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Proposta de redação

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Brasil: o país da 
corrupção”, 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.

Texto 1

“Corrupção é ambidestra, de esquerda e de direita”, diz Leandro Karnal

O historiador e professor Leandro Karnal disse ao UOL […] que as denúncias envolvendo o presidente Michel Temer (PMDB) e o senador 
Aécio Neves (PSDB-MG) são prova de que o sistema de corrupção no Brasil é “mais amplo do que um partido ou uma pessoa”.

 Temer e Aécio foram gravados por Joesley Batista, um dos dirigentes da J&F, dona do frigorífico JBS, como parte do acordo de colaboração 
com a Justiça. […]

“As pessoas tinham criado uma ficção [de que a corrupção fosse atributo exclusivo do PT e de políticos do partido, sob o comando do ex- 
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva]. Mas o sistema de corrupção no Brasil é ambidestro, porque a esquerda e a direita estão roubando. Não 
tem um recorte, a corrupção é suprapartidária, os partidos só têm ambição de poder, não de Estado”, analisa Karnal.

 O historiador pontua que os únicos partidos que não estão citados na corrupção sistêmica apontada pela Lava Jato são aqueles que não 
exercem cargos no governo. “E, nesse caso, não se sabe se por ética ou por falta de oportunidade.”

[…]

AZEVEDO, Guilherme. “Corrupção é ambidestra, de esquerda e de direita”, diz Leandro Karnal. UOL, São Paulo, 18 maio 2017. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/
ultimas-noticias/2017/05/18/corrupcao-e-ambidestra-de-esquerda-e-de-direita-diz-leandro-karnal.htm>. Acesso em: 30 ago. 2017.

Texto 2

Que país é este?

Nas favelas, no Senado

Sujeira pra todo lado

Ninguém respeita a Constituição

Mas todos acreditam no futuro da nação.

[…]

RUSSO, Renato. Que país é este? In: Legião Urbana. Que país é este? EMI, 1987. Faixa 1.  
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/46973/>. Acesso em: 30 ago. 2017.
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Texto 3

8 problemas extremamente graves do Brasil, na opinião dos brasileiros

1. Corrupção

É o principal problema do país atualmente, na opinião dos entrevistados. Na pesquisa feita em 2014, ficava em 3º lugar, atrás de drogas e 
violência. Na última pesquisa, foi citada por 65% das pessoas. […]

2. Drogas

Desde 2012 aparecia em 1º lugar entre os temas mais graves. Neste ano foi superada, mas se manteve entre as questões que tiram o sono 
dos brasileiros. Um total de 61% dos entrevistados a citou. […]

3. Violência

Em 3ª posição na lista, foi citada por 57% dos brasileiros como um problema extremamente grave. […]

4. Lentidão da justiça/impunidade

O tema está preocupando mais do que em anos anteriores. Em 2014, aparecia em 6º lugar. Nesta última pesquisa, subiu para o 4º, sendo 
citado por 51% das pessoas.

5. Saúde

A situação da saúde no país apareceu como o 5º maior problema – citada por 50% dos entrevistados. No entanto, sua melhoria é a 
prioridade número 1 na opinião da população desde que a pesquisa passou a ser feita […].

6. Inflação

No primeiro ano da pesquisa, em 2012, a inflação aparecia em 16º lugar no ranking de problemas. Desde 2014 passou a figurar entre os 
principais. Na pesquisa atual, ficou em 6º, sendo citada por 46% das pessoas. A pesquisa mostra que os brasileiros esperam do governo 
medidas para controlar a inflação. É a 2ª principal prioridade para 2016. Dois anos atrás ficava em 9º lugar.

7. Desemprego

Empata com a inflação no percentual de brasileiros que a citam como principal problema (46%). A pesquisa mostra que os brasileiros estão 
cada vez mais preocupados com o desemprego. A posição no ranking subiu de 11º para 6º. […]

8. Impostos elevados

Para 45% das pessoas, a carga tributária é um problema extremamente grave do país. Na pesquisa anterior, era o 7º principal problema. 
[…]

FLORES, Mariana. 8 problemas extremamente graves do Brasil, na opinião dos brasileiros. Agência CNI de Notícias, 11 fev. 2016. Disponível em: <http://www.portaldaindustria.
com.br/agenciacni/noticias/2016/02/8-problemas-extremamente-graves-do-brasil-na-opiniao-dos-brasileiros/>. Acesso em: 30 ago. 2017.

Instruções:

• O texto deve ser escrito à tinta e em até 30 linhas.

• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado 
para efeito de correção.

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:

• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”;

• fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo-argumentativo;

• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos;

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.

Dica de redação nota 1000

Evite frases formadas apenas com oração subordinada, sem oração principal. 
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Grade sugestiva de correção

Critério/Competência Observar Nota  
(de 0 a 200)

1. Demonstrar domínio da 
modalidade escrita formal da 
língua portuguesa. 

Desvios ortográficos (o que inclui adequação à nova ortografia 
da língua portuguesa), adequações gramaticais e repertório 
lexical variado e adequado ao tema. 

2. Compreender a proposta de 
redação e aplicar conceitos das 
várias áreas de conhecimento 
para desenvolver o tema, den-
tro dos limites estruturais do 
texto dissertativo-argumenta-
tivo em prosa. 

Adequação ao tema proposto e à estrutura do texto dissertativo- 
-argumentativo. Presença de recorte temático significativo que 
contemple aspectos relativos à corrupção no Brasil. 
Obs.: Redações que tangenciem o tema devem ter desconto 
na pontuação, mesmo que apresentem estrutura adequada do 
texto dissertativo-argumentativo.

3. Selecionar, relacionar, organi-
zar e interpretar informações, 
fatos, opiniões e argumentos 
em defesa de um ponto de 
vista. 

Uso de argumentos válidos, que defendam um ponto de vista, e 
organizados de forma coerente, resultando no desenvolvimento 
claro de ideias ao longo do texto. 

4. Demonstrar conhecimento 
dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção 
da argumentação. 

Ênfase ao uso adequado dos instrumentos coesivos ao longo 
da construção da argumentação. Encadeamento de ideias de 
forma coerente evitando redundâncias, contradições, discursos 
vazios, paráfrases e textos prolixos. Texto com introdução, 
desenvolvimento e conclusão. 

5. Elaborar proposta de 
intervenção para o problema 
abordado, respeitando os 
direitos humanos. 

Posicionamento crítico e sugestão de soluções para as questões 
propostas sem violação de leis ou desrespeito de qualquer 
natureza aos direitos humanos. 
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