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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      

Empresas que não estiverem adaptadas à legislação ambiental  
a partir de janeiro não terão autorização de funcionamento 

 

A partir de janeiro de 2017 as empresas que não tiverem políticas para o enfrentamento dos principais problemas 
ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo de seus resíduos sólidos estarão sujeitas a sanções do poder 
público. A Lei n. 12.305/2010 e a Resolução SMA 45 de 23 de junho de 2016 devem ser aplicadas 5 pelas 
organizações, inclusive com a adoção de ações de logística reversa, previstas para minimizar o volume de resíduos 
sólidos e rejeitos gerados pelas empresas.  

Atualmente são geradas mais de 180 mil toneladas de resíduos sólidos por dia no Brasil. De acordo com os 
especialistas que participaram do evento, apenas 3,1% desse total é reciclado. Países desenvolvidos, como a Suíça, 
recicla 32% do resíduo sólido gerado. 

DINO. Disponível em: http://exame.abril.com.br. Acesso em: 26 jul. 2017 (fragmentos).  

 
TEXTO II                                                           TEXTO III                                

O Brasil produz lixo como país rico, mas trata ele como uma nação 
pobre. São 387 quilos por ano por pessoa, num total de mais de 79 
milhões de toneladas de resíduos sólidos descartados anualmente. 
Apenas 58% do que é coletado, no entanto, têm o destino certo, e só 
3,1% são alvo de coleta seletiva para reciclagem. E uma vez longe da 
vista, a maioria das pessoas pouco se importa onde seu lixo vai parar. 
A não ser, claro, quando a destinação inadequada provoca problemas 
que afetam diretamente sua vida, promovendo alagamentos ou 
poluindo a praia que frequentam. É o que mostra o recém-lançado 
“Dossiê lixo”, um estudo feito pelo projeto Comunica Que Muda, da 
agência de comunicação nova/sb, sobre a relação dos brasileiros com 
o lixo nas redes sociais. 

Disponível em: https://jogadacerta.wordpress.com. Acesso em: 26 jul. 2017.                                                                                 BAIMA, C. Questão do lixo não mobiliza usuários de redes sociais no Brasil.  
Disponível em: https://oglobo.globo.com. Acesso em: 26 jul. 2017 (fragmento). 

 
 

TEXTO IV 
Consumo, Descarte e Riqueza 

Mais da metade da produção mundial de lixo urbano pertence aos cidadãos dos países desenvolvidos. A cada ano, 
2,5 bilhões de fraldas são descartadas pelos britânicos, 30 milhões de câmeras fotográficas descartáveis vão para os 
lixos japoneses e 183 milhões de lâminas de barbear, 350 milhões de latas de spray e 2,7 bilhões de pilhas e baterias 
são destinadas aos lixões norte-americanos. Até as indústrias da fatia mais rica do planeta são campeãs na geração de 
rejeitos. Estima-se que para cada cem quilos de produtos manufaturados nos Estados Unidos, são criados 3.200 quilos 
de lixo.  

A organização indiana Centre for Science and Environment (CSE), que levantou esses dados, chegou à conclusão 
de que os países ricos são melhores produtores de lixo do que propriamente de bens de consumo. Os números 
também revelam uma faceta do sistema produtivo moderno: a quantidade de lixo produzida está diretamente associada 
ao grau de desenvolvimento econômico de um país. Quanto mais abastada, mais lixo a nação produz.       

REYNOL, F. Disponível em: http://www.cienciamao.usp.br. Acesso em: 26 jul. 2017 (fragmento). 
 
 

 

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  

‘‘Lixo e a sociedade de consumo 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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