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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 terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.  

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  

� desrespeitar os direitos humanos.  

� fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  

� apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

 

TEXTOS MOTIVADORES 
TEXTO 1 

 

REDAÇÃO • 2ª Série • Ensino Médio 
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Sabemos que ler traz muitos benefícios a quem o pratica de modo correto. A leitura desenvolve e aumenta o repertório geral, auxilia 
para que o indivíduo tenha senso crítico, amplia o vocabulário, estimula a criatividade e, finalmente, facilita a escrita. Mas ainda que carregue 
consigo um lado bom, é preciso tomar cuidado e selecionar bem o que se lê. Segundo Valdir Heitor Barzotto, professor da Faculdade de 
Educação (FE) da USP, vivemos em um momento em que há excesso de material disponível. “O que também pode ser prejudicial, pois uma 
pessoa pode ler coisas que não são, necessariamente, de uma fonte confiável. É uma novidade do tempo contemporâneo. Existe muito 
acesso ao texto, mas não ao conhecimento”, explica ele. A grande quantidade de informação disponível foi propiciada, principalmente, pelo 
avanço da tecnologia, em especial o da internet. 

Além disso, outro grande problema do panorama da leitura e da escrita no País é a questão da interpretação. Alunos com 14 anos 
ainda têm dificuldades em identificar informações que estão tanto explícitas quanto implícitas em um texto. Este “déficit” transcende a 
disciplina de português e atinge matérias como matemática, no momento de interpretar enunciados-problema, e história, para compreender 
as relações entre os fatos. Nesse sentido, é importante lembrar o papel de uma educação de boa qualidade, pois é necessário, 
primeiramente, ultrapassar a barreira da dificuldade da leitura para que o poder de interpretação seja facilitado. 

Disponível em: http://www5.usp.br/84357/especialistas-comentam-desafios-para-a-pratica-da-leitura-no-brasil. Acesso 07/03/2018. 

 

TEXTO 3 

 
Disponível em: . Acesso em 07/03/2018 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
A partir da leitura dos textos motivadores 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 “Desafios para a 
formação de leitores 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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