
  

� 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.  

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

� Evite rasurar o texto definitivo. 
� Redija o texto definitivo à 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. 

____________________________________
Nome do(a) candidato(a) 

 
_______________ 

Sala/Prédio 
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REDAÇÃO 
IMPORTANTE! 

� Escolha um dos temas apresentados e elabore sua redação de acordo com as orientações para cada tema. 
� Evite rasurar o texto definitivo – a folha de redação é única e não haverá substituição. 
� Redija o texto definitivo à 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, outros elementos que identifiquem o candidato; 
 for escrita em língua estrangeira. 

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

Tema 1 

TEXTO 1 

 

Duas imagens divulgadas em março deste ano chamaram a atenção por reunir num mesmo abraço ou num mesmo aperto de 
mão representantes de ideias, partidos e crenças antagônicos. A primeira imagem registrou o encontro cordial entre os ex-presidentes 
Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. (...) A outra cena – ocorrida em 
Cuba – reuniu o líder marxista Fidel Castro e o chefe da Igreja Católica, Bento XVI. 

Fonte: Jornal Zero Hora, 31/3/12. Texto adaptado. 
 
Texto 2 

Em abril de 2012, um episódio envolvendo o jogador Jô, do Internacional, e seus vizinhos do bairro Vila Jardim, em Porto 
Alegre, ganhou destaque na mídia ao transformar-se em editorial interativo do jornal Zero Hora.  

Conforme o texto, os moradores da rua, sentindo-se perturbados pelo barulho das festas promovidas pelo atleta em sua 
residência, recorreram à Justiça para fazer cumprir a Lei do Silêncio, legislação municipal que dispõe sobre medidas para impedir ou 
reduzir a poluição proveniente de sons e ruídos excessivos. O atleta, evidenciando uma mentalidade egoísta e incompatível com a 
convivência civilizada, redarguiu: “Quem estiver incomodado que se mude”.  

Fonte: Editorial interativo, Jornal Zero Hora, 15/4/12. Texto adaptado. 

Os textos 1 e 2 expõem situações de convivência social. A partir das situações expostas, redija um texto dissertativo-
argumentativo que discuta a importância da tolerância no convívio social.   
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Tema 2 

TEXTO 1 

 
 Jornal Zero Hora, 05/4/2012 

 
Texto 2 

A atual situação do Presídio Central em Porto Alegre/RS, exposta nas imagens acima, aquece o debate sobre o sistema carcerário no 
Brasil. Na avaliação do juiz Sidnei Bruzusca, da Fiscalização dos Presídios da Vara de Execuções Criminais (VEC) de Porto Alegre e 
da Região Metropolitana, o atual modelo é inadequado. “É barato para o estado e caro para a sociedade. Ele retroalimenta o crime 
organizado”, afirma Bruzusca, em entrevista ao Jornal Sul21, em 28/04/2012. 

Com base nas informações dos textos acima e no seu conhecimento acerca do assunto, redija um texto dissertativo-
argumentativo, concordando com a avaliação do juiz acerca do atual  modelo prisional ou discordando dela:  “É barato para o 
estado e caro para a sociedade”. 
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REDAÇÃO 
 (Rascunho) 

 
 
 

Título ____________________________________________________________________  
 
 
 
 

1     _____________________________________________________________________________________ 
2     _____________________________________________________________________________________ 
3     _____________________________________________________________________________________ 
4     _____________________________________________________________________________________ 
5     _____________________________________________________________________________________ 
6     _____________________________________________________________________________________ 
7     _____________________________________________________________________________________ 
8     _____________________________________________________________________________________ 
9     _____________________________________________________________________________________ 
10   _____________________________________________________________________________________ 
11   _____________________________________________________________________________________ 
12   _____________________________________________________________________________________ 
13   _____________________________________________________________________________________ 
14   _____________________________________________________________________________________ 
15   _____________________________________________________________________________________ 
16   _____________________________________________________________________________________ 
17   _____________________________________________________________________________________ 
18   _____________________________________________________________________________________ 
19   _____________________________________________________________________________________ 
20   _____________________________________________________________________________________ 
21   _____________________________________________________________________________________ 
22   _____________________________________________________________________________________ 
23   _____________________________________________________________________________________ 
24   _____________________________________________________________________________________ 
25   _____________________________________________________________________________________ 
26   _____________________________________________________________________________________ 
27   _____________________________________________________________________________________ 
28   _____________________________________________________________________________________ 
29   _____________________________________________________________________________________ 
30   _____________________________________________________________________________________ 
31   _____________________________________________________________________________________ 
32   _____________________________________________________________________________________ 
33   _____________________________________________________________________________________ 
34   _____________________________________________________________________________________ 
35   _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 


