
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: 

1. Suas respostas devem estar escritas obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta, de corpo 

transparente.  

2. ESCREVA SEU NOME E ASSINE SOMENTE NO ESPAÇO PRÓPRIO DA CAPA.  

3. NÃO FAÇA NAS DEMAIS PÁGINAS QUALQUER MARCA PARA ALÉM DO SEU TEXTO. Qualquer tipo de 

identificação pessoal do candidato nas folhas de questões acarretará sua eliminação. 

4. Não ultrapasse o espaço que está pautado nas questões. 
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Texto 1: 

62 milhões de meninas não têm acesso à educação no mundo, diz Unesco 
Em visita ao Chile, diretora da Unesco alertou sobre a falta de igualdade educacional entre 

meninos e meninas em nível mundial: só 40% dos países já conseguiram alcançar a 
paridade na educação primária. 

 

“Ao menos 62 milhões de meninas no mundo não têm acesso à educação e dois terços dos analfabetos são 

mulheres”, alertou nesta segunda-feira, em Santiago do Chile, Irina Bokova, diretora da Unesco. 

Durante uma visita à capital chilena, Bokova manifestou sua preocupação pelas dificuldades encontradas pelas 

meninas para acessar a educação. Essa é "uma das principais causas de exclusão social em muitas comunidades". 

"A 62 milhões de meninas é negado o direito à educação", enfatizou a diretora da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em uma conferência na Academia Diplomática do Chile. 

Bokova alertou ainda sobre a falta de igualdade educacional entre meninos e meninas em nível mundial: 60% dos 

países conseguiram alcançar a paridade na educação primária e só 38% na secundária. 

As mulheres representam dois terços dos 758 milhões de adultos analfabetos do mundo, o que "prejudica todas as 

sociedades, freia o desenvolvimento e mina os esforços de paz", acrescentou Bokova. 

A diretora da Unesco participou desta conferência no contexto da "Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável" adotada pela ONU em 2015 e que contempla 17 objetivos com 169 metas de caráter integrado e 

indivisível, que abarcam as esferas econômica, social e ambiental. 

"A igualdade de gênero é um elemento central da Agenda 2030", concluiu Bokova. 

Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/62-milhoes-de-meninas-nao-tem-acesso-a-educacao-no-mundo-diz-unesco.ghtml Acesso 

em 01 de agosto de 2017. 

 

QUESTÃO 1 - Cite uma consequência da falta de igualdade educacional entre meninos e meninas no mundo, 

conforme apresentado por Bokova. 

Irina Bokova, diretora da Unesco, afirma que a desigualdade educacional entre meninos e meninas tem como 

consequência a exclusão social em muitas comunidades, além de prejudicar todas as sociedades, freiar o 

desenvolvimento e minar os esforços de paz. 
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O texto a seguir é parte do Glossário de termos dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Foi escrito pela equipe 

da ONUBr – Organização das Nações Unidas no Brasil. Leia-o para responder à questão que se segue. 

 
Texto 2:  

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5: 
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 

 
5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. 

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, 

incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos. 

5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais 

femininas. 

5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de 

serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade 

compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais. 

5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os 

níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. 

5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em 

conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a 

Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão. 

Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/ Acesso em: 13 de agosto de 2017 

 

QUESTÃO 2 - Qual dos sub-objetivos apresentados no Texto 2 está mais relacionado ao tema da notícia no Texto 1? 

Justifique sua resposta. 

O sub-objetivo 5.5 é o que mais se relaciona com o tema noticiado no texto 1. Este sub-objetivo visa garantir a 

igualdade de oportunidades entre os gêneros no âmbito da vida política, econômica e pública. Para tal, é preciso 

haver profunda mudança quanto à desigualdade de acesso educacional retratada no texto 1. 
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- CORTE AQUI ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Antes de abrir esse caderno, leia atentamente as instruções. 
 

Antes da prova:  
 

� Não use em sala: boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros, relógio e similares. 

� Se você possui cabelos compridos, mantenha-os presos, deixando as orelhas descobertas. 

� Mantenha com você somente materiais de escrita, documento de identificação, alimentos, água 

(em garrafa transparente) e medicamentos, se necessário. Tudo o mais que trouxer deve ficar no 

saco plástico que você recebeu, amarrado e colocado embaixo da cadeira.  

 

� Assine a lista de presença com a assinatura idêntica à da sua identidade. 

� Se solicitado pelo Fiscal, assine a Ata de Abertura do Lacre da pasta que contém as provas. 
 

� Quando autorizado, vire o caderno e preencha os dados na capa. 

� Abra seu caderno e confira se sua prova tem 5 questões. Caso haja algum problema, solicite 

imediatamente a substituição de seu caderno de questões. 

� Você terá 4 horas e 30 min para fazer as provas de hoje. Você só pode sair da sala 1h e 30min 
depois do início do exame. 

� Será excluído do concurso o candidato que for flagrado portando ou mantendo consigo celular 
e/ou aparelho e componente eletrônico. 

 
Durante a prova: 

 
� Suas respostas devem estar escritas obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta, de 

corpo transparente.  

� Devolva ao fiscal esse caderno de questões completo. Se não fizer isso, sua prova não será 
corrigida.   

� Se as folhas do seu caderno se soltarem, por algum motivo, peça ao fiscal que as grampeie 
novamente. 

� Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de 

Encerramento do exame. 

� Comunique aos fiscais qualquer irregularidade observada durante a realização da prova. Se eles não 

tomarem as devidas providências, solicite a presença do Coordenador do Setor ou fale com ele 

depois que você sair da sala. 


