
exame único

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

Instruções
Verifique se as seguintes informações estão corretas na sobrecapa deste caderno: nome, número de    
inscrição, número do documento de identidade e número do CPF. 
Se houver algum erro, notifique o fiscal.
Destaque, da sobrecapa, o comprovante que tem seu nome e leve-o com você.
Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão e a paginação estão corretas.
A proposta de Redação encontra-se na página 2.
Se houver algum erro, notifique o fiscal.
O desenvolvimento da Redação deverá ser apresentado no espaço apropriado na página 3 e escrito com 
caneta de corpo transparente, azul ou preta.  
Não será considerada a Redação escrita fora desse espaço.
A Redação não deve ser assinada nem identificada com nenhum tipo de símbolo, marca ou desenho.
Ao terminar, entregue este caderno ao fiscal, junto com o Caderno de Questões Objetivas e o Cartão de  
Respostas.

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 2021 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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“O Ministério da Paz cuida dos assuntos de 
guerra; o Ministério da Verdade trata das 
mentiras; o Ministério do Amor pratica a tortura; 
e o Ministério da Pujança lida com a escassez de 
alimentos. Essas contradições não são acidentais 
e não resultam de mera hipocrisia: são exercícios 
deliberados de duplipensamento. Pois somente 
reconciliando contradições é possível exercer o 
poder de modo indefinido. É a única maneira 
de quebrar o antigo ciclo. Se quisermos evitar 
para sempre o advento da igualdade entre os 
homens — se quisermos que os Altos, como 
os chamamos, mantenham para sempre suas 
posições —, o estado mental predominante deve 
ser, forçosamente, o da insanidade controlada”.

1984, de George Orwell 
tradução de Alexandre Hubner e Heloísa Jahn; ilustração de Fido Nesti

proposta de redação

O advento das fake news como arma política, que também podemos chamar de “mentiras 
programadas”, já era denunciado por George Orwell em 1948, quando escreveu 1984.

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

 A mentira programada é uma arma política válida  
para conquistar o poder e sustentá-lo?

Seu texto deve atender à norma padrão da língua portuguesa, conter um título, além de ser 
inteiramente escrito com caneta.
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