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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 

Grafite e Pichação 
Desde os tempos mais primórdios, o homem conhece a importância do desenho para a evolução e o estudo de 

nossa espécie. É através das pinturas feitas nas cavernas e nos muros mais antigos que os estudiosos podem definir 
características da vida de nossos antepassados. Hoje em dia, porém, muitas pessoas definem os desenhos ao ar livre 
como sujeira.  

O nome “grafite” tem origem no italiano “graffito”, palavra usada para designar os desenhos de épocas remotas, 
feitos em paredes. “Graffite”, por sua vez, é o plural de “graffito” e serve para designar os desenhos elaborados ao ar 
livre em geral.  

Ao contrário da pichação, o grafite é baseado em desenhos. Todas as letras e figuras utilizadas nas pinturas são 
pensadas, elaboradas, desenhadas e coloridas cuidadosamente, para que representem aquilo que o artista quer 
mostrar. 

                                                                             Disponível em:  http://www.artistasnarua.com.br. Acesso em: 7 fev. 2017 (fragmento). 
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Disponível em: http://www.revistadehistoria.com.br. Acesso em: 7 fev. 2017.                                                                           Disponível em: http://lucassaraivanoticias.blogspot.com.br. Acesso em: 7 fev. 2017. 
 

              

              TEXTO IV 

No lugar de um muro branco, envelhecido pelo tempo, sem qualquer atrativo, imagine-se diante de um 
trabalho de grafite retratando uma cena do amanhecer do pantanal mato-grossense, com seus pássaros coloridos 
e seu céu de um azul inconfundível. Eleva o espírito e o transporta para o estado de graça. 

 
                                                                                                                                                                                     JUNIOR, E. Q. O. Disponível em: https://eudesquintino.jusbrasil.com.br. Acesso em 7 fev. 2017 (fragmento). 

 
 

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     

“Pichação versus grafite: como distinguir o vandalismo da arte?’’ 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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