
PROPOSTA 01

III CADERNO DE ATIVIDADESIII CADERNO DE ATIVIDADESIII CADERNO DE ATIVIDADESIII CADERNO DE ATIVIDADES

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com 
base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema A saúde do brasileiro - um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social? 

Apresente proposta de intervenção, que respeite os 
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de 
vista.

Nos últimos quatro anos, a renda média do brasileiro 

cresceu, mas o dinheiro extra não trouxe mais saúde. O Brasil está 

mais gordo e sedentário. Abusa mais de álcool. Come menos feijão, 

frutas e hortaliças. Está mais sujeito à hipertensão e ao diabetes.

Disponível em: http://migre.me/eX6Ex. Acesso em 09 de junho de 2013.

Disponível em: http://migre.me/eX6Ll. Acesso em 09 de junho de 2013.

O governador Jaques Wagner falou hoje sobre a 

importância do Sistema Único de Saúde, durante a cerimônia de 

comemoração dos 30 anos do Hospital Roberto Santos. “Com 

todos os problemas que tem , o SUS é a garantia de que qualquer 

cidadão brasileiro vai ser assistido caso tenha algum mal 

repentino”. Em muitos países, explicou, quem não pagar um plano 

de saúde corre o risco de ficar sem atendimento médico, 

dependendo da caridade alheia. Para o governador, o SUS é uma 

conquista do povo brasileiro e deve ser respeitado para que possa 

prestar um serviço cada vez melhor à população.

Disponível em: http://migre.me/eX6SK. Acesso em 09 de junho de 2013.

PROPOSTA 02

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema Caos no trânsito: um mal que assola 
as vias brasileiras apresentando proposta de intervenção, que , 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 
ponto de vista.

Disponível em: http://migre.me/eX7op. Acesso em 09 de junho de 

2013.

Entre 1975 e 1999, a população de São Paulo 

aumentou 39,4%. No período, a frota de carros na cidade 

cresceu quase dez vezes mais: 345,9%. Em Los Angeles, 

avenidas com dez faixas estão entupidas. As ruas de algumas 

cidades européias chegaram ao limite de circulação. E uma 

pesquisa publicada em 2004 mostrou que a cada doze 

ataques cardíacos masculinos, um tem relação com 

engarrafamentos – culpa da associação de estresse e contato 

com poluição. Em Bangcoc, Tailândia, a velocidade média no 

horário de rush é de 3,4 quilômetros por hora – segundo a 

revista The Economist, motoristas têm garrafas plásticas à 

mão para poderem urinar quando presos no trânsito.

Disponível em: http://migre.me/eX7TG. Acesso em 09 de junho de 

2013.

Você já teve a sensação, como pedestre ou motorista, de que 
as pessoas se transformam quando estão no trânsito – e 
passam a ter atitudes agressivas, anti-sociais, que jamais 



adotariam fora do asfalto? Segundo comprovam várias 
pesquisas, isso é mais do que uma simples impressão. Por 
exemplo: quando estão se aproximando de uma pessoa que 
atravessa a rua, 73% dos motoristas mantêm a velocidade ou 
aceleram. E, quando existe outro carro esperando, demoram 
em média 11 segundos a mais para desocupar uma vaga de 
estacionamento. Mas por que tanta hostilidade? Por que o 
trânsito muda as pessoas? No fim do século 19 o engenheiro 
alemão Karl Benz, fundador da Mercedes-Benz, fez uma 
profecia curiosa: poucos carros seriam vendidos no mundo, 
porque a maioria das pessoas não tinha capacidade de guiar 
um automóvel.

Disponível em: http://migre.me/eX855. Acesso em 09 de junho de 2013.

PROPOSTA 03 (Manifesto)

Segundo a proposta de redação da UFG de 2008, o 
manifesto é "um gênero utilizado para declarar publicamente razões 
que justifiquem certos atos ou em que se fundamentem certos  
direitos. Com o objetivo de impactar a opinião pública, esse gênero  
apresenta tanto características expositivo-argumentativas, 
visando ao convencimento, quanto características persuasivas de  
apelo emocional, acentuando uma polêmica já existente."

