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REDAÇÃO
IMPORTANTE!







Escolha um dos temas apresentados e elabore sua redação de acordo com as
orientações para o tema selecionado.
Evite rasurar o texto definitivo – a folha de redação é única e não será substituída.
Redija o texto definitivo a caneta.
Não escreva seu nome no texto definitivo, nem o assine.
Faça o rascunho de sua redação, a qual deve ter de 20 a 35 linhas.
A redação será anulada se:
fugir do tema ou da delimitação proposta;
for ilegível;
contiver, com exceção do número de inscrição, outros elementos que
identifiquem o candidato;
for escrita em língua estrangeira.

Tema 1
O escritor Luiz Ruffato, na abertura da Feira do Livro de Frankfurt, em outubro de 2013, fez um
discurso em que expôs uma série de problemas com que convivemos diariamente no Brasil. Leia, a
seguir, um pequeno excerto do discurso:

Nós somos um país paradoxal.
Ora o Brasil surge como uma região exótica, de praias paradisíacas, florestas edênicas, carnaval,
capoeira e futebol; ora como um lugar execrável, de violência urbana, exploração da prostituição infantil,
desrespeito aos direitos humanos e desdém pela natureza. Ora festejado como um dos países mais bem
preparados para ocupar o lugar de protagonista no mundo – amplos recursos naturais, agricultura,
pecuária e indústria diversificadas, enorme potencial de crescimento de produção e consumo; ora
destinado a um eterno papel acessório, de fornecedor de matéria-prima e produtos fabricados com mão
de obra barata, por falta de competência para gerir a própria riqueza.
Agora, somos a sétima economia do planeta. E permanecemos em terceiro lugar entre os mais desiguais
entre todos...
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/10/1353517-escritor-luiz-ruffato-diz-em-frankfurt-que-brasile-pais-da-impunidade-e-intolerancia.shtml. Acesso em 8 nov. 2013)

A partir do que diz Ruffato, posicione-se, por meio de um texto dissertativo-argumentativo, sobre o Brasil
que você vê: o Brasil das possibilidades ou o Brasil dos problemas irremediáveis.
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Tema 2
Pesquisa Vigitel, do Ministério da Saúde, revela que 51% da população brasileira está acima do
peso. Em 2006, esse percentual era de 43%. Homens são maioria, 54%. Nas mulheres, o índice chega a
48%.

(Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/12926/162/mais-da-metade-da-populacao-brasileira-tem-excessode-peso.html. Fragmento. Acesso em 13 set. 2013)

Dados do Ministério da Saúde revelam aumento da população obesa no Brasil. Reflita sobre o
assunto e redija um texto dissertativo-argumentativo que discuta as causas e as consequências dessa
condição da população, podendo abordar formas de combate ao problema.
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REDAÇÃO
(Rascunho)

Título ____________________________________________________________________
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