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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     

Pesquisa indica que poluição pode danificar cérebro e contribuir para Alzheimer 

Amostras do cérebro de corpos de pessoas que viveram e morreram na Cidade do México – que é um dos lugares mais 
poluídos do mundo e onde uma grande nuvem cinzenta paira no ar – foram analisados em um laboratório da Universidade de 
Lancaster, na Inglaterra.  

Pequenas demais para serem vistas a olho nu, nanopartículas de um óxido de ferro chamado magnetita foram 
encontradas nos tecidos cerebrais. As amostras do México foram comparadas com o mesmo tipo de material coletado em 
Manchester. [...] 

Uma forte suspeita ainda não comprovada empiricamente é que essas partículas são capazes de quebrar conexões entre 
as células cerebrais, exatamente como acontece com doenças como o Alzheimer. 

Disponível em: http://www.bbc.com. Acesso em: 15 maio 2017 (fragmento). 
 
 

TEXTO II 
Limpeza, dentro de casa e fora dela, foi sendo associada a boa educação, prova, por sua vez, de boa posição na 

sociedade. O homem ocidental, em suma, aprendeu a torcer o nariz à sujeira à medida que o desenvolvimento das cidades 
deu origem ao modo de vida urbano, entendendo-se por isso, entre tantas outras coisas, a prática de tratar o próximo com 
respeito (urbanidade) e não emporcalhar o que é de todos – o espaço público. 

Combate à Poluição: O papel de cada um. Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 15 maio 2017 (fragmento).                                    
. 
 
 

TEXTO III                                                                                                         TEXTO IV                                                        
       Queimar já foi considerado o método mais eficiente de acabar com o lixo, 
seja ele de origem doméstica ou industrial. Entretanto, com o avanço da 
industrialização, a natureza dos resíduos mudou drasticamente. A produção em 
massa de produtos químicos e plásticos torna, hoje em dia, a eliminação do lixo 
por meio da incineração um processo complexo, de custo elevado e altamente 
poluidor. Longe de fazer o lixo desaparecer, a incineraçãoacaba gerando ainda 
mais resíduos tóxicos, e tornando-se uma ameaça para a saúde pública e o 
ambiente. 

Incineração não é solução. Disponível em: http://www.greenpeace.org. Acesso em: 15 maio 2017 (fragmento). 
 
 
 

TEXTO V   
       Existem várias fontes de poluição no planeta e para eliminá-las seria 
necessário adotar muitas medidas em diversos setores da economia. Estamos 
poluindo a terra, o mar, os rios, as águas subterrâneas e também o ar que 
respiramos. Consumimos muito e como a população mundial aumenta a cada dia, 
a tendência é aumentar também o consumo e, com ele, a poluição planetária.  
       Por que consumo está relacionado com poluição? Porque não temos o hábito 
de reciclar o que consumimos, e essa falha não é apenas das pessoas, mas 
também das cidades e dos países. 

Disponível em: http://www.turminha.mpf.mp.br. Acesso em: 15 maio 2017 (fragmento).                                                      
 
 

 
 

Disponível em: https://br.pinterest.com. Acesso em: 15 maio 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  

“Qual deve ser o papel da sociedade no combate à poluição?”, 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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