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REDAÇÃO 

IMPORTANTE!  
 Escolha um dos temas apresentados e elabore sua redação de acordo com as orientações para o tema selecionado. 

 Evite rasurar o texto definitivo – a folha de redação é única e não será substituída. 

 Redija o texto definitivo a caneta. 

 Não escreva seu nome no texto definitivo, nem o assine. 

 Faça o rascunho de sua redação, a qual deve ter de 20 a 35 linhas. 

 A redação será anulada se: 

 fugir do tema ou da delimitação proposta; 

 for ilegível; 

 contiver, com exceção do número de inscrição já impresso na folha definitiva, outros elementos que identifiquem o 

candidato; 

 for escrita em língua estrangeira. 
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Escreva um texto dissertativo argumentativo que discuta o papel da água doce na agenda de desenvolvimento sustentável, 

focalizando causas e consequências do mau uso da água. 

 

Tema 2 

 

 

 

 

 

Um dos fatores que marcam a nossa época, que já foi chamada de "mundo sem bússola", é a falta de ética. Escreva um texto 

dissertativo argumentativo respondendo à questão: em que medida a ética ou a falta dela influencia na tomada de decisões de um cidadão? 

  

 

A ONU instituiu o dia 22 de março como o Dia Mundial da Água. A data é celebrada desde 1993. O consumo de água nas últimas 

décadas cresceu duas vezes mais do que a população, e a estimativa é de que a demanda cresça ainda 55% até 2050.   Segundo a ONU, a 

crise global de água é de governança, muito mais do que de disponibilidade do recurso, e um padrão de consumo mundial sustentável ainda 

está distante.   

Irina Bokova, diretora-geral da UNESCO, por ocasião do Dia Mundial da Água, em 22 de março de 2015, declara: “Neste ano, o Dia 

Mundial da Água continua com o tema ‘Água e Desenvolvimento Sustentável’, proporcionando uma oportunidade essencial para destacar o 

papel da água doce na agenda de desenvolvimento sustentável que os Estados estão definindo para depois de 2015. Este é um momento 

para se traçar um novo rumo – para alterar práticas e ações que favorecem o desenvolvimento a um significativo custo ambiental e social, 

incluindo poluição, desmatamento, perda de biodiversidade e crescente degradação urbana. As tendências atuais de consumo mostram que 

não haverá água suficiente, em geral, e qualidade da água, em particular, para atender às crescentes necessidades mundiais, sem que se 

altere radicalmente a forma como esses recursos finitos são usados, gerenciados e compartilhados. Em face de demandas concorrentes, 

negligenciar esse fato levará a decisões cada vez mais difíceis quanto à alocação de recursos hídricos. (...)”.   

 

 (BOKOVA, Irina. Um mensagem por ocasião do Dia Mundial da Água. Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-
view/news/water_and_sustainable_development_a_message_on_the_occasion_ of_world_water_day/#.VSPF0_nF-Sp. Adaptado. Acesso em 07 abr. 2015) 

“Mesmo quando os valores não representam a vida mais justa, o sujeito pode agir de maneira autêntica”. 

Franklin Leopoldo e Silva 
 

Os valores que orientam a conduta humana estão estabelecidos em várias esferas: moral, religiosa, cultural, intelectual, polí tica, 

econômica, familiar. Dependendo das circunstâncias, ocorre a predominância de certos critérios, que aparecem, então, como os mais 

relevantes para a tomada de decisões éticas. O exercício livre da racionalidade trouxe a possibilidade de que fosse o intelecto humano a 

instância de reconhecimento de valores, por via de procedimentos metódicos que assegurassem a distinção entre a mera opinião individual 

ou de grupos e a universalidade consolidada conceitualmente.  

 
(Disponível em: http://revistacult.uol.com.br/home/2010/04/etica-e-situacoes-limite/. Acesso em 20 abr. 2015) 
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