Prefeitura de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal da Assistência Social - SEMAS
EDITAL Nº 001/2017

CADERNO DE QUESTÕES
GUARDA MIRIM
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES.
1

Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 30 questões objetivas
e o CADERNO DE REDAÇÃO, você recebeu a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS DA PROVA OBJETIVA
destinada à marcação das respostas da prova e a FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO.

2 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) opções de respostas, identificadas com as
letras A, B, C e D. Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em
cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

3 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem na FOLHA DEFINITIVA DE
RESPOSTAS. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal.

4 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios da FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, utilizando,
obrigatoriamente, caneta esferográfica de material transparente na cor azul ou preta.

5 Não dobre, não amasse e nem manche a

FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e a FOLHA DEFINITIVA DE
REDAÇÃO. Elas somente poderão ser substituídas caso estejam danificadas na barra de reconhecimento para

leitura óptica.

6 Na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida
para a resposta, preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou
azul. Preencha os campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco.

7 O tempo disponível para esta prova é de 3 (três) horas, compreendendo a Prova Objetiva e a Prova de Redação.
Não será concedido tempo adicional visando a cópia ou a transcrição das respostas.

8 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e a FOLHA DEFINITIVA
DE REDAÇÃO, que serão utilizadas para a correção de sua prova. Você somente poderá deixar o local de prova
após 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.

9 Não será permitido durante a prova: a) A comunicação entre candidatos; b) Consulta a livros, revistas, folhetos e

anotações; c) O uso de máquina fotográfica, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens; d) O uso de boné,
chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que impeça a visão total das orelhas; e) O uso de óculos escuros; f) O
uso de objetos eletrônicos como aparelhos celulares, Notebook, Tablet, Ipod, Ipad, Iphone, e outros aparelhos que
permitam a comunicação de informações e dados.

10 Terá sua prova anulada caso: a) Não se mantenha em silêncio; b) Recuse-se a permanecer na sala até o término do
tempo estipulado; ou c) Provoque tumulto dentro da sala.

11 Ao final da Prova Objetiva, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer no recinto, sendo somente liberado
após presenciarem o lacre de todo o material.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Data/Horário de Publicação do Gabarito Preliminar/Provas: 22/05/2017.
Prazo de Recursos contra o Gabarito Preliminar: De 22/05/2017 a 24/05/2017.
Demais datas consulte o Cronograma do certame.
O candidato poderá levar o caderno de questões ao término da prova.
Não será permitido o uso de folhas de rascunho próprias.
Para água ou banheiro: levante a mão e aguarde sentado até que o aplicador autorize sua saída com o apoio de corredor.

FOLHA DE RASCUNHO

RASCUNHO DO GABARITO (Marque suas respostas no quadro abaixo para posterior consulta/conferência)
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução
total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob
quaisquer meios, sem permissão expressa da CKM Serviços Ltda.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 07.

Máquina breve
Cecília Meirelles
O pequeno vaga-lume
com sua verde lanterna,
que passava pela sombra
inquietando a flor e a treva
— meteoro da noite, humilde,
dos horizontes da relva;
o pequeno vaga-lume,
queimada a sua lanterna,
jaz carbonizado e triste
e qualquer brisa o carrega:
mortalha de exíguas franjas
que foi seu corpo de festa.
Parecia uma esmeralda
e é um ponto negro na pedra.
Foi luz alada, pequena
estrela em rápida seta.
Quebrou-se a máquina breve
na precipitada queda.
E o maior sábio do mundo
sabe que não a conserta.
Disponível em: Obra Poética. 2ª ed. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1987.
Q u e st ão 01 Assinale a alternativa que traz um verso do
poema que apresenta o verbo no tempo verbal presente:
A e qualquer brisa o carrega
B que passava pela sombra
C meteoro da noite, humilde,
D jaz carbonizado e triste
Q u e st ão 0 2 A quem o título do poema (“Máquina breve”)
se refere?
A À lanterna.
B À mortalha.
C Ao vaga-lume.
D À estrela.
Q u e st ão 0 3 Indique a opção que apresenta um verso do
poema onde não há adjetivo(s), sempre considerando o
contexto de utilização das palavras:
A O pequeno vaga-lume
B que passava pela sombra
C com sua verde lanterna,
D queimada a sua lanterna,
Q u e st ão 0 4 Qual o nome do livro em que esse poema foi
publicado?
A Obra poética.
B Máquina breve.
C O pequeno vaga-lume.
D José Aguilar.
Q u e st ão 0 5 Qual das frases abaixo apresenta uma palavra
escrita de forma incorreta, do ponto de vista da normapadrão?
A As xícaras de chá estão ao lado da cesta de pães.
B Os estudantes são sempre bem recebidos na biblioteca.
C O quilo do trigo é duas vezes mais barato que o da
mandioca.
D Hoje em dia derrepente uma notícia fica desatualizada.
Q u e st ão 06 Indique a alternativa que apresenta uma
palavra escrita corretamente quanto ao uso do acento.
A Forum.
B Sinônímo.
C Previdencia.
D Refúgio.

