
TEMAS
DA

REDAÇÃO

• Os textos apresentados servem de apoio para a produção da redação.

• Escolha apenas um dos dois temas e coloque o respectivo número no quadrado do
canto superior direito da folha VERSÃO DEFINITIVA.

• Cada tema traz instruções próprias, que devem ser seguidas.

• Redija em forma dissertativa ou narrativa, conforme as instruções que
acompanham o tema escolhido.

• Evite transcrever partes do texto.
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TEMA 1
O jornal O ESTADO DE S. PAULO publicou, em 26 de julho de 2002, uma matéria de Luciana Nunes

Leal sobre o censo 2000. Nela, o IBGE mostra que idosos têm papel decisivo na renda familiar brasileira. Sobre
esse tema, redija ou um texto DISSERTATIVO ou um texto NARRATIVO. Para isso, você pode utilizar-se de
informações extraídas da matéria em destaque, contidas nos excertos abaixo, desde que as explique e
exemplifique.

Quase 6 milhões de
idosos brasileiros têm filhos
e outros parentes sob sua
responsabilidade e vivem
com  eles  na  mesma  casa.
A  pesquisa  Perfil dos
idosos responsáveis pelos
domicílios no Brasil, do
IBGE, com base no Censo
2000, mostra que, além de
crescer em número, a
população de idosos tem
papel financeiro fundamental
na família brasileira.

Um dos fenômenos
registrados pelo estudo é o
crescimento do número de
netos e de bisnetos que
vivem com os avós e, em
geral, são sustentados por
eles.

A boa notícia para os
idosos  é  que  eles   tiveram
o maior crescimento de
renda, no universo dos
chefes de família. O
rendimento    dos   idosos
que comandam famílias
aumentou 63%, enquanto o
de todos os responsáveis por
domicílios ficou em 41,9%.

O Brasil segue uma
tendência mundial de
enve lhec imen to  da
população, resultado da
combinação do  aumento da
expectativa de vida com a
queda da natalidade. A
população brasileira vive em
média 68,5 anos, 2,5 anos a
mais do que no início da
década.



TEMA 2

Freqüentemente nos deparamos com situações em que se verifica a desobediência às leis de trânsito, quer nas
zonas urbanas, quer nas rurais ou nas estradas em geral. Isso tem ocasionado sérios problemas e conseqüências
irreversíveis às pessoas, ao meio ambiente e ao Estado. Sobre esse tema, escolha uma das tipologias abaixo para produzir
sua redação.

a) Texto DISSERTATIVO: apresente um problema criado pela desobediência às leis de trânsito e as
possíveis soluções para resolvê-lo;

b) Texto NARRATIVO: apresente uma história em que a(s) personagem(ns) vivencie(m) um conflito
gerado por um problema de desobediência às leis de trânsito, com sua resolução.

Você pode usar exemplos de seu cotidiano, desde que não identifique pessoas com seus nomes
verdadeiros.


