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Educação levada a sério.
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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, 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 2017. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da FAMINAS 
devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos 
de pontuação. 

 O candidato deverá formular um texto com extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. 

 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que 
ultrapassar a extensão máxima permitida. 

 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 Folha de Texto Definitivo da Prova de Redação será previamente identificada através do número de inscrição. O 
candidato deverá registrar seu nome no local indicado. 

 A Prova de Redação corresponde à Etapa 1 do processo, após correção, será pontuada até o máximo de 20 (vinte) pontos. 

 Serão corrigidas as Provas de Redação dos 200 (duzentos) primeiros classificados na Prova Objetiva, para cada campus, 
incluídos os empates na última colocação deste quantitativo. 

 

 

Texto I 
Jogo de asfixia virou preocupação nacional com morte de garoto de 13 anos 

Especialistas alertam sobre riscos e motivos por trás de comportamento 
 

O garoto Gustavo Detter, de apenas 13 anos, se asfixiou e morreu no sábado (15) depois de participar de um desafio na 
internet conhecido como choking game. O caso chocou e se transformou em uma preocupação nacional. Por que Gustavo fez 
isso? O que é, afinal de contas, o choking game ? Ele teria se enforcado depois de perder uma partida do game online League 
of Legends, mas há relação entre jogos e esse tipo de comportamento? 

O G1 conversou com especialistas da área para esclarecer o tema. 
O que é choking game? 
O choking game, ou jogo de asfixia, é uma atividade classificada por estudiosos como um jogo de não-oxigenação. É uma 

prática que consiste em cortar a passagem de ar para o cérebro. A psicóloga Juliana Guilheri desenvolve um doutorado na 
França sobre esse tipo de manifestação e conta com a participação de 802 crianças francesas e mil brasileiras. Ela ressalta que 
“são comportamentos de risco e não são nem ‘brincadeiras’ e nem ‘jogos’.” 

Quais são os perigos do choking game para a saúde? 
Além do risco de morte, os jogos de asfixia são considerados de alto risco por especialistas, já que o corte no fluxo de 

oxigênio para o cérebro pode deixar sequelas. “O cérebro já sofre danos neuronais se ficar entre 2 e 3 minutos sem oxigênio”, 
diz Fabiana. “Com 5 minutos, a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória.” Entre as sequelas estão cegueira temporária 
ou permanente, perda dos movimentos dos membros inferiores, convulsões, epilepsia e perda de cognição. 

(Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/10/o-que-sao-choking-games-leia-perguntas-e-respostas-sobre-o-tema.html. 
21/10/2016. Adaptado.) 

 

Texto II 
Ciberviciado – vício por internet 

 

Quando se fala em vício logo pensamos em drogas, cigarro, álcool, jogatina, entre outros. Porém, o vício está ligado a 
uma questão mais ampla, ou seja, não se restringe a um ou dois aspectos, mas sim a diversos. Há o vício em internet que 
também é conhecido como compulsão à internet ou internet-dependência. 

É diagnosticado como um caso de internet-dependência, quando as pessoas têm sua vida pessoal, profissional e 
sentimental afetada pela permanência exagerada na internet. Atualmente, os casos de compulsão à internet vêm crescendo 
consideravelmente, isso está associado ao fato de que a todo o momento novas pessoas estão se conectando à rede, além 
dos atrativos novos que ela proporciona aos internautas veteranos, fazendo com que queira permanecer conectados sempre. 

Existem casos de ciberviciados que morreram por permanecerem tempo demais na frente do computador. Isso se deve 
ao fato de haver certas doenças que se desenvolvem pela permanência em uma determinada posição, etc., uma dessas 
doenças é a Trombose Venal Profunda, que pode evoluir para uma Embolia Pulmonar, e por fim levando o indivíduo à morte. 
Dados de uma pesquisa realizada por estudiosos norte-americanos revelam que de 6% a 10% dos aproximadamente 189 
milhões de internautas americanos sofrem deste mal. 

(Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/informatica/ciberviciado.html. Acesso em: outubro de 2016. Adaptado.) 
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Texto III 

 
(Disponível em: http://www.taquiprati.com.br/cronica/981-os-indios-do-seculo-xxi. Acesso em: outubro de 2016.) 

 

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

“A influência – invasão – da tecnologia no século XXI: imposição ou escolha?” 
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REDAÇÃO 
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1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material 

transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e borracha/corretivo de qualquer 

espécie.

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, bolsa, mochila, brincos, piercings, anéis, colares, 

pulseiras, relógios de qualquer modelo, óculos escuros, aparelho de surdez, aparelhos sonoros, 

fone de ouvido, pager, telefones celulares, smartphones, tablets, MP3 ou MP4 players, discman, 

walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, bipe, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, Ipad, Ipod, Iphone, transceptores de qualquer 

natureza ou alcance, ou qualquer outro aparelho eletroeletrônico. Especificamente, não será 

permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva iden-

tificação, dos equipamentos acima descritos.

3. 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 às 18h, horário limite para a entrega da Folha de 

Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Textos Definitivos para transcrição da Prova Discursiva.

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

5. 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 

Folhas de Textos Definitivos que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incor-

retos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar 

tal ocorrência ao fiscal.

6. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteú-

do das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

7. 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.

8. A relação em ordem alfabética dos 50 (cinquenta) candidatos classificados para o 1º 

Processo Seletivo UNIFICADO 2017 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.fami-

nas.edu.br e www.consulplan.net, no dia 29 de novembro de 2016, a partir das 13h.

9. Os candidatos aprovados e classificados para a FAMINAS-BH devem efetuar suas matrícu-

las no dia 05 de dezembro de 2016, nas dependências da FAMINAS-BH, no endereço Av. Cristiano 

Machado, nº 12001, bairro Vila Cloris, Belo Horizonte – MG, no horário de 9h00 às 16h00.

10. Os candidatos aprovados e classificados para o Centro Universitário UNIFAMINAS Muriaé 

devem efetuar suas matrículas no dia 05 de dezembro de 2016, nas dependências do UNIFAMINAS 

Muriaé, no endereço Avenida Cristiano Ferreira Varella, nº 655, bairro Universitário, Muriaé – MG, 

no horário de 9h00 às 16h00.




