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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 peque-

nas 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 apresen-

te 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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TEMA 1

A importância da leitura de jornais

Você já deve ter presenciado a cena: alguém, de manhã cedinho, alimentando o corpo e o espírito, servindo-se da

primeira refeição e lendo o jornal – ritual matinal de preparação não apenas para mais um dia de trabalho, mas também

para a vida.

Caso você opte por esse tema, discuta a importância da leitura de jornais, apontando benefícios que ela pode

proporcionar. Sendo possível, apresente dados da realidade que sustentem seus argumentos.

TEMA 2

A importância de uma imprensa livre

Segundo o Instituto Análise,

• 91% dos brasileiros consideram a imprensa uma arma anticorrupção, ao divulgar escândalos de políticos e

autoridades;

• 97% se declararam a favor da investigação e da divulgação de casos suspeitos de corrupção;

• 69% consideram a imprensa apartidária;

• 88% veem a imprensa como digna de credibilidade ao revelar desvios e irregularidades;

• nove em cada dez entrevistados  defendem que os meios de comunicação não devem ser submetidos a

nenhum tipo de censura.

Para Alberto Carlos Almeida, diretor do Instituto Análise, o fato de jornais, rádios e TVs serem vistos como os

principais canais de denúncias de corrupção revela a boa imagem de que a imprensa desfruta e o descrédito da

população em outras instituições.

(Informações obtidas no jornal O Estado de S. Paulo)

Se você optar por este tema, apresente suas ideias sobre o papel da imprensa em uma sociedade com
ampla liberdade de expressão, sustentando-as com dados da realidade. Se quiser, use como contraponto fatos e

problemas ocorridos em países que não têm imprensa livre.

TEMA 3

Será verdade que o jovem brasileiro de hoje não se interessa por política?

Segundo conclusões de um estudo do Instituto Akatu e da Indicator Opinião Pública, o jovem brasileiro tem um alto

interesse no consumo, mas pouco quer saber de política. Tem muita preocupação com o futuro profissional, usa a

televisão como principal meio de informação e tem pouco gosto pela leitura. O lazer e o entretenimento são outra

grande preocupação nessa faixa etária (de 18 a 25 anos), que demonstra muito interesse por sair com amigos, dançar,

ouvir música e desfrutar a natureza.

Se o tema escolhido for este, reflita sobre o envolvimento – ou não – dos jovens na política nacional e
apresente o seu ponto de vista, justificando-o com bons argumentos e dados da realidade.
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