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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.
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Temas da Redação

A partir de uma reflexão sobre as idéias expressas no fragmento em destaque, produza um texto dissertativo em que
seja   trabalhado o seguinte tema:
                                                O ser humano é portador de necessidades múltiplas.

 INSTRUÇÕES:
1) Discuta a idéia de que o homem é portador de necessidades de ordem material e espiritual, entre outras.
2) Mostre que, para ter uma vida de equilíbrio, o ser humano precisa de “Comida, diversão e arte”, como diz a música  dos Titãs.
3) Justifique sempre os seus pontos de vista.

I. A existência do homem não é a simples sobrevivência biológica. O fundamental dela reside em um segundo plano,
que normalmente se chama de simbólico e que envolve as mitologias, os ritos, as religiões, as línguas, os costumes, os
saberes... Nem de longe o homem pode ser visto como ser movido apenas pelo estômago: por isso é preciso que em
sua vida pulsem também o intelecto, a imaginação, assim como as emoções caracteristicamente humanas.

 (RODRIGUES, José Carlos. In: ROCHA, Everaldo. (Org.). Cultura & imaginário . Rio de Janeiro: MAUAD, 1998. p. 43.)

— Quem manda na natureza? O homem ou o bicho?
— Ninguém manda na natureza. A natureza é de todos e para todos.
— Quem manda na natureza é o homem. O bicho não manda nada.
— Não é assim.
— Quem manda no mundo é o homem.
— Por isso é que o mundo está do jeito que está.
— Quem você queria que mandasse? Um tamanduá?
— Se fosse um tamanduá, eu tenho certeza de que o mundo estaria muito melhor.
— Está bem. Então eu te pergunto: tamanduá planta lavouras? Tamanduá constrói usinas? Tamanduá fabrica
     remédios? Tamanduá vai à lua?
— Não, tamanduá não faz nada disso; mas também não faz guerras, não mata seu semelhante.
— Não mata seu semelhante, mas mata formiga.
— Ele mata formiga por necessidade, Bóris; para sobreviver. É diferente. O homem mata por maldade.

(VILELA, Luiz. Bóris e Dóris . Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2006. p. 36-37.)

II.

Reflita sobre o diálogo mantido entre os dois personagens do livro “Bóris e Dóris” e escreva, a seguir, um texto argumentativo
em que você se identifique com um dos interlocutores na discussão sobre o tema homem/natureza, ou seja,
sobre a idéia de “o mundo está do jeito que está” porque quem manda nele é o homem .

INSTRUÇÕES:
1) Discuta a relação homem/natureza na base do processo de desenvolvimento e transformação das sociedades humanas,

 com suas conseqüências.
2) Apóie seu texto em fatos e/ou exemplos que justifiquem o seu ponto de vista.
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O adolescente contemporâneo tem sido rotulado de alienado, consumista, individualista, desiludido com a política.[...]
Se tomarmos como modelos os comportamentos de gerações anteriores, ficaremos paralisados por atitudes

nostálgicas. Cada época tem seus jovens idealistas, militantes, heróicos, assim como jovens perdidos, acomodados,
autocentrados, etc. Desacreditar nos adolescentes produz os mesmos efeitos que desacreditar nos políticos: cruzar os
braços e dizer “não tem jeito”...

É fácil identificar a quem interessam tais desilusões...

Não é o jovem em si por si que será mais ou menos radical e mais ou menos conservador. É a relação da categoria
com a estrutura da sociedade e com o momento histórico que pode tornar a categoria explosiva, rebelde, etc. (Florestan
Fernandes)

(NASCIMENTO, Angelina Bulcão. Quem tem medo da geração shopping ?/ Uma abordagem psicossocial. Salvador: Secretaria da Cultura e
Turismo; EDUFBA, 1994. p. 24-26. Coleção Apoio, 34.)

III.

Com base nas idéias contidas nos dois pensamentos evidenciados nos fragmentos em destaque e em sua experiência
de vida, produza um texto argumentativo em que você apresente um perfil do jovem brasileiro da atualidade.

INSTRUÇÕES:
1) Procure identificar traços  comuns e singularidades do jovem atual.
2) Diga se existe ou não uma crise juvenil hoje e mostre as razões disso.
3) Discuta a acomodação e/ou a rebeldia do jovem atual, suas causas e conseqüências, fundamentando os seus pontos de vista.
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