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Bloco 01
TEXTO 1
“A análise dos dados referente à situação da saúde pública no Brasil deve ponderar não só quanto se gasta, mas também
como se gasta, o chamado gasto em saúde associado ao modelo assistencial. A opinião é de Eli Lola Gurgel Andrade,
professora do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). [...] A especialista
explica ainda que, segundo a literatura, 85% das condições de saúde são passíveis de resolução na atenção básica. Para isso,
no entanto, ela precisa ser de qualidade.”
Fonte: https://www.abrasco.org.br/site/2016/03/governo-gasta-r-389-ao-dia-na-saude-de-cada-brasileiro/ Acesso em: 03/03/2016; adaptado.

TEXTO 2
“O SUS é digno de elogio, mas cortes crescentes indicam que o projeto se afasta cada vez mais de garantir o acesso universal
à saúde. Além dos R$ 2,5 bilhões que perdeu esse ano e mais de R$ 10 bilhões previstos, um levantamento feito pela ONG
Contas Abertas a pedido do Conselho Federal de Medicina (CFM), mostra que o Brasil é um dos países que menos gasta com
sistema de saúde [...] Considerando a fatia pública do total das despesas em saúde, no Brasil, esse percentual é de 48,2%. A
proporção é baixa se comparada ao verificado em países como o Reino Unido (83,5%), França (77,5%), Alemanha (76,8%),
Espanha (70,4%), Canadá (69,8%), Argentina (67,7%) e Austrália (66,6%).”
Fonte: http://brasileiros.com.br/2016/03/brasil-gasta-r-389-por-dia-com-saude-de-cidadao-diz-ong-contas-abertas/ Acesso em: 03/03/2016; adaptado

Opção 1: Qual é a sua opinião sobre a gestão da saúde pública no Brasil? Reúna pelo menos dois argumentos que
alicercem a sua tese e escreva um artigo de opinião que explicite seu posicionamento.
O seu artigo deve corresponder aos seguintes parâmetros.
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;
b) estrutura e organização típicas de um artigo de opinião;
c) posicionamento em relação ao tema;
d) exposição clara de, pelo menos, dois argumentos que fundamentem sua tese;
e) escolha de um título.
Obs.: seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta.
Opção 2: Qual é a sua opinião sobre a gestão da saúde pública no Brasil? Reúna pelo menos dois argumentos que
alicercem a sua tese e escreva uma Carta Argumentativa, com intuito de convencer o Ministro da Saúde sobre a necessidade
de se melhorar a gestão da saúde brasileira.
Sua Carta deve corresponder aos seguintes parâmetros:
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;
b) estrutura e organização típicas de uma carta argumentativa;
c) posicionamento em relação ao tema;
d) exposição clara dos argumentos e evidências (utilizando pelo menos dois argumentos) que fundamentam sua tese.
Obs.: 1. Seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta.
2. Sua carta deverá ser assinada com o pseudônimo de Susto Poti.
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Bloco 02
O ano de 2015 apresentou uma oportunidade histórica e sem precedentes para reunir os países e a população
global e decidir sobre novos caminhos, melhorando a vida das pessoas em todos os lugares. Essas decisões determinarão o
curso global de ação para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio
ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Em 2015, os países tiveram a oportunidade de adotar a nova agenda de
desenvolvimento sustentável e chegar a um acordo global sobre a mudança climática. As ações tomadas em 2015 resultaram
nos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que se baseiam nos oito Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODM). As Nações Unidas trabalharam junto aos governos, sociedade civil e outros parceiros para aproveitar o
impulso gerado pelos ODM e levar à frente uma agenda de desenvolvimento pós-2015 ambiciosa.
Opção 1: Reúna pelo menos dois argumentos que alicercem a sua tese e escreva um artigo de opinião que justifique seu
ponto de vista em relação ao questionamento seguinte: COMO ASSEGURAR UMA VIDA SAUDÁVEL E PROMOVER O BEMESTAR PARA TODOS E EM TODAS AS IDADES?
O seu artigo deve corresponder aos seguintes parâmetros.
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;
b) estrutura e organização típicas de um artigo de opinião;
c) posicionamento em relação ao tema;
d) exposição clara de, pelo menos, dois argumentos que fundamentem sua tese;
e) escolha de um título.
Obs.: seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta. (Veja item 3.)
Opção 2: Reúna pelo menos dois argumentos que alicercem a sua tese e escreva uma Carta Argumentativa, com intuito de
convencer o Presidente do Brasil sobre a importância de ASSEGURAR UMA VIDA SAUDÁVEL E PROMOVER O BEM-ESTAR
PARA TODOS E EM TODAS AS IDADES.
Sua Carta deve corresponder aos seguintes parâmetros:
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;
b) estrutura e organização típicas de uma carta argumentativa;
c) posicionamento em relação ao tema;
d) exposição clara dos argumentos e evidências (utilizando pelo menos dois argumentos) que fundamentam sua tese.
Obs.: 1. Seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta.
2. Sua carta deverá ser assinada com o pseudônimo de Cidadão Politizado.

