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REDAÇÃO

INSTRUÇÕES

Esta prova é constituída de apenas um texto.

Com base nele:

• Dê um título sugestivo à sua redação.
• Redija um texto dissertativo a partir das idéias apre-

sentadas. Defenda os seus pontos de vista utilizan-
do-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 defe-

sa 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
perder tempo.

• A redação pode ser escrita a lápis.
• Atenção para escrever com letra bem legível.

TEMA

“Muitos estudantes ainda optam por seguir determina-
das carreiras em função da pressão familiar, ou da faci-
lidade que ela lhe proporciona – como `herdar´, no iní-
cio da carreira, o consultório ou a clientela do escritório
do pai. É o caso de Gilberto Ferreira Alves, 20 anos,
estudante de odontologia na USP, que antes de con-
cluir o curso já sabe que poderá contar com boa parte
dos clientes da clínica bem montada de sua mãe. Os
jovens escolhem o caminho profissional movidos por
três razões básicas: porque gostam, pelo dinheiro que
podem ganhar ou pelo que se denomina ‘profissão do
futuro’ – a tendência de crescimento de determinado
campo de trabalho nos próximos anos. Poucos levam
em conta se têm talento, ou não, para exercer a pro-
fissão".

(por Inês Pereira Bermann e Beth Klock – Como os jovens esco-
lhem sua profissão – UNIVERSIABRASIL.NET)

Comentário de Redação

A escolha da carreira profissional, assunto dos
mais comentados entre estudantes pré-universitários,
foi o tema proposto, a ser discutido numa dissertação.

Para defender seus pontos de vista, o candidato
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deveria basear-se em fragmento de texto apropria-
damente intitulado Como os jovens escolhem sua pro-
fissão. Caberia, assim, refletir sobre os fatores mais
relevantes no processo de escolha do “caminho pro-
fissional”, sendo os mais “cotados” a vocação para o
exercício de determinado ofício, a possibilidade de as-
censão econômica que certas carreiras podem render
ou o potencial de certas profissões, avaliado de acordo
com as tendências do mercado de trabalho.

Ao proceder à análise desses e de outros aspectos
relacionados a  tal questão, o candidato poderia valer-
se da própria experiência, já que, durante o ensino
médio, a maioria dos jovens é submetida a uma série
de pressões –  tanto familiares quanto sociais – que os
levam, muitas vezes, a fazer escolhas equivocadas,
especialmente se desprezam aptidões e talentos que
os aproximariam da tão sonhada realização profis-
sional.
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