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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 atribuída nota zero ao candidato que utilizar quaisquer meios para identificar sua prova, como escrever suas
iniciais, seu nome ou o de outros em qualquer lugar do caderno de provas, assim como fazer desenhos de
qualquer espécie. Será atribuída nota zero, ainda, à redação escrita a lápis ou em local inadequado.
Será eliminado do Vestibular Estadual 2020 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!
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Proposta de Redação

Ilustração de Aldemir Martins para o personagem Fabiano
Disponível em: blogletras.com.

Em Vidas secas, de Graciliano Ramos, o personagem Fabiano se submete
voluntariamente a outros, como o patrão e o soldado amarelo. Com pensamentos
e atitudes reveladores de sua servidão voluntária, Fabiano vê a si mesmo como um
bicho, e não como homem.

A partir da leitura do romance, escreva uma redação dissertativo-argumentativa, com
20 a 30 linhas, em que discuta a seguinte questão:

O que leva pessoas, em condições semelhantes às de Fabiano,
a se considerarem inferiores às demais?
Seu texto deve atender à norma-padrão da língua portuguesa, conter um título, além de
ser inteiramente escrito com caneta, sem apresentar qualquer identificação.
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