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PROVA DE REDAÇÃO 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova de Redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em 
material transparente que será fornecida pela organizadora, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de 
outras pessoas, salvo em caso de candidato portador de deficiência que o impossibilite de redigir o texto, como também de 
candidato que solicitou atendimento especial para este fim, nos termos do Edital do 1º Processo Seletivo Unificado 2019. 
Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Faminas-BH/Centro Universitário Unifaminas Muriaé devidamente 
treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

 Será atribuída nota ZERO ao candidato que redigir a Prova de Redação com texto inferior a 20 (vinte) linhas ou em textos que 
excederem 30 (trinta) linhas; e redigir a Prova de Redação em textos escritos com expressões injuriantes, discriminatórias ou 
abusivas, em letra ilegível ou em língua estrangeira. 

 As Folhas de Textos Definitivos da Prova de Redação não poderão ser assinadas, rubricadas, nem conter, em outro local que 
não o apropriado, qualquer palavra ou marca que as identifique, sob pena de anulação das provas. Assim, a detecção de 
qualquer marca identificadora nos espaços destinados à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da Prova 
de Redação. 

 A Prova de Redação terá duração máxima de 90 minutos, com início às 13h e término às 14h30min, quando a Folha de 
Texto Definitivo para transcrição da Redação será recolhida. 

 A Prova de Redação, correspondente à Etapa 1 do 1º Processo Seletivo Unificado 2019, após correção, será pontuada até o 
máximo de 20 (vinte) pontos. 

 Serão corrigidas as Provas de Redação (Etapa 1) e as Provas Discursivas (Etapa 3) dos 300 (trezentos) primeiros classificados 
para o campus FAMINAS-BH e 200 (duzentos) primeiros classificados para o campus UNIFAMINAS Muriaé, incluindo os 
empates nas últimas colocações destes quantitativos. 

 

 

Texto I  
 

78% dos caminhoneiros estão acima do peso, diz pesquisa 
 

Sorocaba – Um levantamento feito pelas concessionárias dos sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo 
Tavares, dois dos principais corredores viários do Estado de São Paulo, aponta que 78% dos caminhoneiros estão acima do 
peso. Dos 5.314 motoristas de caminhão abordados entre janeiro e setembro deste ano nas bases fixas do Programa Estrada 
pela Saúde, desenvolvido pelo Instituto CCR, 4.167 apresentaram alteração no Índice de Massa Corporal (IMC) acima do padrão 
de saúde definido como ideal pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O resultado obtido neste ano é praticamente igual ao 
do levantamento feito em 2017, quando 79% dos 4.063 caminhoneiros avaliados entre janeiro e junho estavam acima do peso 
ideal. Nos dois anos, o diagnóstico indicou que as maiores causas do sobrepeso e de outros problemas de saúde do motorista 
profissional são a má alimentação e a falta de atividade física. De um ano para o outro, não foi observada melhora nesse 
cenário. “A obesidade aumenta o risco de outras doenças, como pressão alta e diabetes. Isso afeta diretamente a qualidade de 
vida e a própria segurança dos caminhoneiros enquanto dirigem”, disse o médico Mário Jorge Kodama, coordenador do 
Programa Estrada para a Saúde na CCR Autoban. O médico recomenda que, além de buscar alimentação mais equilibrada, os 
motoristas profissionais devem se exercitar durante as viagens. 

(Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2018/10/11/78-dos-caminhoneiros-estao-acima-do-peso-diz-pesquisa.htm. 
Adaptado.) 

 

Texto II 
 

Fome cresce no mundo; no Brasil, afeta 5 milhões, segundo relatório da ONU 
 

O número dos que passam fome no mundo aumentou pelo terceiro ano seguido e afeta 821 milhões de pessoas, de 
acordo com relatório divulgado por agências da ONU. Isso corresponde a uma a cada nove pessoas no mundo. No Brasil, os 
números apontam que mais de 5,2 milhões de pessoas passaram um dia ou mais sem consumir alimentos ao logo de 2017, o 
que corresponde a 2,5% da população.  

