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REDAÇÃO
IMPORTANTE!







Escolha um dos temas apresentados e elabore sua redação de acordo com as orientações para o tema selecionado.
Evite rasurar o texto definitivo – a folha de redação é única e não será substituída.
Redija o texto definitivo a caneta.
Não escreva seu nome no texto definitivo, nem o assine.
Faça o rascunho de sua redação, a qual deve ter de 20 a 35 linhas.
A redação será anulada se:
fugir do tema ou da delimitação proposta;
for ilegível;
não atender aos critérios de textualidade, sendo considerada um não texto;
contiver, com exceção do número de inscrição já impresso na folha definitiva, outros elementos que identifiquem o candidato;
for escrita em língua estrangeira.

Tema 1

A democracia é um regime político que se encontra presente na sociedade desde o Império romano, mais precisamente no
período compreendido entre 507-508 a.C. No entanto, seu real significado foi se modificando com o passar do tempo até chegar ao
conceito que se conhece nos dias que correm. Neste ínterim, a acepção que melhor define o termo “democracia” fora dada pelo
político americano e ex-presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, ao dizer que “a democracia é o governo do
povo, pelo povo e para o povo”.
Em linhas distintas, significa que o poder emana da sociedade de modo geral, através de um processo eleitoral em que são
eleitos representantes que devem buscar atingir os interesses e anseios de toda a população.
(Disponível em: <http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18944>. Acesso em set. 2018)

Diante desse conceito de democracia, com base em suas leituras e em seus conhecimentos de mundo, escreva um texto
dissertativo-argumentativo, discutindo a importância do voto em uma eleição, tendo presente uma sociedade democrática.
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Tema 2

Criada em 2015, a Agenda 2030 representa o consenso dos 193 países membros da ONU e tem 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, totalizando 169 metas que refletem temas voltados à promoção do crescimento econômico,
à redução das desigualdades, à erradicação da pobreza e da fome, ao acesso universal e ao uso racional de água, entre
outros. Um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), compromisso global firmado pelos Estados -membros
da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, é assegurar uma vida saudável e promove r o bem-estar para todos,
em todas as idades, até 2030. Nesse sentido, o terceiro objetivo da Agenda 2030 traz a seguinte proposta: “Assegurar uma
vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.”
O documento propõe atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços
de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a
preços acessíveis para todos.
Diante desse terceiro objetivo, expresso na Agenda 2030, com base em suas leituras e em seus conhecimentos de mundo,
escreva um texto dissertativo-argumentativo, respondendo à seguinte questão: como assegurar uma vida saudável aos
brasileiros?
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REDAÇÃO
(Rascunho)

Título _________________________________________
1 ______________________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________________
4 ______________________________________________________________________________
5 ______________________________________________________________________________
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14 ______________________________________________________________________________
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22 ______________________________________________________________________________
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