
   

ConCurso PúbliCo

Prova de redação

INSTRUÇÕES

•	 Confira seu nome e número de insCrição imPressos na CaPa 
deste Caderno.

•	 assine aPenas no loCal indiCado na CaPa. QualQuer identifiCação 
no CorPo da Prova aCarretará a sua anulação.

•	 A	provA	de	redAção	terá	cAráter	eliminAtório	e	clAssificAtório.
•	 o	texto	definitivo	deverá	ser	feito	com	cAnetA	de	tintA	Azul	ou	

Preta, no esPaço reservado Para tal. a inegibilidade da letra 
AcArretArá	prejuízo	à	notA	do	cAndidAto.

•	 você	terá	4	horAs	pArA	responder	às	questões	objetivAs	e	pArA	
desenvolver a redação.

Aguarde a ordem do fisCal Para abrir este Caderno.

 

ConCurso PúbliCo

Prova de redação

Assinatura	do	candidato

12.07.2009
manhã

12.07.2009
manhã

Para uso da vunesP

	 A	 b	 totAl	 código
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redação

Leia os textos a seguir:

Texto 1

Nina Rodrigues defendeu teses racistas consideradas científicas e modernas. No ano da abolição da escravatura, escreveu:  
“A igualdade é falsa, a igualdade só existe nas mãos dos juristas”. Em 1894, publicou um ensaio no qual defendeu a tese de que de-
veriam existir códigos penais diferentes para raças diferentes.

Em 1899 publicou “Mestiçagem, Degenerescência e Crime”, procurando provar suas teses sobre a degenerescência e tendências 
ao crime dos negros e mestiços. Para ele, o negro e os mestiços se constituíam na causa da inferioridade do Brasil.

(www.espacoacademico.com.br/051/51buonicore.htm)

Texto 2

TISZALOK, Hungria - Jeno Koka era um trabalhador dedicado e avô amoroso que recentemente estava a caminho de seu traba-
lho em uma fábrica química quando foi morto a tiros diante da porta de sua casa. Para seu assassino, ele não passava de um cigano, 
e parece que isso foi motivo suficiente para que fosse morto.

O preconceito contra os rom – conhecidos amplamente como ciganos e que há muito tempo estão entre os grupos minoritários 
mais oprimidos da Europa – vem aumentando e assumindo a forma de uma onda de violência. Pelo menos sete rom foram mortos na 
Hungria nos últimos 12 meses, e líderes rom contabilizam cerca de 30 ataques com coquetéis Molotov contra casas de ciganos, em 
vários casos acompanhados por saraivadas de balas.

(Folha de S.Paulo, 04.05.2009)

Texto 3

Os gays já foram considerados criminosos — e julgados por isso. A Inglaterra do século XIX enforcou dezenas deles. Na mesma 
época, as autoridades russas mandavam o muzhelozhstvo (que quer dizer “homem que dorme com homem”) passar até cinco anos na 
Sibéria. A Alemanha nazista deu aos homossexuais o mesmo tratamento reservado aos judeus. Num dos mais famosos julgamentos 
da história, ocorrido em 1895, o escritor irlandês Oscar Wilde foi condenado por sodomia e comportamento indecente. Há outras 
ideias a respeito da homossexualidade que configuram o preconceito. Uma delas, por exemplo, é achar que o gay, por definição, é 
um indivíduo promíscuo. Essa visão sempre existiu, mas ganhou força com o surgimento da Aids que, numa primeira fase, ficou 
conhecida como “peste gay”. 

(Veja, 25.06.2003. Adaptado)

Texto 4

O vídeo mostra uma mulher jovem mantida de bruços enquanto um comandante do Taleban bate nela repetidamente com uma 
tira de couro.

“Pare um pouco – você pode me bater mais depois”, ela grita, implorando por alívio enquanto se contorce de dor.
Sem prestar atenção, o comandante ordena que os homens a segurem com mais força e continuem com o açoitamento público. 

Um grupo grande de homens assiste silenciosamente, em pé, num círculo em volta dela.
Não ficou claro qual era a acusação contra a jovem. Um relato diz que ela saiu de casa sem ser acompanhada por um parente do 

sexo masculino, de acordo com Samar Minallah, ativista pelos direitos humanos.
(New York Times, 05.04.2009)

Proposta: Escreva uma dissertação em prosa que obedeça às normas da língua culta do português do Brasil, desenvolvendo o 
seguinte tema:

Luta contra o preconceito: bataLha perdida ou há esperança?
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rascunho
Em hipótese alguma será considerada a redação escrita neste espaço.

nÃo assInE EsTa FoLha
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nÃo assInE EsTa FoLha

rEdaçÃo
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nÃo assInE EsTa FoLha
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nÃo assInE EsTa FoLha




