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Este rascunho só poderá ser levado pelo candidato às 18h10min.
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REDAÇÃO
(escolher um dos dois temas propostos)

TEMA 1
Texto motivador:
Devemos fabricar a bomba atômica?
O Brasil não deve fabricar a bomba atômica.
A bomba atômica não é um elemento efetivo de segurança nacional. Seu emprego como dissuasório, ainda que
discutível, só vale no plano de duas grandes potências nucleares, que não são grandes porque têm bomba atômica, mas
têm a bomba atômica porque são grandes. Nas mãos de potência menores, a bomba atômica perde muito desse sentido e
representa mais um risco de guerra do que uma garantia de paz. Sua presença no arsenal de países mal organizados é,
portanto, sem infraestrutura não só militar, como civil, que dá sentido pleno de segurança nacional, uma tentação perigosa
de querer compensar o desequilíbrio efetivo por uma ação de surpresa. [...] Não vejo como qualquer razão de segurança
nacional poderia levar o Brasil de hoje a uma aventura cara e ao mesmo tempo inútil.
A bomba atômica também não é uma condição necessária para o desenvolvimento de um país.[...]
Atualmente, falta muita coisa ao Brasil, além da bomba atômica. Muita coisa mais simples, mais útil e menos
perigosa, que nos pode ser proporcionada pela energia nuclear.
(Otávio Cunha)
Proposta de redação:
Otávio Cunha é contra a fabricação da bomba atômica, no Brasil, por saber que o país precisa de outras políticas
mais urgentes, mais necessárias e mais úteis, já que criar bomba atômica não é garantia de segurança e nem sinal de
desenvolvimento de um país.
Analise a posição desse autor e construa um texto argumentativo, na norma-padrão da Língua Portuguesa,
acatando ou negando a visão do autor quanto à fabricação da bomba atômica, justiﬁcando as razões de seu acatamento
ou de sua negação, principalmente em relação à saúde da população brasileira.

TEMA 2
Texto motivador:
Defesa (febril) da televisão
Uma leve gripe me forçou a ﬁcar na cama. Aproveitei para assistir a 18 horas seguidas de televisão [...]
Queria veriﬁcar a quanta violência se expõe um espectador passando seu dia na frente da TV.
A ideia surgiu porque a TV está sob suspeita. Mais do que o cinema, Internet e videogames, ela é sempre culpada
pelo que não dá certo com nossos jovens [...]
Primeiro prova-se que, na vida de um jovem, a televisão é mais presente do que a escola e os pais. Em média, o
jovem americano vê 1.500 horas de TV por ano. E passa apenas 900 horas na escola. A criança entre 2 e 11 anos assiste a
três horas por dia de TV. E conversa de maneira signiﬁcativa com os pais por apenas de cinco a seis minutos. Conclusão: a
TV é quem mais inﬂuencia nossos rebentos.
(Contardo Calligaris)
Proposta de redação:
A partir das informações de Contardo Calligaris sobre televisão, produza um texto dissertativo, na norma-padrão
da Língua Portuguesa, sobre a inﬂuência da TV (entre todos os demais canais existentes), principalmente entre jovens e
crianças, e o que isso acarreta nas relações pais e ﬁlhos dentro da família e para a sociedade, como grupo social.

REDAÇÃO - RASCUNHO
Marque o Tema selecionado para produzir seu texto:
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