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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
  

   • 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. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I      

O “jovem chato”, “cheio de mimimi” de hoje, é aquele que questiona tudo, discorda do que vê, e, sobretudo, aquele 
que fala o que quer, onde quer, por razão ou sem razão. As gerações anteriores devem saber e aceitar que a nova 

geração está focada em si mesmo, e, focando-se neles mesmos, conseguem enxergar as diferenças que existem entre 
si e o outro, e as suas diferenças interiores. São essas pessoas que questionam a educação, as formas de 
entretenimento, o mundo, o seu lugar nele. É a geração que tem informação pulverizada sobre todas as coisas e, 
sabendo disso, pode escolher o que quer. São aqueles que baixam o que querem, e deletam o que não interessa. Essa 
é a geração da busca, e seria injustiça não reconhecer as qualidades que ela tem....................................................     
 

DIAS, D. O poder da geração mimimi. Disponível em: http://geekness.com.br. Acesso em: 14 fev. 2017 (adaptado). 

 

 
TEXTO II                                                 TEXTO III                                                 TEXTO IV                                                   
       

                                                                                                                    
Disponível em: https://onsizzle.com. Acesso em: 14 fev. 2017.                  Disponível em: https://twibbon.com. Acesso em: 20 fev. 2017.                    Disponível em: http://frabz.com. Acesso em: 20 fev. 2017. 
 
. 
 
TEXTO V 
       Eu raramente caio na cilada de debater minorias com quem não o é e não reconhece estas questões. Mas às 
vezes acontece. Estou farta de abordar o machismo, o racismo, homofobia e afins e ouvir meus argumentos serem 
reduzidos a “mimimi”. Falta muita empatia neste mundo, como bem sabemos. Mas se tem um lugar onde a falta de 
empatia esbarra no desrespeito, é nesta expressãozinha maligna. Às vezes se trata até de um problema particular de 
alguém, que outro já reduz a nada. Uma queixa de cansaço, de estresse, de dor, de tristeza… Ninguém conhece a dor 
do outro. Pode ser maior do que você imagina. Então antes de rotular de “frescura”, vamos largar um pouco do martelo 
do tribunal e parar para ouvir? Tentar entender? 

 
GANEM, G. Chega de mimimi. Disponível em: http://gabrielaganem.com. Acesso em: 14 fev. 2017. 

 

 

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  

“Efeitos da banalização de questões sociais no Brasil”, 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. ....................................................................................................................................................................... 
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