
O deputado Jair Bolsonaro também aproveitou a 

mídia para ser mais Bolsonaro do que nunca. Ofendeu negros 

quando só queria, segundo ele, ofender gays. Já falou 

barbaridades piores. Desta vez, conseguiu a repercussão 

desejada porque difamou pela televisão uma celebridade, 

Preta Gil. Reafirmou a uma rádio que Preta “é promíscua” e 

que o pai da cantora, Gilberto Gil, “é outro que vive dando 

bitoquinha em homens”. Como Bolsonaro defende sua 

liberdade de expressão, eu também poderia escrever que ele 

não passa de um ignorante. Mas, como isso não é novidade, 

só pergunto como o deputado foi parar na Comissão de 

Direitos Humanos da Câmara. (Ruth de Aquino – Época: 

04/04/2011).

O fato acima gerou uma discussão sobre os limites da 

liberdade de expressão, com garantias e privilégios 

específicos previstos na Constituição Federal, o que 

pressupõe contrapartidas em deveres e responsabilidades 

sociais:

Incisos do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988:

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de censura 

ou licença;

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.

 Com base nas ideias presentes nos textos acima, 

r e d i j a  u m a  

dissertação em 

p r o s a  s o b r e  o  

seguinte tema:

Qual o limite da 

l i b e r d a d e  d e  

expressão de um 

f o r m a d o r  d e  

opinião?

Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os 

conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de 

PROPOSTA 01

sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, 

fatos e opiniões para defender seu ponto de vista e suas 

propostas.

Observações:

 Seu texto deve ser escrito na modalidade culta da língua 

portuguesa.

 O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) ou 

narração.

 O texto deverá ter no mínimo 15 (quinze) linhas escritas.

 A redação deverá ser apresentada a tinta e desenvolvida na 

folha própria.

PROPOSTA 02

PROPOSTAS DE REDAÇÃOPROPOSTAS DE REDAÇÃO
CADERNO ICADERNO I

PROPOSTAS DE REDAÇÃOPROPOSTAS DE REDAÇÃO
CADERNO ICADERNO I

Leia o texto a seguir que servirá de base para a sua redação.

Jovens são treinados para serem empresários

Eric Nogari Chaves já pensa em abrir seu próprio 
negócio. Como nunca, está de olho no mercado, conversa 
com empresários e imagina produtos. Tudo isso aos 16 anos. 
Chaves descobriu seu perfil empreendedor ao participar de 
projetos da organização norte-americana Junior 
Achievement, que investe em adolescentes para que se 
tornem empresários conscientes e éticos.

Entre os objetivos da Junior Achievement, aponta a 
superintendente da organização, Wilma Santos, estão 
proporcionar uma visão clara do mundo dos negócios e 
despertar o espírito empreendedor dos jovens ainda na 
escola.

Para isso, são oferecidos diversos programas, como 
o Miniempresa, em que o estudante simula a abertura de sua 
companhia e lida com cálculos de fisco e com a elaboração de 
produtos. Já no Empresário Sombra, ele segue durante um 
dia inteiro um executivo de sucesso.

“Queremos que eles sejam empreendedores com 
responsabilidade socioambiental, conscientes de que a 
sustentabilidade pode ser encarada não com pessimismo, 
mas com senso de urgência”, diz Santos.

(Diogo Bercito, Folha de S. Paulo, 05.02.2008. Adaptado)

EDUCEDUCEDUCPORTAL



Pensando no mundo do trabalho, escreva uma dissertação sobre 
o tema:

Na formação do futuro empreendedor, a escola 
desempenha um papel significativo ou o que importa é 
apenas a inserção no mercado de trabalho em busca de 
experiência profissional?

fosse responsabilizado pelo atropelamento do músico, que 
andava de skate no túnel Acústico, na Gávea (zona sul do Rio).

Na ocasião, o túnel estava interditado ao tráfego. O 
laudo do carro de Rafael Bussamra mostra que o veículo 
estava a cerca de 100 km/h no momento do acidente. A 
velocidade máxima permitida no túnel é de 70 km/h.

Segundo a perícia, a vítima foi arremessada a 50 m 
do local do atropelamento. Há suspeita de que Bussamra 
participava de um "racha". (Folha de São Paulo: 24/08/2010).

A notícia acima reflete sobre o uso de propinas na polícia 
militar. Sabendo disso, produza uma Dissertação 
argumentativa, defendendo uma das propostas abaixo para 
acabar com esse problema. 

