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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
DESMATAMENTO NO BRASIL
No Brasil, houve um grande avanço no desmatamento com a chegada dos portugueses em 1500, os quais exploravam o
pau-brasil para venda na Europa. Contudo, com a Revolução Industrial do século XVIII, o desmatamento mundial alcançou uma
aceleração sem precedentes. O Brasil, assim como outros países tropicais, sofre com elevadas taxas de desmatamento. Entre as
causas do desmatamento, destacam-se:
• Atividade agrícola e pecuária, responsável por 80% do desmatamento mundial;
• Urbanização;
• Exploração comercial de madeira, principalmente madeira de lei.
Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/desmatamento/>. Acesso em: 22 jan 2019.

Texto II

Distribuição do Desmatamento nos Estados da Amazônia Legal
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Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/K9rpObJOgQU/VmE1vihO3vI/AAAAAAAAQ_c/VcZld5ZIjW8/s1600/140304-2.jpg>.
Acesso em: 22 jan 2019.

Texto III
Tantos de nós acreditamos que a tecnologia tem um papel crucial na luta contra a mudança climática, mas poucos têm o
conhecimento de que “Salvar as Florestas” e lutar contra a mudança climática são as mesmas ações. Pelos números, a destruição
de florestas responde por quase 1/5 de todas as emissões de gás do efeito estufa a cada ano. Na floresta tropical, o desmatamento
acelerou com a exploração madeireira excessiva – 90% é ilegal e feita por baixo dos panos.
Disponível em: <https://brasil.googleblog.com/2018/03/a-luta-contra-o-desmatamento-ilegal-com.html>. Acesso em: 22 jan 2019.
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Texto IV
Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências.
Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou
devolutas, sem autorização do órgão competente: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11333149/artigo-50-da-lei-n-9605-de-12-de-fevereiro-de-1998>. Acesso em :22 jan 2019.

PROPOSTA I (Enem)
A partir da leitura dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativoargumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “A luta contra o desmatamento ilegal
no Brasil“ 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)
Texto

Disponível em: <https://i2.wp.com/www.humorpolitico.com.br/wp-content/uploads/2012/11/redes-sociais-e-as-pessoas-por-Bruno1.
jpg?resize=580%2C331&ssl=1>.
Acesso em :22-jan.2019.

Baseada na seguinte reflexão, redija uma dissertação: as redes sociais ajudam ou dificultam as relações interpessoais no
século XXI?
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