
REDAÇÃO

1. Só vire a prova quando o fiscal autorizar.

2. Nesta prova, você deverá fazer uma REDAÇÃO respeitando a proposta apresen-

tada.

3. Você receberá um caderno de resposta. Nesse caderno, você deverá redigir a 

versão final de sua redação. Atenção para não rasurar o caderno.  

NÃO disponibilizaremos outro caderno de resposta.

4. A prova deve ser feita com caneta azul ou preta.

5. A duração total da prova é de 2 horas.

6. Os rascunhos não serão considerados para efeito de correção.

7. Você somente poderá deixar a sala depois de decorrido o tempo de 1h30 a partir 

do horário de início da prova.

INSTRUÇÕES

ADMINISTRAÇÃO, DIREITO, ECONOMIA, PROPAGANDA E MARKETING, RELAÇÕES INTERNACIONAIS



PROVA DE REDAÇÃO

A partir das referências apresentadas, redija uma dissertação sobre o 
Aquecimento Global e seus efeitos.

“‘Temos que nos despedir do sistema econômico atual’. Assim, de forma radical, se po-
sicionou o pesquisador Ottmar Edenhofer na apresentação do relatório sobre mudança 
climática elaborado pelas Nações Unidas. Os representantes de 120 Estados tiveram 
que escutar as conclusões de cientistas muito críticos, mas ao menos receberam uma 
mensagem esperançosa: é possível evitar o desastre. Para isso, seria preciso atuar de 
forma decisiva e urgente” (El País, 13/04/2014)

“Existem estudos avançados para realizar o que os cientistas chamam de sequestro ge-
ológico de carbono. O gás é comprimido, transportado e depois injetado em um reser-
vatório geológico apropriado – que podem ser campos de petróleo maduros, aquíferos 
salinos ou camadas de carvão” (Superinteressante, dezembro de 2007)

“O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu para que os países membros olhem 
além de seus interesses nacionais durante a negociação sobre um acordo mundial 
para o clima, dizendo que não existe “nem plano B, nem planeta B” para escapar do 
aquecimento global. As negociações sobre o clima foram “lentas” e “frustrantes” até 
agora. “Não temos plano B porque não temos planeta B”, insistiu o secretário-geral” 
(Agência France Presse, 19/10/2015)


