IMPORTANTE
 Escolha um dos temas apresentados e
elabore sua redação de acordo com as
orientações para cada tema.
 Evite rasurar o texto definitivo.
 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.

ATENÇÃO!
 A duração da prova é de 1h30min.
 Ao final, entregue todo o material
recebido ao fiscal e assine a ata de
presença.
 A folha de redação é ÚNICA. Não
haverá substituição.

Prova de redação
Nome do(a) candidato(a)
_______________
Sala/Prédio
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REDAÇÃO
IMPORTANTE!







Escolha um dos temas apresentados e elabore sua redação de acordo com as orientações para cada tema.
Evite rasurar o texto definitivo – a folha de redação é única e não haverá substituição.
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
TEXTO 1

Disponível em http://ecofitnessbrasil.blogspot.com.br/2010/06/deixe-o-carro-em-casa-va-de-bike.html.

TEXTO 2
No programa Café com a Presidenta, de 30/04/2012, Dilma Rousseff falou sobre o investimento no transporte público das
grandes cidades. A presidenta destacou que, nos próximos dois anos, o governo federal, em parceria com estados e municípios, vai
investir R$ 32,4 bilhões em mobilidade urbana. Segundo ela, metrôs e outros meios de transporte coletivo tornarão as cidades
brasileiras mais sustentáveis.
Adaptado de Café com a Presidenta. Disponível em http://cafe.ebc.com.br/.

Com base nos textos 1 e 2, redija um texto dissertativo-argumentativo que discuta a necessidade de adoção de medidas
alternativas para o transporte nas cidades. Você poderá abordar as dificuldades encontradas para a implantação de tais medidas e
os benefícios que elas podem trazer à sociedade.
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Tema 2
TEXTO 1

Disponível em http://www.facebook.com/DoacaodeOrgaos.

De acordo com a legislação brasileira, em vigor desde março de 2001, só a família pode decidir sobre a doação de órgãos. A
lei estabelece que a vontade do doador, consignada nos documentos estabelecidos pela lei dos transplantes, não tem mais validade –
ela é subjugada pela posição da família.

Baseando-se nas informações acima, dentre outras, posicione-se, por meio de um texto dissertativo-argumentativo, acerca
da seguinte questão: a doação de órgãos e suas implicações.
.
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REDAÇÃO
(Rascunho)

Título ____________________________________________________________________

1 ______________________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________________
4 ______________________________________________________________________________
5 ______________________________________________________________________________
6 ______________________________________________________________________________
7 ______________________________________________________________________________
8 ______________________________________________________________________________
9 ______________________________________________________________________________
10 ______________________________________________________________________________
11 ______________________________________________________________________________
12 ______________________________________________________________________________
13 ______________________________________________________________________________
14 ______________________________________________________________________________
15 ______________________________________________________________________________
16 ______________________________________________________________________________
17 ______________________________________________________________________________
18 ______________________________________________________________________________
19 ______________________________________________________________________________
20 ______________________________________________________________________________
21 ______________________________________________________________________________
22 ______________________________________________________________________________
23 ______________________________________________________________________________
24 ______________________________________________________________________________
25 ______________________________________________________________________________
26 ______________________________________________________________________________
27 ______________________________________________________________________________
28 ______________________________________________________________________________
29 ______________________________________________________________________________
30 ______________________________________________________________________________
31 ______________________________________________________________________________
32 ______________________________________________________________________________
33 ______________________________________________________________________________
34 ______________________________________________________________________________
35 ______________________________________________________________________________
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