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Instruções para a Prova de INTERPRETAÇÃO DO BRASIL CONTEMPORÂNEO:

• Confira se seu nome e RG estão corretos.

• Não se esqueça de assinar a capa deste caderno, no local indicado, com caneta azul ou preta.

• A duração total do Módulo Discursivo é de 4h.

• A redação deverá seguir as normas da língua escrita culta.

• O texto da redação deverá ter, no mínimo, 20 e, no máximo, 50 linhas escritas. Redações fora desses limites não serão corrigidas e receberão nota zero.

• A redação terá nota zero, caso haja fuga total ao tema ou à estrutura definidos na proposta apresentada.

• A redação deverá ser redigida com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta de tinta azul ou preta. Redações que não seguirem essas instruções 
não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.

• É recomendável dar um título a sua redação.

• Não se identifique em nenhuma das folhas do corpo deste caderno, pois isso implicará risco de anulação.

• O candidato só poderá deixar definitivamente o local das provas depois de decorridas duas horas de seu início.

• Não haverá substituição deste caderno.

• O candidato é responsável pela devolução deste caderno ao fiscal de sala. Adverte-se que o candidato que se recusar a entregar este caderno, 
dentro do período estabelecido para realização das provas do Módulo Discursivo, terá automaticamente sua prova anulada.

NOME: 

LOCAL: 
IDENTIDADE: INSCRIÇÃO: 

DATA: 04/06/2017

Assinatura do Candidato: 

SALA: ORDEM: 

 ID:   <<ID>>

DBF_ID




GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 04/06/2017

 Levando em conta que os dados acima demonstram o peso da persistência do crime de assédio contra as mulheres, elabore um texto no qual 
você desenvolva os seguintes tópicos:

 1 razões históricas que justificam a origem e a permanência do crime de assédio contra as mulheres;

 2 políticas públicas que podem ser implementadas pelos governos a fim de diminuir a magnitude desse problema.

INTERPRETAÇÃO DO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Fonte: http://www.forumseguranca.org.br/wp content/uploads/2017/03/visivel_invisivel_infografico.pdf
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