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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 que é desenvolvimento sustentável? 
 

A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento 
que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o 
desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. 

Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os 
recursos naturais são finitos. Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em 
conta o meio ambiente. 

Disponível em: http://www.wwf.org.br. Acesso em: 20 set. 2017 (adaptado).  

 
TEXTO II 

O presidente Michel Temer terá que enfrentar mais um foco de resistência ao decreto assinado por ele para 
extinguir a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca). 

Dessa vez, o "bombardeio" contra a proposta vem da Justiça Federal no Distrito Federal, que determinou a 
suspensão imediata de "todo e qualquer ato administrativo" para acabar com a Renca, que fica na divisa entre o Sul e 
Sudoeste do Amapá com o Noroeste do Pará. Criada em 1984, a reserva tem mais de 4 milhões de hectares, 
aproximadamente o tamanho da Dinamarca. A área tem potencial para exploração de ouro e outros minerais, entre os 
quais ferro, manganês e tântalo. 

Justiça suspende decreto de Temer para extinguir reserva na Amazônia.  
Disponível em: https://www.em.com.br. Acesso em: 20 set. 2017 (adaptado). 

 

TEXTO III                                                                            TEXTO IV 
Projetada pelo arquiteto italiano Stefano Boeri, a 

primeira "cidade floresta" da China, e do mundo, está 
em construção. A nova metrópole verde deve ficar em 
Liuzhou e acomodar cerca de 30 mil pessoas, com 
casas, hotéis, escritórios, hospitais, escolas e tudo 
aquilo que uma cidade tradicional precisa. O ousado 
plano é inspirado, entre outros projetos, na "floresta 
vertical" construída por Stefano em Milão. [...] 

No total, a "cidade da floresta" receberá 40 mil 
árvores e quase um milhão de plantas de mais de 100 
espécies diferentes. Vegetação que ao ser colocada 
sobre as fachadas de todos os edifícios não só 
embelezam o projeto, mas, automaticamente, melhoram 
a qualidade do ar, diminuem a temperatura média e 
criam barreiras naturais contra os ruídos. 

    China constrói primeira cidade 100% sustentável do mundo.  
Disponível em: http://desenvolvimentosustentavelredefor2012.blogspot.com.br.                                                                           Disponível em: http://casavogue.globo.com. Acesso em> 20 set. 2017 (adaptado).  
Acesso em: 20 set. 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  

‘‘Desenvolvimento sustentável: como suprir as necessidades da geração atual sem comprometer o meio 

ambiente?’’ 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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