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Na página seguinte, são apresentados três temas. Examine-os atentamente, escolha
um deles e elabore um texto dissertativo com 25 a 30 linhas, no qual você exporá suas ideias
a respeito do assunto.
Ao realizar sua tarefa, tenha presentes os seguintes aspectos:

♦ Você deverá escrever uma dissertação; portanto, mesmo que seu texto possa conter pequenas passagens narrativas ou descritivas, nele deverão predominar suas opiniões sobre o
assunto que escolheu.

♦ Você pode escrever o seu texto de acordo com as novas regras ortográficas, ou manter a

grafia anterior ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. As duas opções serão aceitas.

♦ Evite fórmulas preestabelecidas ao elaborar seu texto. O mais importante é que ele apresente
ideias organizadas, apoiadas por argumentos consistentes, e esteja de acordo com a norma
culta escrita.

♦ Procure ser original. Não utilize em sua dissertação cópias de textos da prova nem de
parágrafos que introduzem os temas.

♦ Antes de passar a limpo, à tinta, na folha definitiva, releia seu texto com atenção e faça os
reparos que julgar necessários.

♦ Não é permitido usar corretor líquido. Se cometer algum engano ao passar a limpo, não se

preocupe: risque a expressão equivocada e reescreva, deixando claro o que pretende comunicar.

♦ Lembre-se de que não serão considerados:
      textos
     textos

que não desenvolverem um dos temas propostos;
redigidos a lápis ou ilegíveis.
Boa prova!
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Os temas a seguir se relacionam, direta ou indiretamente, com o texto que fundamenta as questões desta prova.
Leia as propostas e selecione aquela que mais lhe convém.

TEMA 1
“Preconceito s.m. (...) 1 qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico (...) 2 sentimento
hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma impressão pessoal ou imposta pelo meio;
intolerância (...).”
HOUAISS et al. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 1539.

Agir livre de preconceito (...) implica não só aceitar as pessoas como são, mas também acreditar que todos sejam
capazes de evoluir por méritos próprios.
Aceitar as pessoas como elas são não é um objetivo fácil de ser alcançado. Passar pela vida sem ter sofrido em
alguma situação esse “sentimento hostil” descrito por Houaiss é raro.
Se você preferir este tema, apresente uma situação em que você foi vítima de preconceito OU uma situação
em que você agiu preconceituosamente em relação a alguém, e diga o que aprendeu com esse episódio.

TEMA 2
O aluno deve ter oportunidade de conhecer e desenvolver múltiplas linguagens porque assim ele poderá expressar
ideias e sentimentos com mais autonomia.
Como instrumento de comunicação, a língua materna pode apresentar muitas variações, dependendo da situação
e dos falantes. O padrão culto da língua é uma dessas variantes, e usá-lo com familiaridade e adequação em situações
formais pode trazer benefícios.
Se você quiser abordar este tema, disserte sobre a importância de conhecer e desenvolver o padrão culto
da língua, justificando seu ponto de vista por meio de argumentos e de exemplos.

TEMA 3
A escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento da cidadania. Nas aulas, em diferentes disciplinas, e
no convívio com os demais atores da comunidade escolar – colegas, professores, funcionários, gestores –, o aluno
deve ser formado para exercer seus direitos, cumprir seus deveres e respeitar o outro. Esse objetivo requer a adesão
de todas as partes que intervêm na comunidade escolar.
Baseado em suas experiências escolares e no que você pensa a respeito, diga o que entende por ser cidadão
e aponte algumas iniciativas que podem contribuir para uma formação cidadã dos alunos, justificando a sua
seleção.
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