
  Tema 18 .  2017 
                       

  

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      

Pensar em soluções para mobilidade urbana não pode se resumir a criar ou expandir sistemas de transporte, mas sim 

integrar um conjunto de ações que passam também pelo uso e ocupação racional do solo, sobre como as cidades são 
ocupadas.  

A afirmação é de Paulo Resende, coordenador do núcleo de infraestrutura da Fundação Dom Cabral. Além disso, 

Resende defende a revisão do papel do setor público como provedor de soluções em mobilidade, a criação de agências 
metropolitanas com mandato supramunicipal e um arcabouço jurídico e social que garanta a continuidade dos projetos 
estruturantes. 

NUNES, D. Transporte é apenas parte das soluções para mobilidade urbana.  

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br. Acesso em: 13 maio 2017 (fragmento). 

 

TEXTO II 
Pesquisa sobre Mobilidade Urbana na cidade de São Paulo 

 

 

25% dos entrevistados  

usam todos os dias 
transporte públicos coletivo 

 

 60% dos entrevistados 

têm posse de carro e 

32% usam o veículo 

todos os dias 
 

 

28% se locomovem a pé 

e apenas 

3% de bicicleta 

 

59% afirmaram ser 

favoráveis a construção e 
ampliação de ciclovias  

e ciclofaixas 

Fonte: Pesquisa sobre Mobilidade Urbana - Rede Nossa São Paulo / Ibope Inteligência (2015). 

 
TEXTO III 
       Ao falar de mobilidade urbana, é importante frisar que as soluções devem ser construídas pela administração pública em 
conjunto com as pessoas. Nesse sentido é fundamental a participação da sociedade na disseminação de ideias para planejar 
e repensar as cidades de forma sustentável.  
       A propagação desta mentalidade solidária, que chama a responsabilidade de todos os cidadãos na consecução do 
objetivo maior, ocasiona a humanização dos centros urbanos. A recente Lei nº. 12.587/2012 que instituiu as diretrizes da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana prevê, entre outros pontos, a melhoria da mobilidade urbana nos grandes centros, a 
obrigatoriedade dos municípios com mais de 20 mil habitantes de elaborar planos de mobilidade em até três anos e, 
especialmente, priorizar veículos não motorizados, principalmente as bicicletas, como modal de transporte, que é, sem dúvida, 
uma opção de mobilidade sustentável. 

PANASOLO, A. Mobilidade urbana e transporte sustentáveis. Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br. Acesso em: 13 maio 2017 (fragmento). 
 

TEXTO IV 
       Para diminuir o histórico incentivo ao automóvel, a Prefeitura de São Paulo aumentou drasticamente o número de faixas 
exclusivas para ônibus [...]. 
       Ao perder espaço na via, o motorista paulistano mostrou descontentamento. A crítica é até compreensível, já que faixas 
exclusivas não são a única forma de melhorar o transporte coletivo. Pesquisa realizada pelo engenheiro de transportes Renato 
Arbex, na USP, indica que apenas redesenhando as rotas dos ônibus é possível, com menos veículos, eliminar as baldeações 
e reduzir o tempo de viagem para 99% dos passageiros. 
       Há também formas mais inteligentes de gerir o espaço nas vias. Tanto Estocolmo, na Suécia, como Cingapura, por 
exemplo, implementaram pedágios urbanos que variam de preço regulando o fluxo da via de acordo com a sua demanda.  

LING, A. Mobilidade Urbana no século 21. Dispoível em: http://www1.folha.uol.com.br.  
Acesso em: 13 maio 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  

“Mobilidade urbana em debate 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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