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REDAÇÃO
ORIENTAÇÃO  GERAL

Leia com atenção todas as instruções.

A) Você vai encontrar duas situações sobre assuntos diferentes para fazer sua redação.
Leia as duas situações propostas até o fim e escolha aquela com que você tenha maior
afinidade ou aquela que trata de assunto sobre o qual você tenha maior conhecimento.

B) Uma vez escolhida a situação, registre sua escolha na folha de prova, no lugar adequado,
escrevendo apenas A ou B, conforme o caso.

C) Dê um título para sua redação. Este título deverá deixar claro o aspecto da situação
escolhida que você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de
prova.

D) Não se  esqueça de que você deverá fazer um texto expositivo ou argumentativo.

E) Utilize as informações contidas nos textos motivadores, parafraseando-as.

F) Não copie trechos dos textos motivadores, ao fazer sua redação.

G) Se você não seguir as instruções da orientação geral e as relativas ao tema que escolheu,
sua redação será penalizada.



Processo Seletivo/UFU  -  abril 2006 -  1ª Prova Discursiva

2

SITUAÇÃO  A

Leia atentamente os trechos abaixo.

“Dois aviões com 320 brasileiros deportados chegaram  dos Estados
Unidos na quarta-feira e desembarcaram em Belo Horizonte, já que 200 deles
são mineiros. Esse foi o primeiro vôo “charter” com deportados nesse ano – no
ano passado foram quatro. Segundo os dados da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito da Emigração Ilegal, ao menos 25 mil brasileiros tentaram cruzar a
fronteira entre o México e os Estados Unidos neste ano. O número é
surpreendentemente maior que o do ano passado, 9 mil. O aumento da emigração
se dá em um momento em que os Estados Unidos e a Europa só endurecem com
os imigrantes  ilegais. A União Européia já cogita fazer vôos “charter” como
fazem os EUA. E o governo americano passou a prender todos os estrangeiros
que entram de maneira irregular – antes eles aguardavam o julgamento em
liberdade.”

Época de 08/08/2005.

“ ‘Para o migrante, a pátria é a terra que lhe dá o pão’ , diz o cartaz
amarelado na porta do Centro da Pastoral do Migrante, no bairro da Liberdade,
em São Paulo. Cerca de 5000 estrangeiros ilegais cruzam por ano a porta do
Centro da Pastoral do Migrante, no bairro da Liberdade, em São Paulo, em
busca daquilo que a nova pátria ainda não conseguiu lhes provar: ajuda para
pôr fim à própria clandestinidade. Para o senso tupiniquim, talvez não seja
compreensível que, entre tantos lugares do mundo, um estrangeiro escolha um
país reconhecido como socialmente excludente para apostar sua esperança.
Estima-se que 1,5 milhão de estrangeiros vivam de forma irregular no Brasil.
Das safras migratórias mais recentes, cerca de 80% são bolivianos, seguidos
de peruanos, chineses e africanos (principalmente da Nigéria).O Brasil é a
América para muitos estrangeiros. É como o brasileiro que vai para os EUA ou
o Japão: ‘ Vou ganhar US$ 2.000 por mês’, comemoram. Na visão de americanos,
isso não é nada, mas para ele e seu sonho de ajudar a família é muito’ , compara
Luiz Eduardo Machado, chefe do setor de Registro de Estrangeiros na Polícia
Federal de São Paulo. ”

Folha de S. Paulo de 20/03/02005.

Como podemos observar nos textos acima, há um movimento migratório crescente,
tanto do Brasil para outros países quanto de outros países para o Brasil.

Faça sua redação, explorando aspectos que expliquem as razões para o avanço dos
movimentos migratórios para o Brasil.
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Observações: 1 - Não se esqueça de que você deverá fazer um texto expositivo ou
argumentativo.

2 - Não deixe de dar um título a sua redação, de acordo com a orientação
geral.

3 - Não copie trechos dos textos motivadores.
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SITUAÇÃO  B

Leia atentamente os trechos abaixo.

“A natureza é cruel. Essa é uma lei universal que pode ser depreendida da
simples observação das relações ecológicas entre espécies e indivíduos.
Reconhecer esse fato deveria ser um pré-requisito para os defensores de direitos
dos animais. Infelizmente, não é, e freqüentemente surgem reivindicações
românticas pelo fim da utilização de animais em pesquisas e no ensino. Ceder a
esses apelos pode ser tentador – principalmente para quem queira agradar a
um grupo grande e influente de defensores de animais –, mas seria
contraproducente para a ciência e a medicina, as quais procuram produzir
benefícios para o conjunto da humanidade. (...) Cirurgiões não nascem prontos.
É até possível que em breve surjam simuladores realistas o bastante para que
se possa prescindir da utilização de animais. Mas, por enquanto, estudantes
precisam praticar em organismos vivos. Reconhecer a necessidade de utilizar
animais não significa maltratá-los.”

Folha de S. Paulo de 11/07/2005.

 “Vende-se girafa de bom caráter e temperamento muito doce, criada em
cativeiro, 2 anos de idade. Preço: 15000 dólares. Anúncios como esse, publicado
recentemente em sites americanos especializados na venda de bichos de
estimação, revelam uma faceta até então pouco conhecida da internet: a
comercialização de animais selvagens, especialmente aqueles de espécies
ameaçadas de extinção.(...) Sem contar a devastação causada ao animal ao
arrancá-lo de seu hábitat (a maioria deles, tratada como bicho de estimação,
morre no primeiro ano de vida),  a captura de espécies em extinção tem implicações
desastrosas para o meio ambiente. Os danos são maiores quando o tráfico de
animais tem como objetivo final os mercados de produtos retirados de suas
carcaças, como o marfim, no caso dos elefantes, e os testículos dos tigres,
consumidos pelos chineses como afrodisíaco.”

Veja de 24/08/2005.

Os trechos acima abordam a questão do uso de animais como cobaias com fins científicos
e como bichos de estimação.

Faça sua redação, posicionando-se a respeito dos direitos dos animais.

Observações: 1 - Não se esqueça de que você deverá fazer um texto expositivo ou
argumentativo.

2 - Não deixe de dar um título a sua redação, de acordo com a orientação
geral.

3 - Não copie trechos dos textos motivadores.


