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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     

O paradigma da maconha no Brasil e as possíveis consequências de sua legalização 
A maconha poderá causar dependência química em uma pessoa de maneira semelhante ao desenvolvimento de 

uma dependência consumerista por qualquer bem como, por exemplo, bolsas e sapatos. A dependência decorre de um 
desequilíbrio da conduta humana que é tanto mais intensa quanto o prazer proporcionado pelo desfrute de um objeto 

ou/e de uma ação (fumar, jogar, comer). Quem experimenta maconha pela primeira vez não fica igual uma pessoa 
sedenta por água no meio de um deserto, necessitando daquela substância para continuar vivo. A correta advertência 
que se faz é a de que seu uso desequilibrado e irresponsável pode causar danos à saúde, embora em menor grau se 
comparado a quantidades idênticas de outras drogas. 

 

ALMEIDA, M. W. Disponível em: https://ministromarley.jusbrasil.com.br. Acesso em: 13 março 2017 (fragmento). 

 

TEXTO II   
      O Uruguai conseguiu zerar as mortes relacionadas ao tráfico de maconha desde a legalização em dezembro 
de 2013, informou o secretário nacional de Drogas Julio Calzada em outra audiência pública no Senado brasileiro. 
Calzada deixou várias dúvidas no ar durante a sua exposição: “Qual é a questão central das drogas? O foco deve 
estar na substância? Nas pessoas? Na cultura? Na sociedade? Na política? Na geopolítica? Nas leis? Perguntas 
interessantes’’. 

MENEZES, C. A guerra de argumentos pró e contra a legalização da maconha. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br. Acesso em: 13 março 2017 (fragmento).                                    
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TEXTO III                                                                         TEXTO IV 

                                  EFEITOS DA MACONHA 
        

9% dos que experimentam se tornam 

dependentes 
 
 

O uso regular aumenta o risco de crises de 
ansiedade, depressão e psicoses, em 
pessoas com vulnerabilidade genética 

 

Aumenta o risco câncer e doenças 
pulmonares associada ao fumo 
 
 

 
Disponível em: http://maconhanao.blogspot.com.br. Acesso em: 13 março 2017.                                  Fonte: The New England Journal of Medicine/National Institute on Drug Abuse. Ilustração: Vinicius Mattos. 
 

 
 
 
 
 

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  

“Possíveis implicações da legalização da maconha 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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