
 

 

 

ATENÇÃO! 
� A duração da prova é de 1h30min. 
� Ao final, entregue todo o material 

recebido ao fiscal e assine a ata de 
presença. 

� A folha de redação é ÚNICA. Não 
haverá substituição. 

IMPORTANTE! 
� Escolha um dos temas apresentados e 

elabore sua redação de acordo com as 
orientações apresentadas para cada tema. 

� Evite rasurar o texto definitivo. 
� O texto definitivo deve ser redigido a caneta. 
� No texto definitivo não deverá constar nome 

nem assinatura. 
� Faça o rascunho de sua redação, a qual deve 

ter de 20 a 35 linhas. PROVA REDAÇÃO 
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REDAÇÃO 
 

IMPORTANTE! 

� Escolha um dos temas apresentados e elabore sua redação de acordo com as orientações apresentadas para cada 
tema. 

� Evite rasurar o texto definitivo - A folha de redação é única. Não haverá substituição. 
� O texto definitivo deve ser redigido a caneta. 
� No texto definitivo não deverá constar nome nem assinatura. 
� 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; 
 se for ilegível; 
 se, com exceção do número de inscrição, contiver outros elementos que identifiquem o candidato; 
 se for escrita em língua estrangeira. 

� Ao final, entregue todo o material recebido ao fiscal e assine a ata de presença. 

 

Tema 1 

Nos últimos anos, as atenções das autoridades se voltaram para o crack. (...) Mas enquanto todos os discursos 
são para combater o uso da pedra branca, um outro mal, o álcool, avança silenciosamente, atingindo principalmente crianças e 
adolescentes. Vários fatores fazem com que o consumo de cerveja, vinho, uísque e outras bebidas aumente 
consideravelmente entre os jovens. 

Um estudo da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da Justiça, traz uma 
informação assustadora: o primeiro gole ocorre entre os 11 e os 13 anos. O mesmo levantamento mostra que 42% dos 
estudantes dos ensinos médio e fundamental ingeriram bebida alcoólica nos últimos 12 meses. 

********************************************************* 

Correio Braziliense – Caderno Cidades. Disponível em: 
http://www.uniad.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10542:o-perigoso-uso-precoce-do-

alcool&catid=29:dependencia-quimica-noticias&Itemid=94. Acesso em: 04/10/2011. (texto adaptado para esta prova) 

********************************************************* 

Por meio de um texto dissertativo-argumentativo, discuta a questão relativa ao consumo de álcool por parte de 
adolescentes . 

 
 

Tema 2 

A população brasileira vive, hoje, em média, 68,6 anos, 2,5 anos a mais do que no início da década de 90. 
Estima-se que em 2020 a população com mais de 60 anos no País deva chegar a 30 milhões de pessoas (13% do total), e a 
esperança de vida, a 70,3 anos. 

A importância dos idosos para o País não se resume à sua crescente participação no total da população. Boa 
parte deles hoje são chefes de famílias nas quais a renda média é superior, inclusive, à renda daquelas chefiadas por adultos 
não-idosos. Segundo o Censo 2000, 54,5% dos idosos chefes de família vivem com os seus filhos e os sustentam. 

********************************************************* 

Texto adaptado de http://bancodeprofissionais.com/guiaidoso/18.htm 

********************************************************* 

Produza um texto dissertativo-argumentativo sobre o novo perfil dos idosos brasileiros e os reflexos dessa 
mudança no âmbito social e/ou familiar.  
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