GUARDA MIRIM

Q u e st ão 0 7 O tema central desse texto pode ser definido
como:
A Animal e natureza.
B Vida e morte.
C Pequeno e grande.
D Sabedoria e burrice.
Utilize o texto a seguir para responder as questões de 08 a
10.
Educação
O sistema educacional brasileiro é gerido pelos três níveis de
governo. Os municípios cuidam especificamente da educação
infantil (creches e pré-escolas) e do ensino fundamental. A
partir de 2016 é obrigatória a matrícula de todas as crianças
de 4 a 6 anos na pré-escola. Para que esse sistema possa
ser gerido adequadamente, é determinado que os municípios
gastem pelo menos 25% de sua receita em educação.
Disponível em: http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/atualidadesvestibular/

Q u e st ão 0 8 Qual o nível de governo responsável pela
educação infantil segundo o texto?
A Estadual.
B Federal.
C Municipal.
D Setor privado.
Q u e st ão 0 9 Qual o mote do texto presente?
A Saneamento Básico.
B Educação.
C Governabilidade.
D Segurança pública.
Q u e st ão 1 0 Quanto da sua receita os municípios tem
determinado para gastos em educação?
A Pelo ou menos 50%
B O mínimo de 75%
C Mais de 1 milhão de reais.
D Pelo ou menos 25%.
MATEMÁTICA
Q u e st ão 1 1 Resolvendo uma equação de 1o. grau: 2x x = 5 - 7 , sendo X = U.N
Legenda: U=(Universo), N = (Números Naturais)
A O valor de x pertence os números Naturais (pertence aos
inteiros, logo S = { 2 }
B O valor de x não pertence os números Naturais (pertence
aos inteiros, logo S = { 2 }
C O valor de x não pertence os números Naturais (pertence
aos inteiros, logo S = { } (vazia)
D O valor de x não pertence os números Naturais (pertence
aos inteiros, logo S = { 0 } (zero)
Q u e st ão 12 Áreas e volumes: Faremos uma festa e
compramos disco de pizza para assar com 22 cm de raio,
porem pretendemos coloca-las em caixas da base quadrada,
assim que terminar de assar, qual o tamanho da caixa que
podemos comprar para que caiba a pizza?
A Caixa com base quadrada com 25 cm e a de 30 cm
B Caixa com base quadrada com 30 e a de 45 cm
C Caixa com base quadrada com 25 e a de 45 cm
D Caixa com base quadrada com 45 e a de 50 cm.
Q u e st ão 1 3 Regra de Três: Uma doceira faz 300 docinhos
em 90 minutos. Se ela dispuser de apenas 27 minutos,
quantos docinhos conseguirá fazer?
A 90 Docinhos
B 120 Docinhos
C 100 Docinhos
D 27 Docinhos
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Q u e st ão 14 Sistema de medidas: Complete a tabela
fazendo as transformações para um nível abaixo:
3 km para cm
12 m para dm
4 cm para mm
3,5 m para cm
7,21m para cm
A 300 m / 120 dm / 40 mm / 350 cm / 721 cm
B 3000 m / 120 dm / 40 mm / 350 cm / 7,210 cm
C 3000 m / 120 dm / 400 mm / 350 cm / 7,210 cm
D 3000 m / 120 dm / 40 mm / 350 cm / 721 cm
Q u e st ão 15 Frações: Participaram do Processo de
Seleção 420 candidatos a uma determinada vaga de
emprego. sabe-se que

