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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  

“Mobilidade urbana: alternativas sustentáveis para a harmonia na cidade”, 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  

A mobilidade urbana se apresenta como um desafio não só nos centros urbanos do Brasil, mas também nas 
grandes metrópoles do mundo. O deslocamento de pessoas, em busca de bens e serviços de qualidade, 
oportunidades de qualificação e empregos, acarreta, nas regiões metropolitanas e grandes capitais, localidades 
de concentração populacional. 

O notório inchaço urbano obriga com urgência a harmonia e agilidade o deslocamento de bens e pessoas 
com eficiência, conforto e segurança além de mitigar os impactos ambientais, visuais e de poluição sonora e 
atmosférica, ressaltando também modelos de minimização da exclusão social.  

Mobilidade Urbana. LIMA, R. P. de S. Disponível em: http://educacao.globo.com/. Acesso em: 28 ago. 2016 (adaptado). 

 

 
TEXTO II                                                                                      TEXTO III                                                                   

                        Disponível em: http://fococidadao.blogspot.com.br. Acesso em: 28 ago. 2016. 
                                                                                                                             Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 28 ago. 2016.                                   
 
 
TEXTO III                                                                      
     Mobilidade é o grande desafio das cidades contemporâneas, em todas as partes do mundo. A opção pelo 
automóvel - que parecia ser a resposta eficiente do século 20 à necessidade de circulação - levou à paralisia do 
trânsito, com desperdício de tempo e combustível, além dos problemas ambientais de poluição atmosférica e de 
ocupação do espaço público. No Brasil, a frota de automóveis e motocicletas teve crescimento de até 400% nos 
últimos dez anos. 
                                                                                                                                          O que é mobilidade urbana sustentável. Disponível em: http://www.mobilize.org.br. Acesso em: 1 set. 2016 (adaptado).                         
 
 
 
 
 
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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