
 

 

 

 

 

SELEÇÃO PARA VAGAS REMANESCENTES DO EDITAL Nº 003/2017 – 

TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL E TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO DE 

GRÃOS – NOTURNO  

LEIA COM ATENÇÃO: 

- Para classificação, será considerada apenas a folha de redação definitiva. Ao final da prova, a folha de 

redação definitiva deverá ser entregue ao fiscal. 

- Tenha cuidado ao preencher a folha de redação definitiva. Recomendamos que a sua redação seja feita 

primeiramente na folha de rascunho e, em seguida, transcrita para a folha de redação definitiva. 

- A redação definitiva deverá ser escrita à caneta. Caso você erre alguma palavra, faça um risco sobre ela, 

coloque o erro entre parênteses, e siga com o texto. Não use corretor, não tente apagar, e não rasure sua 

redação de forma alguma. 

- Para dar lisura ao processo, a equipe responsável pela correção de sua redação não deverá saber quem você 

é.  NÃO COLOQUE SEU NOME EM NENHUM LUGAR DA FOLHA DE REDAÇÃO DEFINITIVA. 

- O candidato que colocar seu nome em local inapropriado na folha de redação definitiva ou usar de qualquer 

meio que leve à sua identificação (como símbolos, desenhos ou assinatura, por exemplo), fora do espaço 

destinado a isso, terá sua redação anulada. 

- Se precisar ir ao banheiro ou tomar água durante a prova, solicite ao fiscal. 

- Boa prova! 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Nº XXXXXXXXXX 

 NOME DO CANDIDATO:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

  



 

 

 

 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 A partir do texto motivador seguinte e com base nos conhecimentos construídos ao 

longo de sua formação, redija um texto discursivo (Redação) de cunho argumentativo e 

dissertativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema “Desafios do 

agronegócio com vistas à sustentabilidade no cenário de mudanças climáticas”.  

 

TEXTO MOTIVADOR  

A comunidade científica tem dado grande ênfase nos últimos anos sobre temas 

relacionados as mudanças climáticas.  

Segundo dados da Agência Espacial Norte Americana (NASA) e Agência Oceânica 

e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) publicado no portal G1 no dia 18 de janeiro de 

2017: “...desde o começo do século XXI o recorde anual de temperatura global foi 

quebrado cinco vezes: em 2005, 2010, 2014, 2015 e 2016. Este é o terceiro ano consecutivo 

que o recorde é atingido.” 

Levando em conta a relevância e atualidade da citação acima, selecione, organize e 

relacione, de forma coerente e coesa, argumentos para defender seu ponto de vista em 

relação a eventuais problemas, soluções e/ou alternativas para a produção de alimentos de 

forma sustentável, no cenário atual de mudanças climáticas, considerando a demanda 

crescente de uma população mundial ainda em expansão e a pressão cada vez maior sobre 

os recursos naturais. 

 

Instruções: 

* O rascunho da redação deve ser feito em espaço apropriado; 

* O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha de resposta, em até 30 linhas; 

* Não é permitido copiar partes do texto motivador; 

Receberá nota zero a redação que: 

* Tiver menos de 10 (dez) linhas escritas; 

* Fugir ao tema ou não atender ao tipo textual dissertativo-argumentativo; 
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