desse número de candidatos foram

reprovados, quantos foram aceitos?
A 60
B 120
C 130
D 84
Q u e st ão 1 6 De acordo com algumas estatísticas não
oficiais a “População da China é a maior do mundo com 1,307
bilhão de habitantes”.
De acordo com essa informação, a população da China
supera 1 bilhão de habitantes em:
A 307 mil.
B 3,07 milhões.
C 307 milhões.
D 3,07 bilhões.
Q u e st ão 1 7 Karina, comprou um carro usado por R$
30.000,00 reais, porem a desvalorização deste carro é de R$
1.300,00 a cada ano de uso. Desta maneira, qual será seu
preço após quatro anos de uso?
A R$ 24.800,00
B R$ 4.0000,00
C R$ 14.000,00
D R$ 46.320,00
Q u e st ão 1 8 Um celular custava R$650,00 e sofreu um
desconto de 5%, um mês depois o mesmo celular sofreu um
aumento de 10%. Quanto ele custa depois desse aumento?
A R$ 975,00
B R$ 679,25
C R$ 554,50
D R$ 499,00
Q u e st ão 1 9 José estava desempregado e resolveu
trabalhar de motorista do aplicativo Uber, porem conversando
com um amigo taxista foi informado que um motorista de táxi
cobra R$ 4,50 de bandeirada mais R$ 0,90 por quilômetro
rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do
número de quilômetros rodados, ele precisa saber o preço
que um motorista de táxi recebe por uma corrida em que se
percorreu 22 quilômetros?
Qual o valor recebido pelo taxista:
A R$ 23,40
B R$ 25,20
C R$ 26,10
D R$ 24,30

