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INSTRUÇÕES PARA 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 Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas
copiadas desconsiderado para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
– tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
– fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
– apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
– apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.

TEXTOS MOTIVADORES
Texto I
LOGÍSTICA REVERSA: UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA A REDUÇÃO DO LIXO
Responsabilizar todos os agentes dos produtos no processo de destinação
ajuda a reduzir a quantidade de resíduos

Materia-Prima

Materia-Prima

Já parou para pensar na quantidade de lixo que você produz ao longo do dia e para onde ele é destinado? Pois é.
No Brasil, a resposta para esta pergunta pode ser assustadora. De acordo com o último senso realizado pela Associação Brasileira
das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), em 2015, cada brasileiro produz, em média, 1,07 quilo de
resíduos sólidos, ou seja, 390,5 quilos por ano. Mas o problema é ainda mais grave e preocupante: 41,3% do lixo no Brasil tem
destino inadequado.
A gestão imprópria do lixo é uma das principais causas de problemas para o meio ambiente e para a sociedade.
As consequências podem comprometer drasticamente o bem-estar da população, como é o caso da emissão de gases poluentes
que agravam o efeito estufa, enchentes ocasionadas pela obstrução das galerias de águas pluviais, transmissão de doenças e
contaminação do solo.
O gerenciamento do lixo vem sendo umas das principais preocupações enfrentadas pelos governos atuais. Por isso,
em 12 de agosto de 2010 foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que definiu algumas diretrizes cruciais para
a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos.
Com a criação dessa nova política, introduziu-se o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, ou seja, a ideia de que a ação conjunta de todos os agentes envolvidos, desde os fabricantes aos titulares dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, é uma forma de minimizar o volume de lixo. Para facilitar e auxiliar
a aplicação desse novo conceito, a Logística Reversa aparece como um instrumento-chave.
Mas o que é Logística Reversa?
A logística reversa é basicamente um instrumento econômico e social que envolve diversas ações para viabilizar a coleta e
a restituição dos resíduos sólidos às empresas, seja para o reaproveitamento como para a destinação final adequada. Em outras
palavras, ela responsabiliza todos agentes do processo de produção, desde o fabricante até o comerciante, na devolução correta
e na sua reutilização.
Disponível em: <http://ineam.com.br/logistica-reversa-uma-ferramenta-para-reduzir-o-lixo/>.
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PROPOSTAS DE REDAÇÃO
PROPOSTA I (Enem)
Com base na leitura do texto motivador e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Lixo e logística reversa: uma necessidade,
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.
PROPOSTA II (Outros vestibulares)
Escreva uma notícia que preencha os seguintes requisitos:
•
•
•
•
•

Que: instalação de Internet pública de alta velocidade;
Quem: Prefeitura Municipal de Fortaleza;
Onde: todos os bairros de Fortaleza;
Quando: de outubro a dezembro;
Porque: projeto social de acesso à informação.
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