Dessa forma, imagine que você seja representante de um 
grupo de famílias que teve familiares perdidos em virtude de 
acidentes no trânsito. O objetivo é que você se posicione exigindo 
mudanças quanto à impunidade presente nas leis de trânsito 
brasileiras. Seja persuasivo e convincente! Utilize estratégias de 
apelo emocional e apresente medidas para solucionar a questão.

PROPOSTA 04

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Como devem ser as relações socioeconômicas e 
ambientais, para se atingir metas desejadas - a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental?

Apresente proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

A vida cresceu e se desenvolveu na Terra como uma trama, uma grande rede de seres interligados, interdependentes. Essa rede entrelaça de 
modo intenso e envolve conjuntos de seres vivos e elementos físicos. Para cada ser vivo que habita o planeta existe um espaço ao seu redor com todos os 
outros elementos e seres vivos que com ele interagem, por meio de relações de troca de energia: esse conjunto de elementos, seres e relações constitui o 
seu meio ambiente. Explicado dessa forma, pode parecer que, ao se tratar de meio ambiente, se está falando somente de aspectos físicos e biológicos. 
Ao contrário, o ser humano faz parte do meio ambiente e as relações que são estabelecidas — relações sociais, econômicas e culturais — também fazem 
parte desse meio e, portanto, são objetos da área ambiental.

Temas transversais – MEC/INEP 2013.

Disponível em: http://ambientefeliz.wordpress.com/3-historias/. Acesso em 10 de junho de 2013.



PROPOSTA 05

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com 
base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema INVESTIR na superação da 
discriminação e RECONHECER a diversidade etnocultural que 
compõe o patrimônio sociocultural brasileiro – Um desafio 
educacional, apresentando proposta de intervenção, que respeite 
os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de 
vista.

Disponível em: http://migre.me/eX994. Acesso em 01 de junho de 2013.

Disponível em: http://migre.me/eX9iD. Acesso em 01 de junho de 2013.

Para viver democraticamente em uma sociedade plural é 
preciso respeitar os diferentes grupos e culturas que a constituem. 
A sociedade brasileira é formada não só por diferentes etnias, como 
também por imigrantes de diferentes países. Além disso, as 
migrações colocam em contato grupos diferenciados. Sabe-se que 
as regiões brasileiras têm características culturais bastante 
diversas e que a convivência entre grupos diferenciados nos planos 
social e cultural muitas vezes é marcada pelo preconceito e pela 
discriminação.

Temas transversais – MEC/INEP 2013.

PROPOSTA 06

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com 
base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema Comportamento sexual do cidadão 
brasileiro e sua vulnerabilidade às DSTs - perspectiva de 
práticas de prevenção, apresentando proposta de intervenção, 
que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, 
de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 
ponto de vista.

Os jovens são considerados como vulneráveis em todas 
as sociedades do mundo globalizado, destacando-se em relação à 
aids. O primeiro caso de aids em jovens brasileiros foi notificado em 
1982, atingindo o número de 10.337 casos entre jovens de 13 e 19 
anos, considerando-se o período de 1982 a 2006 e o possível 
atraso de notificações e dificuldade de acesso do adolescente à 
testagem. A partir de 1998 houve a inversão da razão de sexo nos 
casos de AIDS nesta faixa etária, passando a predominar o sexo 
feminino com taxa de incidência de seis homens para cada dez 
mulheres. Atualmente predomina a categoria de exposição sexual, 
com diminuição proporcional dos casos por uso de drogas 
injetáveis.

Disponível em http://www.dst.uff.br/revista20-1-2008/6.pdf. 
Acesso em 02 de junho de 2013.