GUARDA MIRIM

Q u e st ão 20 Em uma pesquisa realizada nos corredores de
um shopping, foram pesquisadas 120 mulheres para saber a
preferência em relação ao gênero de filmes que elas
aprovam:
Os resultados estão apresentados no quadro abaixo:
GENERO
Nº DE MULHERES
ROMANCE
30
SUSPENSE
25
AÇÃO
42
DOCUMENTÁRIOS
11
MUSICAL
12
Qual o percentual do gênero com maior preferência entre as
mulheres pesquisadas?
A 25 %
B 32 %
C 35 %
D 42 %
CONHECIMENTOS
Q u e st ão 21 A notícia da descoberta de ouro nos rios
paranaenses, provocou o surgimento do Arraial Grande que
mais tarde veio a se tornar a Cidade de São José dos
Pinhais, podemos dizer que neste intervalo de tempo ela teve
nomes como:
A (1º) Arraial Grande, (2º) Freguesia de São José, (3º) Villa
de São José dos Pinhais e (4º) Cidade de São José dos
Pinhais.
B (1º) Arraial Gigante, (2º) Freguesia de Pinhais, (3º) Villa
de São José e (4º) Cidade de São José dos Pinhais.
C (1º) Arraial Grande, (2º) Freguesia de Santa Maria, (3º)
Villa de São José e (4º) Cidade de São José dos Altos de
Pinhais.
D (1º) Arraial Grande, (2º) Vila de Nossa Senhora do
Rosário, (3º) Villa de São José dos Pinhais e (4º) Cidade
de São José dos Pinhais.
Q u e st ão 2 2 Situada ao Leste do Estado do Paraná, São
José dos Pinhais é a 5ª maior e uma das mais antigas
cidades da Região Metropolitana de ________________,
capital do Estado.
Abaixo assinale a alternativa que preenche corretamente a
coluna acima:
A Rio de Janeiro.
B Porto Alegre.
C Curitiba.
D Fortaleza.
Q u e st ão 2 3 São José dos Pinhais possui uma grandiosa
hidrografia, incluindo dois mananciais de abastecimento
público. Sendo os rios que abastecem a cidade:
A Várzea e Iguaçu.
B Maciel e São João.
C Capivari e Ressaca.
D Itaqui e Pequeno.
Q u e st ão 2 4 No dia 19 de Março, feriado municipal em São
José dos Pinhais, é comemorado o dia do Padroeiro da
cidade.
Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do
Padroeiro da cidade:
A São Tomé.
B São José.
C São Pedro.
D Santo Antônio.
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Q u e st ão 2 5 São José dos Pinhais possui uma área de
948,52 km², latitude 25° 32’ 05”S e longitude 49° 12’ 23”W.
Faz parte do Primeiro Planalto e sua altitude média é de
906m, porém existem diferenças de altitudes na região que
variam de 200 a 1.250m. As principais serras que compõem a
cidade são:
A Serra Negra, Serra das Araras e Serra do Fula.
B Serra do Castelhanos, Dourada e Serra do Espinhaço.
C Serra da Canastra, Serra do Mar e Serra Gaúcha.
D Serra do Mar, Serra do Castelhanos e Serra do Fula.
ATUALIDADES
Q u e st ão 2 6 A Guerra Civil da Síria, que teve início em
2011 e desde então deixou mais de 250 mil mortos, tem seus
reflexos no Paraná. Segundo o Comitê Nacional para os
Refugiados (Conare), entre 2011 e agosto deste ano, 2.077
refugiados entraram no Brasil, o país que mais recebeu sírios
na América Latina.
Disponível em:
http://www.dedihc.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=3556.
Acesso em: 10/05/2017 (adaptado).

Marque ( V) Verdadeiro ou (F) Falso:
( ) O Paraná é um dos destinos dos refugiados Sirios, que
viajam até 10 mil quilômetros para tentar recomeçar a vida
longe das bombas e da miséria trazida pela guerra.
( ) Segundo estimativa do programa “Política Migratória e
Universidade Brasileira”, da Universidade Federal do Paraná
(UFPR), diversos refugiados vindos da Síria vivem atualmente
no Estado do Paraná.
( ) Hoje, os sírios são a maior população de refugiados, com
mais de 4 milhões de pessoas, segundo o Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).
Abaixo, assinale a alternativa correta:
A V, F, F.
B F, V, F.
C V, V, V.
D V, F, V.
Q u e st ão 2 7 O avanço do vírus zika e os casos de
microcefalia (uma má-formação do cérebro de bebês)
pegaram o país de surpresa no início deste ano. A doença,
também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, provoca
sintomas parecidos aos da dengue, porém mais brandos:
febre, dor de cabeça e no corpo e manchas avermelhadas.

Q u e st ão 2 9 A Operação Lava-jato da Policia Federal, que
está atuando em casos de corrupção e lavagem de dinheiro
desde 2014, tem suas audiências com o Juiz Sérgio Moro, 1ª
instância, realizadas na cidade de:
Disponível em: http://lavajato.mpf.mp.br/lavajato/index.html. Acessado em:
16/05/2017.

A São Paulo.
B Curitiba.
C Belo Horizonte.
D Brasília.
Q u e st ão 3 0 Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) finalizaram o sequenciamento completo do
genoma do vírus responsável pelo atual surto de febre
amarela no país. A partir dessa análise, eles encontraram
variações inéditas em algumas de suas sequências
genéticas.
Disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/febre-amarela/noticia/virus-doatual-surto-de-febre-amarela-tem-mutacao-genetica-inedita-diz-fiocruz.ghtml.
Acessado em 15/05/2017.

Quanto a Febre Amarela, é INCORRETO afirmar:
A É transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti.
B A vacinação está disponível nos postos de saúde de todo
o país.
C Somente afeta homens entre 20 e 35 anos.
D Os casos leves causam febre, dor de cabeça, náuseas e
vômitos.

