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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

“A exigência de desempenho feita, hoje, aos indivíduos”, 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. 

 
 
TEXTO I 

Jovem estuda 13 horas por dia e garante vaga em duas federais  
Aos 18 anos, Pedro Calil já está concluindo o primeiro ano de engenharia aeronáutica na Universidade de São 

Paulo (USP). Aprovado em quinto lugar na Fuvest, ele também conquistou vagas em engenharia eletrônica, na 
Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), e engenharia mecânica, na Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), graças à pontuação no Enem 2014.  

Nascido em Ituiutaba (MG), Calil conta que deixou a família e se mudou com dois amigos para Ribeirão Preto 
(SP) quando ainda tinha 15 anos, porque queria se dedicar mais aos estudos e alcançar o sonho de ser aprovado 
em uma universidade pública. 
 

PIOLI, A. O. A. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 27 jul. 2016 (adaptado). 
 

TEXTO II 
O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Braga de Andrade, afirmou que o governo 

deve promover "medidas muito duras" na Previdência Social e nas leis trabalhistas para equilibrar as contas 
públicas. Ele citou como exemplo o caso da França e afirmou que lá é permitido trabalhar até 80 horas por 
semana. ‘‘Nós aqui no Brasil temos 44 horas de trabalho semanais. As centrais sindicais tentam passar esse 
número para 40. A França, que tem 36 horas, passou agora para 80, a possibilidade de até 80 horas de trabalho 

semanal [na verdade, são 60 horas] e até 12 horas diárias de trabalho.’’ 
 

Indústria sugere mudar leis trabalhistas e cita jornada de 80h por semana Balanço 2014. Disponível em: http://economia.uol.com.br. Acesso em: 27 jul. 2016 (adaptado). 

 

TEXTO III 

A cada dia que passa, o mercado de trabalho está mais exigente em relação aos profissionais que irão atuar 
nas empresas. Se no passado, só a boa formação acadêmica e o bom nível dos conhecimentos técnicos na área 
específica eram levados em conta, a situação hoje é bem diferente. Hoje o profissional deve apresentar outras 
habilidades. É fundamental que haja desenvoltura e flexibilidade. Em processos seletivos, as empresas valorizam 
a apresentação pessoal e a postura de todos os candidatos, ou seja, ele tem que ser educado e deve saber se 
relacionar com os demais. Além disso, também é preciso que o candidato apresente competências para a vaga e 
boas comunicações tanto verbais como escritas. 

 

As novas exigências do Mercado de Trabalho. Disponível em: http://www.ecaderno.com. Acesso em: 27 jul. 2016 (adaptado). 

TEXTO IV 

  
                                                                                                                                                                          Disponível: http://rgcriativo.com.br. Acesso em: 27 jul. 2016. 
INSTRUÇÕES:  

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas 
desconsiderado para efeito de correção.  
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.  
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
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