da FOLHA DE RESPOSTAS/TEXTO DEFINITIVO, no local apropriado, pois não será
avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na Folha de Respostas/Texto Definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto

que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 80,00 pontos, dos quais até 4,00 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Convocada pela Defensoria Pública do Rio, a comunidade do Complexo do Alemão começou a

chegar duas horas antes do combinado. Enfileiraram-se em busca, principalmente, de carteiras de

identidade e de trabalho, ícones da entrada na sociedade formal. Houve duas dúzias de coleta de material

genético para exames de comprovação de paternidade. Foram entrevistadas 180 moradoras sobre saúde,

maternidade e violência doméstica. Uma cidadã transexual foi atrás de orientação para trocar de nome.

Mães pediram tratamento psicológico para filhos com sintomas de síndrome do pânico. Segundo a

presidenta da Associação de Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, “quando conversamos,

percebemos que a violência permeia o discurso. Mas os moradores têm outras demandas. Denunciam

a falta de alguma instituição que os defenda da vulnerabilidade”. A agenda dos moradores do Alemão

envolve cinco ações: moradia, saneamento, educação técnico-profissional, políticas para jovens e espaços

de lazer, esporte e cultura.

Flávia Oliveira. Demanda cidadã. In: O Globo, 27/5/2015, p. 28 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

SEGURANÇA PÚBLICA: POLÍCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS

Ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir.

< Disserte a respeito da segurança como condição para o exercício da cidadania. [valor: 25,50 pontos]

< Dê exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública. [valor: 25,50 pontos]

< Discorra acerca da ausência do poder público e a presença do crime organizado. [valor: 25,00 pontos]
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