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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 pe-
quenas passagens narrativas ou descritivas, nele deverão predominar suas opiniões so-
bre 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 apre-
sente 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 comu-
nicar.

 ♦  Lembre-se de que não serão considerados:

    =  textos que não desenvolverem um dos temas propostos;

    =  textos redigidos a lápis ou ilegíveis.

                                                                                           Boa prova!

R E D A Ç Ã O
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Os textos desta prova abordam, sob  diferentes perspectivas, assuntos relacionados às lembranças, sejam
elas particulares, sejam  coletivas. As propostas a seguir se baseiam nessa temática comum.

Leia-as atentamente e escreva seu texto de acordo com as instruções da página anterior.

TEMA 1

À medida que a vida vai passando, nossas experiências vão se transformando em lembranças. Desde bem
jovens, já acumulamos memórias que podem marcar-nos profundamente, determinar comportamentos e até mes-
mo orientar decisões. Afinal, como afirma o autor do texto 2, “não há memória ou tomada de decisões neutras, sem
emoção”. E essas emoções estão, em grande parte, armazenadas na memória.

Se você escolher este tema, busque em suas lembranças um ou mais acontecimentos ou pessoas
marcantes que aconteceram/passaram em sua vida, apresente-os e justifique sua escolha.

TEMA 2

Há quem afirme que para planejarmos bem o futuro é necessário, além de ter os pés firmes no presente,
lembrar as lições do passado.

Com a proximidade das eleições no Brasil, o que vivenciamos, observamos e aprendemos sobre a História –
recente ou antiga – do nosso país adquire uma importância vital. Afinal, o futuro do país será o resultado do voto de
cada eleitor.

Se você escolher este tema, procure definir que fatos/atos da história recente ou antiga do Brasil irão
guiar suas escolhas diante das urnas. Em outras palavras, defina o que você considera que deve mudar e o
que deve permanecer no país e justifique suas ideias com fatos e dados da realidade.

TEMA 3

“A neurociência é um campo tão promissor que, nos Estados Unidos, um quinto do financiamento em pesquisas

médicas do governo federal vai para as tentativas de compreender os mecanismos do cérebro”, afirma o autor do
texto 2. O conhecimento dos mecanismos do cérebro realmente parece ser da maior importância para o desenvolvi-
mento humano, e o Brasil não fica atrás, realizando pesquisas de ponta. O desenvolvimento científico, entretanto,
demanda investimentos financeiros enormes. Em um país como o Brasil, como justificar – àqueles que não têm as
mínimas condições de saúde, que superlotam os corredores dos hospitais, que morrem à espera de atendimento –
que faltam recursos financeiros para a saúde do povo?

Se você tivesse poder para tanto, que medidas tomaria para atenuar/resolver o problema da saúde no
Brasil? Que prioridades elegeria para destinar os recursos financeiros disponíveis para a saúde? Apresente-
as, justificando sua escolha.
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