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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					

Texto II

Infelizmente chegamos a um momento em que
deixamos a educação ser fanada por passeios em shoppings,
no Google, facebook e outros sites que substituem os pais,
sites estes que têm sido o livro de ética entre as crianças e
os adolescentes do mundo atual. Surge então a pergunta:
“o que os pais têm a dizer”? Peca-se quando se permite que
os meios de comunicação dialoguem mais com os filhos do
que os próprios pais, pois, na maioria do tempo, estes estão
simultaneamente presentes e ausentes. Será que o limite e a
repreensão agora não evitarão problemas maiores no futuro?
Estuda-se tanto para criar estratégias educativas relacionadas
ao limite da criança, porém, no exato momento de colocá-las
em prática não se consegue.
Disponível em: <http://www.jaenoticia.com.br/
blog/386/A-importancia-da-familia-para-o-desenvolvimento-infantil>.
Acessado em: 03 ago. 2018.

Disponível em: Google Imagens. Acessado em: 03 ago. 2018.

Texto III
A família é o primeiro espaço de convivência do ser humano. Referência fundamental para qualquer criança, é na família
que, independente de sua configuração, se aprende e incorpora valores éticos, e onde são vivenciadas experiências afetivas,
representações, juízos e expectativas. A família é importante na medida em que possibilita a cada membro constituir-se como
sujeito autônomo. É o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da proteção integral dos filhos e demais membros,
independentemente do arranjo familiar ou da forma como vêm se estruturando.
Disponível em: <https://www.psiconlinews.com/2015/09/importancia-da-familia-no-desenvolvimento-do-individuo.html> Acessado em: 03 ago. 2018.

PROPOSTAS DE REDAÇÃO
PROPOSTA I (Enem)
Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “A importância da união
familiar no processo de desenvolvimento cognitivo infantil”, 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)
Acerca da questão da segurança pública no Ceará, o pesquisador César Barreira, coordenador do Laboratório de
Estudos da Violência (LEV) da Universidade Federal do Ceará (UFC), diz que “a questão do planejamento tem que ser feita de forma
muito rigorosa, pra que nós tenhamos ações de curto, médio e longo prazos. Nós não podemos conter violência com violência.
Temos que contê-la com inteligência, com racionalidade”.
Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2019/01/09/ceara-seguranca-publica-e-tratada-com-amadorismo-e-bravatas-afirma-pesquisador/>
Acesso em: 11 jan 2019.

•

Com base no pensamento do pesquisador, elabore um texto dissertativo.
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