As principais causas do aumento da fome no mundo são os conflitos e os fenômenos climáticos em constante alteração, 
indica o relatório. Os resultados apresentados na FAO, uma das agências envolvidas no levantamento, são considerados um 
retrocesso pelo diretor-geral da entidade, José Graziano da Silva. De acordo com os dados, os números atuais mostram 
indicadores semelhantes aos apresentados há uma década.  

Na América Latina e no Caribe, a fome também apresentou aumento e afeta cerca de 39 milhões de pessoas. Embora o 
nível de fome seja relativamente baixo em comparação com outras regiões, esse aumento na América Latina é explicado, 
principalmente, pela desaceleração econômica na América do Sul, afirmou à Agência Efe, o diretor de Estatística da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), José Rosero.  

(Disponível em: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/09/11/fome-cresce-no-mundo-e-no-brasil-afeta-5-da-populacao-
segundo-relatorio-da-onu.htm. Adaptado.) 
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Texto III 
 

 
(Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252018000200006.) 

 

A partir dos textos motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: 
 

“Insegurança alimentar: um desequilíbrio social, econômico e  
comportamental que atinge a saúde no mundo”. 
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REDAÇÃO 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado:  caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente que será 

fornecida pela organizadora. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas 

calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, 

corretivo, bolsa, mochila, brincos, piercings, boné, anéis, colares, pulseiras, relógios, aparelho de surdez, telefones 

celulares, smartphones, tablets, MP3 ou MP4 players, ou qualquer outro aparelho eletroeletrônico. Especificamente, 

não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, 

dos equipamentos anteriormente descritos. 

3. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. 

4. A duração da prova é de 05 (cinco) horas, sendo que: 

 A Prova de Redação terá duração máxima de 90 minutos, com início às 13h e término às 14h30min, quando a 

Folha de Texto Definitivo para transcrição da Redação será recolhida. 

 A Prova Objetiva e a Prova Discursiva poderão ser realizadas desde a entrega da Folha de Texto Definitivo para 

transcrição da Redação até as 18h, horário limite para a entrega da Folha de Respostas da Prova Objetiva e das 

Folhas de Texto Definitivo para transcrição da Prova Discursiva.  

5. O Caderno de Redação consta de 1 (um) tema. Leia-o atentamente. 

6. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas, 

bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) e nas Folhas de Texto Definitivo que lhe foram 

fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer 

imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

7. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

8. O candidato somente poderá ausentar-se do local de provas após decorridas 3h30min do início das mesmas, ou 

seja, só a partir das 16h30min. Por questões de segurança, o candidato somente poderá se retirar do local portando 

seu caderno de provas no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos para o término do processo seletivo. 

9. A relação em ordem alfabética dos 90 (noventa) candidatos classificados para a FAMINAS-BH e dos 43 (quarenta e 

três) candidatos classificados para o UNIFAMINAS Muriaé do 1º Processo Seletivo UNIFICADO 2019 para o Curso de 

Medicina será afixada nos quadros de avisos existentes no campus da FAMINAS-BH e no campus UNIFAMINAS 

Muriaé, ou nos sites www.faminas.edu.br e www.consulplan.net, no dia 05 de dezembro de 2018, a partir das 17h. 

10. Os candidatos aprovados e classificados para a FAMINAS-BH devem efetuar suas matrículas nos dias 10 a 12 de 

dezembro de 2018, nas dependências da FAMINAS-BH, no endereço Av. Cristiano Machado, nº 12.001, bairro Vila 

Cloris, Belo Horizonte – MG, no horário de 9h às 16h. 

11. Os candidatos aprovados e classificados para o Centro Universitário UNIFAMINAS Muriaé devem efetuar suas 

matrículas nos dias 10 a 12 de dezembro de 2018, nas dependências do UNIFAMINAS Muriaé, no endereço Avenida 

Cristiano Ferreira Varella, nº 655, bairro Universitário, Muriaé – MG, no horário de 9h às 16h. 

 
 

 


