002. Prova Escrita
(Parte II)

Conira seus dados impressos na capa deste caderno.
Assine apenas no local indicado na capa; qualquer identiicação no corpo
deste caderno acarretará a anulação da redação.
Esta prova contém uma proposta de redação e terá duração total de 2
horas.
O texto deinitivo deverá ser feito com caneta de tinta azul ou preta, no
espaço reservado para tal.
O candidato somente poderá entregar este caderno e sair do prédio
depois de transcorrida 1 hora, contada a partir do início da prova.
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REDAÇÃO
Instrução: Leia atentamente os textos.
texto I
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a coniança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.
(...)
O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.
E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor* espanto:
Que não se muda já como soía**.
* maior
** costumava acontecer

(Luís Vaz de Camões. Lírica.)

texto II
O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não
foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Ainam ou desainam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso
que me alegra, montão.
(Guimarães Rosa. Grande sertão: veredas.)

texto III
Planejar é preciso. Principalmente quando tratamos de vida pessoal e carreira. Há quem viva a vida como o refrão da
música do Zeca Pagodinho: “deixa a vida me levar, vida leva eu...” Certamente quem vive desta forma não atinge as vitórias
da vida que sonhou ou o emprego que desejou. Para alcançar os objetivos na vida e na carreira é preciso disciplina. Há ainda
quem acredite que planejamento é uma forma de engessar a vida. Os que crêem nisso têm uma visão errônea do que signiica
planejamento de vida e carreira. Planejar signiica pensar com antecedência os passos que serão dados no futuro. Por isso,
quem deseja atingir o sucesso precisa estruturar os passos para chegar lá.
(Rogerio Martins. Planejamento de vida e carreira. www.administradores.com.br.)

Levando em conta as relexões contidas nos três textos, bem como seus projetos de vida, elabore uma redação dissertativo-argumentativa, em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o seguinte tema:

É possível planejar nossas vidas em um mundo tão imprevisível?
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Os rascunhos não serão considerados na correção.
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REdAÇÃO
Texto definitivo

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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