A epidemia da aids e a gravidez deram visibilidade à 
sexualidade juvenil. As diferentes formas de intervenção 
direcionadas para o público jovem resultaram na difusão e no 
aumento do uso de preservativos entre essa parte da população, 
contudo, se o uso de preservativo aumentou entre os jovens, ele 
ainda não é utilizado por todos e nem em todas as relações sexuais.

Disponível em http://www.dst.uff.br/revista20-1-2008/6.pdf. 
Acesso em 02 de junho de 2013.

O significado do termo vulnerabilidade, nesse caso, 
refere-se à chance de exposição das pessoas ao adoecimento, 
como resultante de um conjunto de aspectos que ainda que se 
refiram imediatamente ao indivíduo, o recoloca na perspectiva da 
dupla-face, ou seja, o indivíduo e sua relação com o coletivo.

Disponível em http://www.dst.uff.br/revista20-1-2008/6.pdf. 
Acesso em 02 de junho de 2013.

PROPOSTA 07
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com 

base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 

redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 

portuguesa sobre o tema Mídia, redes sociais e espetáculo – os 

limites entre informação e sensacionalismo, apresentando 

proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. 

Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.



PROPOSTA 08

Disponível em http://migre.me/eX9QU. Acesso em 04 de junho de 2013.

Disponível em http://www.dst.uff.br/revista20-1-2008/6.pdf. 
Acesso em 04 de junho de 2013.

Bem, como já escrevi aqui, fico assustado com a quantidade de 
coisa mal checada e precipitada que circula pelas redes sociais, 
principalmente em momentos de grande comoção. Fofoca sempre existiu, 
mas agora é transmitida em massa e em tempo real. As plataformas 
digitais em redes sociais, principalmente o Facebook e o Twitter, ajudam a 
mudar o modo como nos comunicamos e fazemos fluir informação pela 
sociedade, alterando - consequentemente - as estruturas tradicionais de 
poder. Mas se elas ajudam a formar, também desinformam. Tem sempre 
um pilantra distorcendo informação e divulgando-a, achando que está 
ajudando ou com o intuito de prejudicar. Ou aqueles que misturam 
realidade e desejo, fato e ficção, consciente ou inconscientemente. 
(anônimo)

Disponível em http://migre.me/eXaJ7. Acesso em 04 de junho de 2013.

 Até poucas décadas atrás, o Brasil era um país de 

economia agrária e população majoritariamente rural. Hoje, 8 em 

cada 10 brasileiros vivem em cidades A concentração de pessoas 

em centros urbanos traz uma série de implicações, sejam elas de 

ordem social, econômica ou ambiental.
O sentido mais usual, da urbanização, é o de crescimento 

urbano, ou seja, refere-se à expansão física da cidade, mediante o 
aumento do número de ruas, praças, moradias, etc. Nesse caso, 
ela não tem limite, a ponto de unirem-se umas às outras, num 
fenômeno conhecido por conurbação.

Disponível em http://www.brasilescola.com/brasil/urbanizacao-geral.htm 
Acesso em 10 de junho de 2013.

Um outro sentido atribuído à urbanização envolve o 
crescimento da população das cidades, acontecendo em um ritmo 
superior ao da população rural. É na expansão do modo de vida 
urbano que podemos localizar importantes elementos para a 
análise do processo de urbanização no momento presente. 

Disponível em http://www.brasilescola.com/brasil/urbanizacao-geral.htm 
Acesso em 10 de junho de 2013.

Disponível em http://migre.me/eXbjm. Acesso em 10 de junho de 2013.

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com 

base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 

redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 

portuguesa sobre o tema Cidades – os desafios da urbanização e 

do crescimento, apresentando proposta de intervenção, que 

respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 

forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 

ponto de vista.

INSTRUÇÕES:

A) O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
B) O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
C) A redação em até 7(sete) linhas escritas será considerada “insuficiente” e 

receberá nota zero.
D) A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-

argumentativo receberá nota zero.
E) A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do 

Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas desconsideradas para 
efeito de correção.

OBSERVAÇÃO: para cada proposta acima, deve-se 
levar em consideração as instruções abaixo:
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