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REDAÇÃO

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 que não desenvolverem um dos temas propostos;

=

textos redigidos a lápis ou ilegíveis.
Boa prova!
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Embora diferentes em forma e conteúdo, os textos que fundamentam as questões objetivas desta
prova compõem um eixo temático relacionado ao meio ambiente e a experiências de vida.
Em consonância com esse eixo temático, foram elaboradas três propostas, dentre as quais você vai
selecionar uma para desenvolver sua redação.
Lembre-se de que você deve elaborar um texto dissertativo, no qual exporá sua opinião sobre a
questão proposta.

TEMA 1
De que forma posso, como cidadão, contribuir positivamente para a preservação do planeta?
Esta proposta solicita que você avalie sua responsabilidade em relação ao meio ambiente, e aponte
atitudes que você pode tomar para preservá-lo, explicando a importância dessas ações.

TEMA 2
Acredito que, no futuro, o meio ambiente no planeta Terra estará muito .............
(melhor/pior), porque .............
De acordo com esta proposta, você deverá posicionar-se em relação ao futuro do planeta Terra, em
termos de meio ambiente.
Se você está otimista, considere que preencheu a primeira lacuna com “melhor” e apresente formas
de tornar real essa previsão positiva.
Se você tem razões para ser mais pessimista, considere que preencheu a lacuna com “pior” e
apresente evidências que justifiquem sua escolha.

TEMA 3
Uma experiência que foi decisiva para a minha vida
Dependendo do impacto sobre nós, certas experiências podem promover profundas alterações em
nosso modo de pensar e/ou de viver. A personagem do texto 2, por exemplo, pode ter optado por uma
profissão ligada à preservação da natureza, em decorrência do episódio narrado.
Se escolher este tema, procure lembrar-se de algum fato que tenha sido marcante em sua vida,
apresente-o e comente sua importância.
Não se esqueça de que você deve redigir um texto opinativo. Portanto, procure ser breve ao apresentar
o fato e aprofunde sua reflexão sobre as repercussões dessa experiência em sua vida.
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