1. Trabalho de conscientização geral para mostrar o 
mal da corrupção. (Harry Moll);

2. Reclusão de 30 anos para os infratores. (Marco 
Aureliano);

3. Prisão perpétua para os infratores. (Carlos 
Henricson);

4. Expulsão da corporação. (Luís Serra).PROPOSTA 03

Leia a notícia seguinte:

PMs acusados de receber propina para 
liberar carro são denunciados

 
DIANA BRITO DO RIO - Os dois PMs acusados de 

terem recebido propina para liberar o carro do atropelador do 
músico Rafael Mascarenhas, 18, filho da atriz Cissa 
Guimarães, foram denunciados ontem à Justiça Militar.

O sargento Marcelo Leal de Souza Martins e o cabo 
Marcelo Bigon vão responder à Justiça sob acusação dos 
crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica e 
descumprimento de missão.Somadas, as penas dos três 
crimes podem chegar a 15 anos de detenção. Os PMs foram 
denunciados pela promotora Isabella Pena Lucas, da 1ª 
Promotoria de Justiça da Auditoria Militar do Estado do Rio. 
Os advogados dos PMs não foram localizados.

Em depoimento logo após a morte de Mascarenhas, 
o empresário Roberto Bussamra, pai de Rafael Bussamra, 
disse que os policiais pediram R$ 10 mil para que seu filho não 

PROPOSTA 04

O aumento da violência e das mortes de jovens em 

decorrência do uso e do tráfico de drogas, especialmente o 

avanço do crack, faz com que a sociedade pense no que pode 

ser feito para acabar ou reduzir o consumo dessa droga no 

Brasil. 

Com base nesse fato e na leitura dos seguintes textos 
motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de 
sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em 
norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema crack – 
um problema social e nacional, apresentando experiência ou 
proposta de ação social, que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Segundo o pesquisador Luis Flávio Sapori, o crack é 
fator de risco para a violência urbana. “É um elemento que vem 
contribuindo para os homicídios e roubos nas cidades 
brasileiras”. Sapori enfatiza, no entanto, que não é somente o 
efeito químico da 

droga que a torna criminógena, mas o seu comércio, 
que é mais lucrativo que a cocaína e a maconha e atinge as 
classes pauperizadas. “No comércio ilegal, dívidas são pagas 
com a vida. Desta forma, os homicídios tendem a crescer 
mais”, explica. 

http://www.comunidadesegura.org/pt-br/MATERIA-Crack-

fator-de-risco-para-a-violencia-urbana Acessado em 

25/09/2011.

Um nome pequeno, mas com um efeito devastador, 

crack. A droga é derivada da cocaína e causa dependência 



rapidamente. Os estragos causados por ela têm ganhado a 

atenção da sociedade brasileira. O crack mata e tem feito 

várias vítimas que são capazes de tudo para manter o vício. 

Com isso, sofre o dependente químico, a família e a 

sociedade.

http://www.folhadacidade.inf.br/ler.asp?editoria=Seguran%

C3%A7a&offset=75&cod_materia=718 Acessado em 

25/09/2011.

INSTRUÇÕES:

· Seu texto tem de ser escrito à tinta, na folha 

própria.

· Desenvolva seu texto em prosa: não redija narração, 

nem poema.

· O texto com até 7 (sete) linhas escritas será 

considerado texto em branco.

· O texto deve ter, no máximo, 30 linhas.

PROPOSTA 05

Leia o texto abaixo e construa uma dissertação-

argumentativa, defendendo uma solução para melhorar a 

educação do ensino médio da escola pública brasileira.

O que vale mais: um preso ou um estudante?

Alguns números falam mais do que mil palavras. No 

Brasil, um preso federal custa o triplo de um aluno do ensino 

superior. E um preso estadual demanda quase nove vezes o 

custo de um estudante do ensino médio. A princípio, o que 

uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Há carência de 

recursos tanto em escolas quanto em prisões. Mas o absurdo 

maior é a negligência do Brasil com o saber, com o 

conhecimento. 

             (Ruth de Aquino – Época: 25/11/2011).

(estilo ENEM)

Instruções:
· ser redigido no espaço destinado à versão definitiva;
· ter um título;
· ser redigido na variedade padrão da língua 

portuguesa;
· não ser escrito em versos;
· conter, no mínimo, 08 linhas; no máximo, 30 linhas.

PROPOSTA 06

Já ouvi muitas pessoas dizerem que com a chegada dos 
gadgets moderníssimos, os livros estavam fadados a morrer. 
Não discutirei este aspecto nesta proposta de redação, mas 
pensaremos numa realidade bastante interessante: a 
importância da leitura para a ascensão profissional.

A leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser 

humano, pois é através dela que podemos enriquecer nosso 

vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a 

interpretação. Muitas pessoas 

dizem não ter paciência para ler um 

livro, no entanto isso acontece por 

falta de hábito, pois se a leitura fosse 

um hábito rotineiro as pessoas 

saberiam apreciar uma boa obra 

literária, por exemplo. Fundamental 

para a aquisição do conhecimento, 

vemos exemplos diários de pessoas 

que ascenderam profissionalmente devido à importância que 

davam à leitura.

Instruções para a proposta de redação sobre a 

importância da leitura

Como falado anteriormente, o tema da redação é a 

importância da leitura para a ascensão profissional. Isso 

já foi tema, inclusive do ENEM. O que pretendemos aqui é 

saber a sua opinião sobre a importância da leitura para 

jovens como vocês. Para isso, observem as instruções a 

seguir:

Orientações gerais:

O mercado de trabalho é competitivo. Ler pode ou 

não ser um diferencial? Qual a relação entre a leitura e a 



ascensão no mercado de trabalho. Desenvolva essa 

questão num texto dissertativo em que fiquem evidentes os 

posicionamentos de forma fundamentada. Você poderá fazer 

isso em até 30 linhas. 

Siga as instruções abaixo:

· escreva no máximo 30 linhas;

· use caneta azul escuro ou preta;

· use o padrão culto da linguagem;

· fundamente concretamente sua argumentação;

· deixe clara a delimitação do assunto.

Seu trabalho nessa atividade é produzir uma 
dissertação argumentativa que desenvolva o tema abaixo, a 
partir de argumentos convincentes: 

"Sustentabilidade: posturas sociais corretas"

Instruções:

· ser redigido no espaço destinado à versão definitiva;

· ter um título;

· ser redigido na variedade padrão da língua 

portuguesa;

· não ser escrito em versos;

· conter, no mínimo, 08 linhas; no máximo, 30 linhas.

Você já pensou no que é uma atitude coerente com a 

sustentabilidade? Veja algumas ações retiradas do site Pão e 

Ecologia: 

· Utilize a água de forma racional. Durante o banho 

abra a torneira apenas no enxágue e nas demais 

atividades como ensaboar-se e lavar os cabelos, 

mantenha-a fechada. A mesma dica serve para 

escovar os dentes;

· Se em seu bairro existir a coleta seletiva de lixo e 

reciclagem, participe. Sua participação resume-se 

na separação do lixo em orgânico, papel, plástico, 

metal e vidro. Faça a entrega do lixo separado ao 

serviço de coleta;

· Dê preferência a produtos reciclados. Utilize papel, 

plástico, vidro e metais oriundos da reciclagem. 

Estes produtos não apresentam padrão inferior de 

qualidade;

· Caminhe, sempre que possível, para percorrer 

pequenas distâncias. Então para ir à padaria, 

jornaleiro, minimercado e a feira do bairro, caminhe é 

melhor para sua saúde; 

Disponível em 

http://paoeecologia.wordpress.com/2009/11/27/sustentabilidade/ 

Como você pode ver nas dicas acima, não é tão difícil 
mudar alguns comportamentos em prol de uma sociedade 
menos poluente e que use de forma racional os recursos 
naturais. 

Se não agirmos de forma sustentável, certamente a 
charge abaixo se tornará realidade. Veja: 

Fonte da imagem: http://arrastao.apostos.com/2008/12/12/perspectiva/

PROPOSTA 07

PROPOSTA 08

INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO 

Observe a charge ao lado. A partir dela, e considerando os 
textos desta prova cujos temas se aproximam ao da charge, 
redija uma dissertação em prosa, na folha a ela destinada, 
argumentando em favor de um ponto de vista sobre o tema. A 
redação deve ser feita com caneta azul ou preta. 

Na avaliação de sua redação, serão considerados: 
a) clareza e consistência dos argumentos em defesa de um 

ponto de vista sobre o tema; 
b) coesão e coerência do texto; e 
c) domínio do português padrão. (Serão aceitos os dois 

Sistemas Ortográficos em vigor, conforme Decreto 
6.583, de 29/09/2008.) 

Atenção: A Banca Examinadora aceitará qualquer 
posicionamento ideológico do candidato. 
Você poderá usar para rascunho de sua redação as páginas 
em branco dos cadernos de questões desta prova e da prova 
de Inglês. O rascunho não será considerado para avaliação de 
sua redação.

(ITA 2012)


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

