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Instruções

1   Aguarde autorização para abrir este caderno.

2   Dada a autorização para abertura do caderno, confira atenciosamente se há algum problema de 
encadernação ou de impressão que possa comprometer o entendimento das questões propostas.

3   A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se da sala 
com a prova antes que transcorram 2 (duas) horas do seu início.

4   A prova é constituída de 1 (uma ) redação.

5   A prova deverá ser feita, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta azul escuro ou preta).

6   A banca examinadora não se responsabiliza por grafia ilegível.

7   A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, 
esclarecimentos pelos fiscais.

8   Só é permitida a identificação do candidato em espaço próprio, reservado abaixo. A não 
observância a essa instrução eliminará o candidato do Processo Seletivo.

9   Ao término da prova, o candidato deverá devolver ao fiscal este caderno, completo e grampeado, 
tal como o recebeu.
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REDAÇÃO

Os trechos dos textos a seguir devem ser lidos para apoiarem suas reflexões sobre o tema.

Mobilidade urbana

Morôni Azevedo de Vasconcellos

Um tema que reaparece na mídia, especialmente na época das eleições, é a mobilidade urbana, 
que tem sido um dos grandes desafios para as cidades brasileiras e do mundo.

Por mobilidade urbana entendemos toda a forma de locomoção dentro dos centros urbanos, 
incluindo aí a preocupação com a eficácia dos meios de transporte públicos, o grau de participação 
dos meios particulares de transporte, a acessibilidade das vias públicas e dos transportes para 
os portadores de necessidade especiais (rampas e elevadores para cadeirantes, piso tátil para 
deficientes visuais, etc.), custos econômicos e ambientais dos transportes urbanos, entre outros. 
Em suma, todo o deslocamento de pessoas e cargas no espaço urbano está incluso na questão da 
mobilidade urbana.

Muitos fatores interferem na mobilidade urbana: qualidade e eficiência dos transportes públicos, 
priorização de um modelo rodoviarista ou a opção por estradas de ferro, impacto ambiental 
dos transportes adotados, viabilidade do uso de meios alternativos de transportes através 
da construção de ciclovias e ciclofaixas, opção por combustíveis que causem menos danos 
ambientais, entre outros.

https://www.infoescola.com/transporte/mobilidade-urbana/ (acesso em 29/05/2018).

Aquaviário: o fantasma que assombra os mares Vitória

Andreia Ferreira e Thales Delaia

Do transporte que um dia foi usado por milhares de capixabas só restam ruínas e lembranças. E 
o seu possível retorno segue submerso em um mar de descrença.

Diferentemente dos dias atuais, na minha infância as idas ao Centro Histórico de Vitória eram 
frequentes, e os motivos eram os mais diversos: ir ao dentista, consultar-me com um médico 
ou, simplesmente, assistir a uma missa na Igreja São Gonçalo, situada nas imediações do 
Palácio Anchieta. As horas, que hoje são escassas para esta jovem universitária, pareciam não 
ter fim para aquela descompromissada criança, que sempre pedia à mãe para fazer o trajeto de 
Cariacica à Vitória de modo bem especial: através nas balsas do aquaviário. O cheiro de maresia, 
o balançar suave da embarcação e o encantamento com as paisagens eram sensações frequentes 
e que transformavam a necessária viagem em uma experiência única, e bem diferente daquelas 
proporcionadas por outros meios de transporte.
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Apesar de salvas na minha memória, pouco restou da estrutura do antigo terminal aquaviário 
Dom Bosco. Do que antes estava ali, sobrou somente o píer que era usado na atividade de 
transporte marítimo. Hoje o espaço se assemelha a uma pracinha com alguns bancos e canteiros 
com jardim [...].

Até o fim da década de 90, a Grande Vitória era beneficiada por um sistema de transporte que 
utilizava como via uma de suas maiores vocações: o mar. As balsas do sistema aquaviário do 
Espírito Santo começaram a ser utilizadas em 1978, e chegaram a atender mais de 400 mil 
pessoas por mês nas cidades de Vitória, Cariacica e Vila Velha [...].

Para tentar reverter essa situação, a volta do aquaviário já foi considerada diversas vezes, tanto 
pelos políticos quanto pela sociedade civil organizada. Contudo, seu retorno é um impasse que 
já dura décadas e que ainda parece longe de ter um final. Nesse meio tempo, o mar, que antes 
servia de caminho para milhares de pessoas, vai dando cada vez mais lugar aos imensos navios 
de carga que atracam diariamente no Porto de Vitória. E a esperança de um possível retorno do 
transporte aquaviário vai ficando em um horizonte cada vez mais distante.

http://universo.ufes.br/blog/2016/04/aquaviario-o-fantasma-que-assombra-os-mares-vitoria/ 

Acesso em: 29/05/2018. Postado em: 8 de Abril de 2016 .

Disserte (20 a 25 linhas) sobre a mobilidade urbana e os transportes públicos na Grande 
Vitória. A coletânea está à sua disposição para leitura, mas não é obrigatório citá-la. Você 
pode, em seu texto, usar a primeira ou a terceira pessoa, como preferir. Embora o texto deva ser 
dissertativo (expor sua opinião sobre o assunto, embasada em argumentos lógicos), você pode 
recorrer a trechos narrativos que relatem suas experiências no transporte público da Grande 
Vitória, visando ilustrar suas posições quanto ao tema. 



RASCUNHO
(Não será considerado na correção)
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