Bloco 03
A humanização é vista como a capacidade de oferecer atendimento de qualidade, articulando os avanços
tecnológicos com o bom relacionamento. O Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) destaca a
importância da conjugação do binômio "tecnologia" e "fator humano e de relacionamento". Há um diagnóstico sobre o
divórcio entre dispor de alta tecnologia e nem sempre dispor da delicadeza do cuidado, o que desumaniza a assistência. Por
outro lado, reconhece-se que não ter recursos tecnológicos, quando estes são necessários, pode ser um fator de estresse e
conflito entre profissionais e usuários, igualmente desumanizando o cuidado. Assim, embora se afirme que ambos os itens
constituem a qualidade do sistema, o "fator humano" é considerado o mais estratégico pelo documento do PNHAH, que
afirma: (...) as tecnologias e os dispositivos organizacionais, sobretudo numa área como a da saúde, não funcionam sozinhos
– sua eficácia é fortemente influenciada pela qualidade do fator humano e do relacionamento que se estabelece entre
profissionais e usuários no processo de atendimento. (Ministério da Saúde, 2000).
(Adaptado de Suely F. Deslandes, Análise do discurso oficial sobre a humanização da assistência hospitalar. Ciência & saúde coletiva. Vol. 9, n.
1, p. 9-10. Rio de Janeiro, 2004.)
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Opção 1: Reúna pelo menos dois argumentos que alicercem a sua tese e escreva um artigo de opinião que explicite seu
posicionamento sobre o que é importante priorizar no atendimento humanizado em hospitais.
O seu artigo deve corresponder aos seguintes parâmetros.
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;
b) estrutura e organização típicas de um artigo de opinião;
c) posicionamento em relação ao tema;
d) exposição clara de, pelo menos, dois argumentos que fundamentem sua tese;
e) escolha de um título.
Obs.: seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta.
Opção 2: O que é importante priorizar no atendimento humanizado em hospitais? Reúna pelo menos dois argumentos que
alicercem a sua tese e escreva uma Carta Argumentativa ao coordenador geral dos hospitais públicos brasileiros, com intuito
de convencê-lo da resposta dada por você ao questionamento feito.
Sua Carta deve corresponder aos seguintes parâmetros:
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;
b) estrutura e organização típicas de uma carta argumentativa;
c) posicionamento em relação ao tema;
d) exposição clara dos argumentos e evidências (utilizando pelo menos dois argumentos) que fundamentam sua tese.
Obs.: 1. Seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta.
2. Sua carta deverá ser assinada com o pseudônimo de ETHICOS POTI.

Bloco 04 (UFRN 2017 – concurso público/assistente administrativo/adaptado)
Recentemente, o Secretário Nacional do Consumidor emitiu orientação a bares, restaurantes e casas noturnas proibindo a
cobrança diferenciada de preços para homens e mulheres em eventos, festas e shows. Essa proibição gerou polêmicas: se,
por um lado, parcela da população mostrou-se favorável, por outro lado, parte posicionou-se contrariamente à decisão.
Opção 1: Colocando-se na posição de cidadão brasileiro, escreva uma carta argumentativa ao Secretário Nacional do
Consumidor manifestando seu posicionamento sobre a proibição da cobrança diferenciada de preços para homens e
mulheres em eventos, festas e shows.

Sua Carta deve corresponder aos seguintes parâmetros:
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;
b) estrutura e organização típicas de uma carta argumentativa;
c) posicionamento em relação ao tema;
d) exposição clara dos argumentos e evidências (utilizando pelo menos dois argumentos) que fundamentam sua tese.
Obs.: 1. Seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta.
2. Sua carta deverá ser assinada com o pseudônimo de Citadino Poti.

Bloco 05
A Operação Lava Jato, que completa três anos em março de 2017, já levou para a cadeia vários políticos e os mais
importantes empreiteiros do País, como Marcelo Odebrecht. Mas o juiz Sergio Moro ainda não julgou as duas ações penais
que acusam o ex-presidente Lula de corrupção, o que deve acontecer ainda no primeiro semestre. A decisão sobre Lula,
somada às investigações de políticos de quase todos os partidos no STF, transforma a Lava Jato na mais importante ação do
Poder Judiciário contra a corrupção. Para chegar onde chegou, a Lava Jato realizou 38 grandes operações, que chamaram a
atenção por seus nomes sugestivos, como Pixuleco, Xepa ou Juízo Final.
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Opção 1: Colocando-se na posição de cidadão brasileiro, escreva uma carta argumentativa ao presidente do Supremo
Tribunal Federal, manifestando seu ponto de vista sobre o seguinte questionamento: Operações contra corrupção
aumentam ou diminuem o otimismo do brasileiro?
Sua Carta deve corresponder aos seguintes parâmetros:
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;
b) estrutura e organização típicas de uma carta argumentativa;
c) posicionamento em relação ao tema;
d) exposição clara dos argumentos e evidências (utilizando pelo menos dois argumentos) que fundamentam sua tese.
Obs.: 1. Seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta.
2. Sua carta deverá ser assinada com o pseudônimo de ETHICOS POTI.

Bloco 06 (UFRN 2017 – concurso público/assistente social/prova adaptada)
Em 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “A Administração Pública deve proceder ao desconto dos
dias de paralisação decorrente do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da
suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo”. O desconto nos
salários seria possível mesmo antes de a Justiça estabelecer se a paralisação seria ilegal.
Opção 1: Considerando a problemática exposta, produza um artigo de opinião, manifestando seu posicionamento sobre

o desconto dos dias de paralisação decorrente do exercício do direito de greve.
O seu artigo deve corresponder aos seguintes parâmetros.
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;
b) estrutura e organização típicas de um artigo de opinião;
c) posicionamento em relação ao tema;
d) exposição clara de, pelo menos, dois argumentos que fundamentem sua tese;
e) escolha de um título.
Obs.: seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta.
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