Disponível em: http://veja.abril.com.br/ciencia/
Acesso em: 25/10/2016 (adaptado).

Relacionado ao vírus zika e seus desdobramentos, assinale a
alternativa correta:
A O maior número de casos de microcefalia notificados
concentrou-se na região Nordeste.
B Já existe vacina testada que combate eficazmente o vírus
zika.
C O vírus zika não representa perigo às gravidas e seus
bebês.
D A Organização Mundial de Saúde (OMS) alegou que o
vírus zika é inofensivo.
Q u e st ão 28 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
sofrerá uma modificação na sua aplicação em 2017. A
modificação integra uma lista de novidades divulgadas pelo
Ministério da Educação (MEC).
Disponível: http://g1.globo.com/educacao/enem/2017/noticia/enem-2017chega-a-38-milhoes-de-inscritos-a-quatro-dias-do-fim-do-prazo.ghtml
Acessado em: 16/05/2017.

Neste ano (2017), as provas do ENEM serão aplicados em:
A Dois Sábados (4 e 11 de Novembro)
B Um fim de semana – sábado e domingo (4 e 5 de
Novembro)
C Duas Sextas-feiras (3 e 10 de Novembro)
D Dois Domingos (5 e 12 de Novembro)

GUARDA MIRIM

Página 5

Prefeitura de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal da Assistência Social - SEMAS
EDITAL Nº 001/2017

CADERNO DE REDAÇÃO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES.
1 Confira se, além da PROVA DE REDAÇÃO, você recebeu a FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO.
2 Preencha corretamente os dados solicitados na FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO.
3 Assine seu nome nos espaços próprios na FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO, utilizando, de preferência, caneta
esferográfica de tinta preta ou azul.

4 As provas terão duração máxima de 3 (três) horas, compreendendo a Prova Objetiva e a Prova de Redação, sendo a
permanência mínima na sala de aplicação de 1 (uma) hora após o seu início. Não será concedido tempo adicional
visando a cópia ou a transcrição das respostas.

5 Leia atentamente a REFLEXÃO DE APOIO e a PROPOSTA DE REDAÇÃO, selecione, organize e relacione
argumentos, fatos e opiniões para sustentar suas ideias e pontos de vista. Em seguida estruture sua redação em
Língua Portuguesa, observando a correção de linguagem, a clareza e a coerência do texto produzido. A não realização
da PROVA DE REDAÇÃO em Língua Portuguesa implicará a eliminação automática do candidato.

6 Use os espaços para rascunho indicados na folha de rascunho. Em seguida, transcreva a redação para a FOLHA
DEFINITIVA DE REDAÇÃO, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais
indevidos.

7 Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta para escrever a redação na FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO.
8 Escreva no espaço apropriado da FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO, obedecendo ao número de linhas delimitado.
9 Você não poderá fazer nenhuma marcação (nome, número, etc.) na FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO, a não ser no
espaço a isso reservado, sob pena de ter sua prova anulada.

10 Dê um título ao seu texto. O título da redação não será contado como linha de redação.
11 Receberá nota zero a redação que apresentar: Fuga em relação à proposta apresentada; Apresentação de textos sob
forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou forma em verso); Escrita a
lápis, em parte ou na sua totalidade; Entrega da prova em branco; Apresentação em letra ilegível;

12 O candidato deverá redigir texto de no mínimo de 15 (quinze) e, no máximo, 30 (trinta) linhas, sendo desconsiderado
para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a
extensão de 30 (trinta) linhas permitidas para a elaboração do texto.

13 É terminantemente proibido fazer o uso, durante a prova ou nas dependências do local da prova de: máquina
fotográfica, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens, boné, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que
impeça a visão total das orelhas, óculos escuros, objetos eletrônicos como aparelhos celulares, Notebook, Tablet, Ipod,
Ipad, Iphone, e outros aparelhos que permitam a comunicação de informações e dados.

