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INSTRUÇÕES

Esta prova é constituída de apenas um texto.

Com base nele:

•  Dê um título sugestivo à sua redação.

•  Redija um texto a partir das idéias apresentadas.
Defenda os seus pontos de vista utilizando-se de
argumentação lógica.

Na avaliação da sua redação, serão ponderados,

•  A correta expressão em língua portuguesa.

•  A clareza, a concisão e a coerência na exposição do
pensamento.

•  Sua capacidade de argumentar logicamente em
defesa de seus pontos de vista.

•  Seu nível de atualização e informação.

•  A originalidade na abordagem do tema.

A Banca aceitará qualquer posicionamento ideoló-

gico do examinando.

Evite "fazer rascunho" e "passar a limpo" para não per-
der tempo.

A redação pode ser escrita a lápis.

Atenção para escrever com letra bem legível.

TEMA

"As democracias exigem não só governos legítimos
mas também oposições legítimas. Em alguns países
(.........) o resultado é o aparecimento de uma popula-
ção cada vez mais alienada e cheia de raiva, especial-
mente constituída por jovens. Essa hostilidade está
gerando uma retaliação tanto contra os regimes vigen-
tes como contra as forças impessoais da globalização.
Nos casos mais extremos, os grupos radicais ou fun-
damentalistas estão adotando soluções violentas para
os seus sofrimentos, o que ficou tragicamente ilustra-
do pelos ataques terroristas do 11 de Setembro de
2001 e pelas suas repercussões mundiais. 
Quando combinadas com as crescentes ameaças
transnacionais, desde a AIDS até às mudanças climáti-
cas, e exacerbadas por um sistema econômico global
que, na maior parte dos casos, permanece firmemen-
te instalado a favor dos países industriais, o resultado
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é uma crescente crise de governança em muitas par-
tes do mundo. Das ruas de Seattle, Washington e
Génova, na Itália, até às fábricas e aos campos de vas-
tas zonas da Ásia, da África e da América Latina, por
todo o lado há cidadãos que perderam a confiança na
capacidade e no empenho dos seus líderes políticos
para lidar com estes desafios prementes.
Que resposta devemos dar?" 
Relatório do Desenvolvimento Humano –PNUD – 2002 – pnud.org.br

COMENTÁRIO – REDAÇÃO

Um fragmento do Relatório do Desenvolvimento
Humano foi oferecido como base para a discussão de
um fenômeno que tem preocupado governos e cida-
dãos do mundo todo: o surgimento de grupos, consti-
tuídos em sua maioria por jovens, que, movidos por
sentimentos como revolta e indignação, têm desafiado
líderes políticos, desqualificando-os para o exercício de
governar em prol dos interesses globais. Para ilustrar
suas considerações sobre o tema, o candidato poderia
mencionar os movimentos contra o processo de glo-
balização, que privilegia os países industrializados em
detrimento dos demais, ou ainda a postura egoísta de
potências como os EUA, que se recusam a assinar pro-
tocolos comprometendo-se a reduzir a emissão de
gases poluentes.
Além de considerar a pertinência de algumas reivindi-
cações e protestos de tais grupos, o candidato poderia
questionar os métodos, em geral violentos, emprega-
dos em suas manifestações – tendo sido emblemático
o ataque terrorista de 11 de setembro, que ao mesmo
tempo que chocou o mundo, representou, por parte
das minorias radicais, um alerta quanto à sua disposi-
ção beligerante.
No que diz respeito à pergunta que constava do final
do fragmento (“Que resposta devemos dar?”), o can-
didato poderia sugerir que os governos adotassem
políticas mais sensíveis às necessidades globais, a fim
de, senão neutralizar, ao menos reduzir as oposições
ilegítimas.
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