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Nome do(a) candidato(a)  Sala 

 

IMPORTANTE 
 

 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. 

RECOMENDAÇÕES 
 

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

2. Evite rasurar o texto definitivo. 
3. O texto definitivo deve ser redigido a caneta. 
4. No texto definitivo não deverá constar nome nem assinatura. 
5. Faça o rascunho de sua redação, a qual deve ter de 20 a 35 linhas. 
 

ANULAÇÃO 
 

A redação será anulada em qualquer um dos seguintes casos: 

 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.  
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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: 
o se fugir do tema ou da delimitação proposta; 
o se for ilegível; 
o se, com exceção do número de inscrição, contiver outros elementos que identifiquem o candidato; 
o se for escrita em língua estrangeira. 

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

 

Tema 1 

 

 

 

 

 
Fonte: Revista Veja, edição 2182, 15 de setembro de 2010, p. 94. 

Uma pesquisa realizada na Universidade de Princeton, EUA, investigou se o dinheiro de fato traz felicidade. 

Os resultados – apresentados sucintamente no gráfico acima (Revista Veja, 15-09-2010) – derrubam o velho ditado 

popular de que “dinheiro não compra felicidade”. No entanto, a investigação feita também revela que o efeito positivo do 

dinheiro não é ilimitado. 

Partindo dessa constatação, pode-se questionar em que sentido uma conta bancária recheada contribui, de 

fato, para tornar as pessoas mais realizadas no seu cotidiano e, em oposição, em que medida as dificuldades 

financeiras podem impedir ou atrapalhar o alcance da felicidade. 

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

Focalize criticamente, por meio de um texto dissertativo-argumentativo, a relação entre dinheiro e felicidade 

na vida moderna. 
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Tema 2 

 
  

O brasileiro já produz a mesma quantidade de lixo que um europeu. A melhoria do poder de compra dos 

brasileiros está fazendo com que a população do País gere cada vez mais lixo inorgânico, como embalagens, ao 

mesmo tempo em que a implantação de programas de coleta seletiva e os níveis de reciclagem não crescem na 

mesma medida. 

A média de geração de lixo no Brasil hoje é de 1,152 kg por habitante por dia, padrão próximo aos dos países 

da União Europeia, cuja média é de 1,2 kg por dia por habitante. Nas grandes capitais, esse volume cresce ainda mais: 

Brasília é a campeã, com 1,698 kg de resíduos coletados por dia, seguida do Rio, com 1,617 kg/dia, e São Paulo, com 

1,259 kg/dia. 

Vialli, Andrea. Jornal O Estado de São Paulo, 26 de maio de 2010. Versão online.  

Disponível em:  http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100526/not_imp556731,0.php Acesso em 12.10.10 

 

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

Produza um texto dissertativo-argumentativo que discuta as implicações do aumento da produção de lixo, 

podendo explorar, para tanto, os aspectos sociais, econômicos ou ambientais envolvidos na questão. 

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100526/not_imp556731,0.php
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(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   _____________________________________________________________________________________ 

 


