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INSTRUÇÕES PARA A 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:
 desrespeitar os direitos humanos.
 tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerado “texto insuficiente”.
 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
 apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.

TEXTOS MOTIVADORES
Texto 1

Desafios da leitura
Em 2018, uma pesquisa reveladora sobre o quadro de leitores no Brasil foi lançada pelo Banco
Mundial. Ela indicou que os estudantes brasileiros vão demorar mais de 260 anos para atingir a qualidade
de leitura dos países desenvolvidos. Uma das maiores barreiras para a leitura é a falta de tempo.
Conforme o Instituto Pró-Leitura, 43% dos entrevistados responderam que este é um dos principais
motivos para não fazer leituras regulares e apenas 5% disseram que não gostam de ler.
A pesquisa também indica que a dificuldade para ler diminuiu desde 2007 (eram 48% dos
entrevistados com dificuldades em 2007 e 33% em 2015) e a falta de paciência foi o maior problema
apresentado para não lerem (11% disseram não ter paciência para ler em 2007. Em 2015, foram 24%).
Ao analisar os dados, percebe-se que um dos maiores obstáculos para a leitura no Brasil é a falta
de motivação da população. Por isso é tão necessário mostrar para os adultos a importância do hábito para
o crescimento pessoal e para a construção cognitiva das crianças.
Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/dia-do-leitor-desafios-da-leitura-no-brasil acesso em:
03/11/2020

Texto II
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Nome:
PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua
portuguesa sobre o tema Desafios para a prática de leitura 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.
FOLHA DE REDAÇÃO
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