14 Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, nem a consulta a livros,
revistas, folhetos e anotações.
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REFLEXÃO DE APOIO
Texto 01
Evasão Escolar traz graves consequências para o futuro
O aluno falta à escola uma vez, duas, três. A baixa frequência vai se intensificando, até que as ausências levam à
reprovação, configurando abandono escolar. No ano letivo seguinte, o estudante está tão desmotivado que sequer faz a
matrícula aí se dá a evasão. Deixar de frequentar uma instituição de ensino e renunciar ao direito à educação é uma
decisão que traz graves consequências futuras, como salários mais baixos e maior dependência de programas
governamentais, aponta a promotora de justiça da Promotoria de Proteção à Educação do Ministério Público do Paraná
(MP-PR), Hirmínia Dorigan de Matos Diniz.
O problema do abandono escolar tem seu ápice do final do Ensino Fundamental para o início do Ensino Médio. Em
2014, 3,8% dos estudantes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública de Curitiba reprovaram por
falta, enquanto que 7,5% dos matriculados no 1º ano do Ensino Médio perderam o ano por se ausentar da escola. A taxa
de abandono geral do ensino fundamental, envolvendo todas as séries, ficou em 1,7%, e a do ensino médio, 6,4%.
(...)
Prevenção reduz problema
O problema da evasão atinge mais forte as escolas situadas em comunidades carentes, indica a diretora do
Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal da Educação, Leticia de Mara Meira. Para reduzir o
abandono ainda no ensino fundamental, a rede municipal apostou na aproximação dos pais. “Quando a criança tem
baixa frequência, contatamos a família, chamamos para reunião. Se ela continua faltando, notificamos o Conselho
Tutelar através da Ficha de Comunicação do Aluno (FICA), e junto ao órgão vamos fazer a busca ativa dessa criança”,
diz, citando os programas intersetoriais Abrace e Equidade, que envolvem também o MP-PR.
(Fonte: Jornal Tribuna. Acesso em 15/05/2017. Disponível em http://www.tribunapr.com.br/noticias/parana/evasao-escolar-traz-graves-consequenciaspara-o-futuro/)

Texto 02
Brasil ainda tem 2,5 milhões fora da escola
Por lei, todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos devem estar matriculados
Nos últimos dez anos, o Brasil aumentou o acesso de parcelas mais vulneráveis da população à escola, de acordo com
levantamento do movimento Todos pela Educação (TPE).
De 2005 a 2015, o acesso daqueles que têm de 4 a 17 anos aumentou principalmente entre a população parda e negra,
entre os de baixa renda e entre moradores do campo. Os avanços foram maiores que os registrados entre brancos, ricos
e moradores da cidade.
(...)
Os dados de 2015 mostram que o país tem 2.486.245 crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da escola. A maior parte
tem de 15 a 17 anos, são 1.543.713 jovens que não frequentam as salas de aula.
O maior avanço dos últimos dez anos se deu entre os mais novos. Em 2005, 72,5% das crianças com 4 e 5 anos
estavam na escola. Esse percentual passou para 90,5% em 2015. Entre aqueles com idade entre 15 e 17 anos, o
percentual passou de 78,8% para 82,6% no mesmo período. A faixa de 6 a 14 anos é tida como universalizada,
atualmente 98,5% estão na escola. No entanto, isso ainda significa dizer que há 430 mil adolescentes nessa faixa etária
fora da escola.
(Fonte: Uol Educação. Acessado em 15/05/2017. Disponível em http://noticias.band.uol.com.br/educacao/noticia/100000852533/brasil-reduzdesigualdade-mas-ainda-tem-25-milhoes-fora-da-escola.html)

PROPOSTA DA REDAÇÃO - TEMA
Tomando como base os textos acima e com base em seu conhecimento, redija um texto dissertativo – argumentativo a
partir do tema: A evasão Escolar no Brasil, causas e consequências. Seu texto deve ter no mínimo 15 (quinze) e, no
máximo, 30 (trinta) linhas e obedecer à norma culta da Língua Portuguesa.
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