1

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e,
em seguida, assine no espaço reservado.

2

Este Caderno contém a Prova de Redação.

3

Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a
leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.

4

A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço
reservado para o texto definitivo na Folha de Redação fornecida pela Comperve.

5

Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará
redução de pontos.

6

Use exclusivamente a Caneta que o Fiscal lhe entregou.

7

Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunho e não destaque
nenhuma folha.

8

Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão
considerados para efeito de avaliação.

9

O preenchimento da Folha de Redação é de sua inteira responsabilidade.

10

Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a
Folha de Redação.

As s i nat ur a d o Can di dat o : __________________________________________________________
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Prova de Redação
O termo acessibilidade significa incluir, de alguma forma, todos os indivíduos independentemente
de suas limitações físicas, sensoriais e intelectuais. No caso da acessibilid ade nos espaços
culturais e desportivos, pressupõe-se que as exposições, os espetáculos, as competições
esportivas, os acervos, as apresentações artísticas, os cursos, as oficinas, os espaços de
convivência e todos os demais serviços básicos e eventuais of erecidos devem estar ao alcance
de todos os indivíduos. Para garantir essa acessibilidade, instituiu -se a Lei nº 13.146/2015,
conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que tem um capítulo
específico tratando do direito à cultura e ao esporte.
PROPOSTA DE REDAÇÃO
Com base nessas informações e nos seus conhecimentos prévios a respeito do tema, produza
um artigo de opinião que responda à seguinte questão:
A criação de leis garante o acesso das pessoas com deficiência aos espaços culturais e
desportivos?
INSTRUÇÕES
Seu artigo deverá atender às seguintes normas:
 ser redigido no espaço destinado à versão definitiva na Folha de Redação;
 apresentar explicitamente um ponto de vista, fundamentado em, no mínimo, dois
argumentos;
 ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa;
 ser redigido em prosa (e não em verso);
 respeitar as normas de citação de textos;
 conter, no máximo, 30 linhas; e
 não ser assinado (nem mesmo com pseudônimo).
ATENÇÃO
Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:
 texto com até 10 linhas;
 fuga ao tema ou à proposta;
 letra ilegível;
 identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);
 texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que seja ofensivo; e
 artigo escrito em versos.

Observação:
Embora se trate de um artigo de opinião, NÃO ASSINE O TEXTO (nem mesmo com pseudônimo).
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(NÃO ASSINE O TEXTO)
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