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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 

 

A dona de casa Flávia, de 23 anos, mãe do menino Bryan, de 6 anos — morto numa briga de trânsito — afirmou 
que o homem que atirou no veículo “não gostou de ser fechado”. Antes dos disparos, feitos com um revólver calibre 38, 
o atirador ainda emparelhou com o carro onde estavam as crianças, mostrou a arma e disse que o marido de Flávia, 
Christian, de 23 anos, que dirigia o carro, estava “fazendo merda”. [...] 

Um dos tiros atingiu as costas de Bryan. A bala transfixou seu corpo e atingiu a perna da irmã mais nova que passa 
bem. Bryan foi levado ao Hospital, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. 

SOARES, R. Mãe de criança morta em briga de trânsito diz que atirador ‘não gostou de ser fechado’.  
Disponível em: https://extra.globo.com. Acesso em: 8 ago. 2017 (adaptado).  

 
TEXTO II     

A cidadania no trânsito 
Nossa obrigação enquanto motoristas não é somente conhecer e respeitar a legislação de trânsito em nosso dia a 

dia, mas especialmente usarmos da cidadania que nos é inerente.  
Nos deparamos diariamente com brigas de trânsito, que normalmente iniciam por motivos fúteis, mas infelizmente 

muitas das quais acabam por resultar em pessoas machucadas, até por agressões e em outros casos em mortes.  
O CTB, ao seu capítulo XV, elenca as diversas infrações de trânsito que são puníveis por este diploma legal.  

Obviamente, além da legislação especial de trânsito, devemos obedecer à legislação criminal, que deve sempre 
proteger a integridade e a vida das pessoas. 

Em muitos países, o Road Rage, ou como conhecemos comumente no Brasil, a "briga de trânsito", pode ser 
causada por diferentes motivos, pois como falado, uma simples distração, pode desencadear um processo nervoso no 
motorista, que nas grandes cidades, já é punido com os constantes congestionamentos, além de condições climáticas e 
até mesmo altos índices de ruídos.  

O Road Rage é seriamente levado em consideração, sendo inclusive punido severamente com medidas 
administrativas que visam coibir esta sórdida conduta, além de muitas vezes servirem enquanto condições agravantes 
em condutas criminosas, como o racha e até colisões que envolvam vítimas. 

PIOVEZANNI, C. T. L. Disponível em: https://cesar-piovezanni.jusbrasil.com.br. Acesso em: 8 ago. 2017 (fragmento).                                                                                 
 
 

 
TEXTO III                                                                      TEXTO IV 

O serviço telefônico de emergência da Polícia Militar (PM) de São 
Paulo registra, em média, 2.100 ligações mensais relatando 
desentendimentos de trânsito na capital paulista. A cada dia da semana, 
são 70 chamados apontando discussões variadas entre condutores de 
veículos. Pelo menos 20 acabam em agressões físicas – todos os dias. 

Sextas-feiras fazem as estatísticas crescerem ainda mais. Campeão 
em incidentes no 190, o último dia útil da semana costuma gerar, em 
média, 30 ocorrências de brigas nas ruas, quando os cidadãos chegam 
de fato a trocar socos e tapas. 

GUIMARÃES, A. Serviço 190 registra 70 chamadas diárias por briga de trânsito em SP. 
Disponível em: https://noticias.uol.com.br. Acesso em: 8 ago. 2017 (adaptado). 

 
 

Disponível em: http://www.diariodecontagem.com.br. Acesso em: 8 ago. 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  

‘‘Medidas para o combate das brigas de trânsito 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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