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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      

Pesquisas do mundo todo mostram que a criança que lê e tem contato com a literatura desde cedo, principalmente 
se for com o acompanhamento dos pais, é beneficiada em diversos sentidos: ela aprende melhor, pronuncia melhor as 
palavras e se comunica melhor de forma geral. "Por meio da leitura, a criança desenvolve a criatividade, a imaginação e 
adquire cultura, conhecimentos e valores", diz Márcia Tim, professora de literatura do Colégio Augusto Laranja, de  
São Paulo (SP). 

Como ensinar a seu filho que ler é um prazer. Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br. Acesso em: 4 fev. 2017 (adaptado). 
 
 
TEXTO II                                                           TEXTO III 

      São muitos os brasileiros, adultos, crianças e adolescentes, 
que, antes da oportunidade da leitura, lutam pela sobrevivência. 
Por isso, nosso país carece de políticas públicas que ampliem o 
acesso ao livro, pois o direito de ler é inerente à cidadania e 
decisivo para a ascensão socioeconômica e redução da dívida 
social. Quantos mais pessoas lerem, menor será o contingente de 
excluídos.  
       As escolas seriam uma grande porta de entrada para o 
universo dos livros. No Brasil, porém, 53% das 120,5 mil escolas 
existentes nas redes públicas não têm biblioteca ou sala de leitura, 
conforme levantamento feito em 2015 pelo portal Qedu, da 
Fundação Lemann. Além disso, em decorrência da crise 
econômica, os programas de compras governamentais de obras 
não didáticas também sofreram atrasos e paralisações nos últimos 
anos. 

CEREGATO, L. Por que o brasileiro lê tão pouco. Disponível em: https://noticias.uol.com.br.  
Acesso em: 4 fev. 2017 (fragmento).  

 

 
Disponível em: http://arteculturaespiritualidade.blogspot.com.br. Acesso em: 4 fev. 2017. 

 
. 
TEXTO IV 

44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro 
       Segundo uma pesquisa realizada pelo Ibope por encomenda do Instituto Pró-Livro, 67% da população 
brasileira não houve uma pessoa que incentivasse a leitura em sua trajetória, mas dos 33% que tiveram alguma 
influência, a mãe, ou representante do sexo feminino, foi a principal responsável (11%), seguida pelo professor 
(7%). As mulheres continuam lendo mais: 59% são leitoras. Entre os homens, 52% são leitores. Aumentou 
também o número de leitores na faixa etária entre 18 e 24 anos – de 53% em 2011 para 67% em 2015. 

BABEL. Disponível em: http://cultura.estadao.com.br. Acesso em 4 fev. 2017 (adaptado). 
 

 
 
 

 
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 importância do incentivo ao hábito da leitura”, 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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