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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      

Veja exemplos de corrupção no cotidiano dos brasileiros 
 

Desrespeitando os outros 

      Para Aquela vaga de deficiente não é sua, a não ser que você tenha alguma deficiência, claro. É uma regra simples, 
mas facilmente ignorada em nosso país. Do mesmo modo que não é difícil encontrar idosos em pé no ônibus ou metrô 
enquanto jovens ocupam os lugares reservados para tirar aquele cochilo. Sem falar nas mães e pais que insistem em 
colocar crianças enormes, de 5 anos, por exemplo, no colo apenas para furar a fila no caixa preferencial. Estamos de 
olho. 

Ganhando no troco 

      O rapaz do caixa te dá um valor a mais em troco e você finge que está tudo certo e comemora a “sorte do dia”. A 
malandragem existente em nossa cultura pode fazer com que a “lei do mais esperto” transforme tudo em uma bola de 
neve. 

Gatonet 

       Muita gente já ouviu falar naquele aparelhinho mágico que “abre todos os canais da sua TV a cabo”. Basta pagar 
uma vez e pronto, você tem todos os canais livres para consumo. Se não rolar dessa maneira, tem o primo do amigo do 
irmão que trabalha na operadora de TV a cabo e consegue liberar tudo por uma quantia bem camarada. Mais uma vez, 
a corrupção entrando na casa de cada um. 

SANTOS, F. Disponível em: https://noticias.terra.com.br. Acesso em: 26 março 2017 (fragmentos adaptados).  

 
TEXTO II                                                                          
      O Brasil é a quarta nação mais corrupta do mundo, segundo o índice de corrupção do Fórum Econômico Mundial.  
O país está atrás apenas do Chade, da Bolívia e da Venezuela, que lidera o ranking. A corrupção é um dos elementos 
que a organização suíça inclui em seu índice anual de competitividade, baseado em uma pesquisa com 15.000 líderes 
empresariais de 141 economias do mundo. 

ALTAMIRANO, C. Brasil é o 4º país mais corrupto do mundo, segundo Fórum Econômico Mundial. Disponível em: http://brasil.elpais.com.  

Acesso em: 26 março 2017 (fragmento). 

 
TEXTO III                                                        TEXTO IV 

      Um estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e 
Tecnologia (Decomtec) da Fiesp (Federação das Indústrias de São 
Paulo) revelou os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção 
causa ao País. O valor chega a R$ 69 bilhões de reais por ano. 
      As denúncias de corrupção vêm de todos os cantos do país e de 
todos os setores - públicos e privados. Denunciadas em parte pela 
imprensa, em parte por setores privados fiscalizadores, não se havia 
medido ainda o tamanho do rombo e o mais alarmante: o prejuízo que 
este montante de dinheiro causa em setores fundamentais, como 
educação, saúde, infraestrutura, habitação e saneamento. [...] 
      A melhor maneira de controlar o que está sendo gasto pelos setores 
públicos é fiscalizar, acompanhar e cobrar. 

O preço da corrupção no Brasil - valor chega a R$69 bilhões de reais por ano.  
Disponível em: https://sindjufe-mt.jusbrasil.com.br. Acesso em: 26 março 2017 (adaptado). 

 
 Disponível em: http://www.classificadosteresina.com.br. Acesso em: 26 março 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  

“A destruição sociopolítica causada pela corrupção 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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