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CADERNO DE PROVA
Este caderno, com quatro páginas numeradas sequencialmente, contém a proposta de Redação.
Não abra o caderno antes de receber autorização.

INSTRUÇÕES
1. Verifique se você recebeu mais dois cadernos de prova.
2. Verifique se as seguintes informações estão corretas nas sobrecapas dos três cadernos: nome, número de
inscrição, número do documento de identidade e número do CPF.
Se houver algum erro, notifique o fiscal.
3. Destaque, das sobrecapas, os comprovantes que têm seu nome e leve-os com você.
4. Ao receber autorização para abrir os cadernos, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das
questões estão corretas.
Se houver algum erro, notifique o fiscal.
5. Todas as respostas e o desenvolvimento das soluções, quando necessário, deverão ser apresentados nos
espaços apropriados e escritos com caneta de corpo transparente, azul ou preta.
Não serão consideradas as questões respondidas fora desses espaços.
6. Ao terminar, entregue os três cadernos ao fiscal.

INFORMAÇÕES GERAIS
O tempo disponível para fazer as provas é de cinco horas. Nada mais poderá ser registrado após o término
desse prazo.
Nas salas de prova, os candidatos não poderão usar qualquer tipo de relógio, óculos escuros e boné, nem
portar arma de fogo, fumar e utilizar corretores ortográficos e borrachas.
Será eliminado do Vestibular Estadual 2019 o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer meio de
obtenção de informações, eletrônico ou não.
Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

Boa prova!

REDAÇÃO

Proposta de Redação

“O primeiro que matei foi o porteiro que quis impedir a
minha entrada sacando uma arma da cintura. Escondi o
cara atrás do balcão, peguei o elevador. Bati no apartamento
do Ziff e matei o cara que abriu a porta. Fui entrando pela
casa e matando tudo o que se mexia na minha frente, acho
até que matei um cachorro, um papagaio e um peixinho
dourado dentro de um aquário”.

O romance O seminarista, de Rubem Fonseca, traz como protagonista um matador de
aluguel contando em primeira pessoa suas paixões, seus problemas e os assassinatos que
cometeu. Depois de sua namorada ser morta por outro matador, ele procura vingança à sua
maneira, como se vê no trecho acima.

A partir da leitura do romance, é possível pensar sobre a seguinte questão:

é justificável cometer um crime para vingar outro crime?
Escreva uma redação argumentativo-dissertativa, em prosa, com 20 a 30 linhas, discutindo
essa questão.
Utilize a norma-padrão da língua portuguesa e atribua um título à sua redação, que deve ser
escrita inteiramente com caneta e não deve ser assinada.
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