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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:
Política e politicalha
A política aﬁna o espírito humano, educa os povos no conhecimento de si mesmos, desenvolve nos indivíduos a atividade, a
coragem, a nobreza, a previsão, a energia, cria, apura, eleva o merecimento.
Não é esse jogo da intriga, da inveja e da incapacidade, a que entre nós se deu a alcunha de politicagem? Esta palavra não
traduz ainda todo o desprezo do objeto signiﬁcado. Não há dúvida de que rima bem com criadagem, parolagem, aﬁlhadagem e
ladroagem. Mas não tem o mesmo vigor de expressão que os seus consoantes. Quem lhe dará o batismo adequado? Politiquice?
Politiquismo? Policaria? Politicalha? Neste último, sim, o suﬁxo pejorativo queima como um ferrete, e desperta ao ouvido uma
consonância elucidativa.
Política e politicalha não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se
repulsam mutuamente.
Política é a arte de gerir o Estado, segundo os princípios deﬁnidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis. A
politicalha é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Constitui a política uma função ou um conjunto de funções do
organismo nacional: é o exercício normal das forças de uma nação consciente e senhora de si mesma. A politicalha, pelo contrário, é o
envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis.
A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicalha, a malária dos povos de moralidade estragada.
(Ruy Barbosa)
Proposta de redação:
Ruy Barbosa nos dá uma lição do que é política e do que é politicalha (politicagem, politiquice, politiquismo, policaria, todas
elas aﬁnadas com criadagem, parolagem, aﬁlhadagem e ladroagem). Mas, por seu sentido mais pejorativo, ele toma o termo politicalha
para confrontá-lo com política (e isso ele deve ter dito no ﬁnal do século XIX).
Após análise do que disse Ruy Barbosa, produza um texto dissertativo, na norma-padrão da Língua Portuguesa, evidenciado se
há uma política (na acepção como a vê o autor) ou uma politicalha, dentro do sistema político vivido pelo Brasil de hoje, principalmente
quanto à política de saúde pública no Brasil. Justiﬁque, se essa for a sua linha de abordagem, a sua resposta quanto a não se
confundirem, não se parecerem e não se relacionarem, porque se negam, se excluem e se repulsam entre si.

TEMA 2
Texto motivador:
Quem quer censura?
Temos que lembrar que a TV é uma concessão pública e como tal deve ter uma inter-relação com a sociedade e responder a
ela. Em outros países isso já ocorre, como é o caso da França, EUA, Inglaterra, Suécia onde a liberdade de expressão é total. Nesses
países, quase todos com controle de horário de exibição por faixa etária, já existem os mecanismos para expressão democrática da
cidadania frente às TVs e sua programação. São conselhos consultivos, ombudsman, conselhos de ética... Nada com poder de censura,
mas com a possibilidade de a população inﬂuenciar na programação, expressando a sua opinião e sua indignação frente ao que
considerar inadequado para determinados horários.
No Brasil, as TVs não prestam contas a ninguém, não obedecem ao código de restrição e horário estabelecido pelo Ministério
da Justiça, em 1990, e só se importam com o IBOPE.
(Martha Suplicy)
Proposta de redação
Partindo-se do pressuposto de que a TV, como órgão de divertimento ou de informação, é uma concessão pública, elabore um
texto argumentativo, na norma-padrão da Língua Portuguesa, defendendo sua tese: a TV deve ser submetida à censura prévia, ou,
como órgão também informativo, deve ser inteiramente livre de qualquer restrição à sua grade de programação?

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

1

2

Título

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16

Lim. mínimo

15

17
18
19

21
22

Lim. máximo

20

