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Instruções:
1. Para elaborar a sua Redação, você deve escolher um tema entre os três apresentados.
2. Utilize o espaço reservado ao Rascunho para elaborar a sua Redação.
3. Use somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, ao transcrever o seu texto na Folha de

Redação, e observe as instruções constantes neste Caderno.
4. Confira os dados constantes no cabeçalho da Folha de Redação e assine-a no espaço reservado

para tal fim.
5. Considere que seu texto será corrigido, observando-se os seguintes critérios:

  I. Título.
 II. Tema.
III. Coerência.
IV. Tipologia textual.
 V. Emprego da norma padrão.
VI. Coesão.

6. Não se esqueça de que terão nota zero  as redações que
a) fugirem ao tema proposto no comando;
b) não desenvolverem o tipo de texto proposto no comando do tema;
c) apresentarem acentuada desestruturação e/ou divagação (informações soltas e

desarticuladas) no desenvolvimento do tema e/ou apresentarem mais de 22 linhas
ou menos de 17 linhas;

d) apresentarem  qualquer  identificação no texto, ou nas suas margens, mesmo que
seja a lápis;

e) forem consideradas ilegíveis ou desenvolvidas em forma de desenhos, números,
versos, espaçamento excessivo entre as letras, palavras e parágrafos, bem como
desenvolvidas em códigos alheios à língua portuguesa escrita;

f) forem desenvolvidas a lápis ou a tinta em cor diferente da preta ou azul .

7. Lembre-se de que o título do texto não deve estar incluído no limite de linhas.

RED -

REDAÇÃO

Tema I

Vaiar delegações, hinos e atletas de outros países demonstra pura falta de respeito e educação. Os torcedores do
Pan do Rio fazem isso em todos os jogos. Pergunto: que culpa têm esses atletas? E ainda queremos sediar Copa do
Mundo e a Olimpíada? Lamentável.

(GALLINARI, Sandro César. (Praia Grande - S.P.). Torcida que vaia. Folha de S. Paulo , São Paulo, 29 jul. 2007. Painel do Leitor, p. A 3.)

A carta é uma forma de interação entre os homens. O texto em questão faz parte de uma carta aberta, tendo como veículo
de comunicação o jornal, com estilo simples, porém formal, dirigida a destinatários desconhecidos.
A partir das orientações dadas, escreva uma carta argumentativa dirigida ao jornal que veiculou a carta do
referido leitor, concordando com o ponto de vista focalizado ou dele discordando, através de argumentos que
respondam aos questionamentos feitos.

INSTRUÇÕES:
1) Reflita a respeito da questão temática, apontando alternativas de compreensão para a matéria em discussão.
2) Use o português formal que o destinatário requer.
3) Obedeça ao padrão formal do texto epistolar (carta).
4)  Assine, no fecho, com o pseudônimo Irã , para que sua Redação não seja considerada como identificada.

Tema II

Consumir tornou-se tão vital quanto respirar e comer, emergindo como uma espécie de religião da modernidade.
Uma ação social humana foi naturalizada como inerente à própria existência. Nesse contexto, os consumidores são

disputados como em guerras entre nações.
Técnicas de venda e marketing buscam produzir o chamado “consumidor exemplar”, que, como diz Eduardo Galeano,

é aquele que desperdiça e descarta.
[...]

Diante disso, vale indagar se é possível consumir de modo humanamente justo, atribuindo valores de solidariedade,
equilíbrio e proteção ao meio ambiente num mercado cada vez mais agressivo. O consumo sustentável surge então como
saída para um futuro ainda incerto, e o consumidor exemplar  deixaria de ser aquele que consome futilidades e polui a
natureza para dar lugar àquele que consome de modo consciente e responsável.

(SÃO BERNARDO, Sérgio. O consumidor exemplar. A Tarde , Salvador, 29 jul. 2007. Opinião, p. 3.)
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Analise o fragmento em destaque, reflita sobre o seu conteúdo e, baseando-se nele e em sua experiência de vida,
produza um texto argumentativo em que você discuta a seguinte temática:

Um consumidor exemplar é aquele “que consome de modo consciente e responsável”.

INSTRUÇÕES:
1) Argumente no sentido de mostrar que a sociedade de consumo “leva tensão ao mundo moderno e o frenesi do desejo consumista,

nos moldes atuais, estimula a violência.
2) Proponha uma outra realidade, baseada em outros valores, identificando-os.
3) Apóie seu texto em fatos, exemplos que sirvam para justificar os seus argumentos.

Tema III

A pós-modernidade consolida a visão de que a cidade, de maneira alguma, restringe-se a prédios, ruas, avenidas,
praças e outros espaços concretos, ela se constitui com base em imaginários e como imaginários. O imaginário urbano
é o resultado do longo aprimoramento de uma sensibilidade que, no mundo ocidental, iniciou-se com o sentimento grego
de polis como espaço público de decisão política — um espaço onde todos são iguais e no qual impera a
democracia — , e passou pelo grande imaginário gestado entre os muros das cidades medievais, de ensino e educação,
do trabalho livre sendo recompensado pelo consumo não apenas de bens e serviços — o barbeiro, a taberna, o teatro  e
mesmo a igreja — , mas, muito especialmente, do lugar do encontro, da troca de idéias e, como tal, da teatralidade da
vida social em público, e da festa.

A Renascença ampliou e acresceu em importância o desfrute de uma vida cultural, só possível na diversidade — ou
cosmopolidade — da cidade. O retrocesso no entusiasmo pelo objeto cidade, contido no imaginário, veio com a presença
da indústria e sua fumaça negra, associados à pouca qualidade de vida e à conseqüente nostalgia da natureza. [...] Mas,
com a pós-modernidade, o que retorna como um imaginário que parece se impor na contemporaneidade é a idéia de
cidade em festa e com qualidade de vida, a marcar menos a cidade e mais o modo urbano de ser e viver.

(GASTAL, Susana. Alegorias urbanas : o passado como subterfúgio. Campinas, São Paulo: Papirus , 2006. p. 69-70. (Coleção Turismo))

Reflita sobre o conteúdo do fragmento em evidência e tome-o como ponto de partida para a elaboração de um texto, na
forma de prosa que julgar conveniente, mas que discuta “o modo urbano de ser e viver”, tomando como base
também a sua experiência de vida e a sua cidade.

INSTRUÇÕES:
1)  Discuta a cidade como um agrupamento humano complexo.
2)  Focalize a cidade como núcleo de cultura e civilização.
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Assina le  o  tem a se lec ionado  para  produzir seu  tex to .

RASCUNHO DA REDA ÇÃ O
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