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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  

“As péssimas consequências dos impactos ambientais para o 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. 

 
 
TEXTO I                                           

Relatório final do Ministério Público do Estado de Minas Gerais sobre o rompimento da barragem do Fundão, 
da mineradora Samarco, em Mariana (MG), aponta que o desastre teria sido motivado por obras na barragem.  
O rompimento ocorreu no dia 5 de novembro de 2015 espalhando lama e rejeitos de mineração e deixou  
19 pessoas mortas, causou destruição da vegetação nativa e poluiu a bacia do Rio Doce. 

O rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco arrasou os distritos de Bento Rodrigues  
e Paracatu e levou lama para a bacia do Rio Doce. Mais de 30 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo 
foram afetados e houve danos profundos ao meio ambiente, desde Mariana até o litoral capixaba. 

                                                                  Tragédia em Mariana foi causada por obras em barragem da Samarco, diz MP. Disponível em: http://www.em.com.br.  
Acesso em: 29 set. 2016 (adaptado). 

 
 

 
TEXTO II                                                                                   TEXTO III 

                
 Disponível em: http://desvendandoageografia.blogspot.com.br. Acesso em: 29 set. 2016.                                                                           Disponível em: http://www.todoestudo.com.br. Acesso em 29 set. 2016. 
                                                  
 
TEXTO IV 
      Dentre os emergentes do grupo Brics, o Brasil tem o desempenho menos negativo, com 14 mortes por ano 
ligadas à poluição do ar para cada 100 mil habitantes. China, Rússia, Índia e África do Sul têm respectivamente 
70, 61, 68 e 39 mortes para cada 100 mil habitantes. 
      Uma matriz energética renovável, políticas de contenção de emissões e investimentos em transporte 
alternativo e público contribuíram para o desempenho positivo brasileiro. A tendência, porém, é de piora nesse 
ranking, pois os dados base são de 2012, e, atualmente, os outros emergentes vêm dando mais atenção ao tema 
do que o Brasil. 

WENTZEL, M. Brasil tem menos mortes por poluição do ar que outros emergentes, mas 'tendência é de piora'. Disponível em: http://www.bbc.com. 
Acesso em: 29 set. 2016 (adaptado). 

 
 
INSTRUÇÕES:  

• 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. 
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