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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 idéias
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 idéias 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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TEMA 1
No século XIX, Darwin defendeu a ideia de que apenas os indivíduos mais adaptados ao meio
vencem a competição pela sobrevivência, por possuírem características vantajosas em relação
aos demais.
Você concorda com essa posição? Considera que ela ainda é válida nos dias atuais?
Você conhece alguém que, mesmo tendo tudo contra si, conseguiu vencer, como pessoa e/ou
como profissional, desmentindo assim, até certo ponto, a teoria de Darwin?
Caso escolha este tema, apresente sua opinião e argumente com base em fatos, exemplos
ou outros dados que confirmem seu posicionamento.

TEMA 2
Segundo o autor do texto 2 desta prova, “somos todos iguais do ponto de vista biológico, no
sentido da fraternidade”, ou seja, nossas características pessoais não nos tornam melhores ou
piores do que os outros, apenas diferentes.
Se a própria ciência comprova que todos nós temos a mesma origem, por que tendemos a ser
preconceituosos?
Você considera possível evitar, combater ou mesmo vencer os preconceitos?
Se este tema for o seu preferido, diga o que entende por “preconceito”, apresente uma ou
mais razões para a existência dos preconceitos e sugira uma ou mais formas para combatê-los.

TEMA 3
A partir das teorias de Darwin, é possível pensar que o ser humano pode “evoluir” em outras
áreas, além da biológica. O texto 3 nos mostra isso ao dizer que “uma espécie que é solitária hoje
poderá ser social amanhã”, e que “podemos ser cooperativos, e de fato somos, na maior parte
das vezes.”
Você acredita que a humanidade está em constante evolução para melhor?
Você considera que vivemos hoje um estágio mais avançado de nossa história humana?
Caso escolha este tema, apresente livremente sua posição quanto ao questionamento acima
e justifique seu ponto de vista com fatos, exemplos ou outros dados da realidade.
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