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Redija um texto dissertativo-argumentativo, em linguagem culta, com extensão 
mínima de 30 (trinta) linhas, sobre um dos temas abaixo. 
 
TEMA 1 
Um folheto de uma editora paulista anuncia um novo livro: 
“Meus dois pais. Naldo não fica muito surpreso quando seus pais se separam. 
Afinal, os dois vivem brigando. Quando a mãe dele precisa mudar de cidade, o 
menino acha natural ir morar com o pai e seu amigo Celso, por isso, Naldo fica 
sem entender por que a mãe e a avó são contra. A partir da história de Naldo, 
Walcyr Carrasco aborda a questão da tolerância, da homoafetividade e do respeito 
às diferenças. Obra indicada para o ensino fundamental”. 
Tendo sido indicado como leitura para alunos da 6ª série do ensino fundamental de 
um colégio católico, a escolha do livro foi criticada por um grande número de pais e 
o diretor do colégio decidiu retirá-lo da lista de leitura. 
 
Posicione-se em relação ao problema, apresentando argumentos convenientes 
para seu modo de ver as coisas. Lembre-se de que seu texto não será avaliado 
por seu posicionamento ideológico, mas pela estrutura linguística que apresentar. 
 
TEMA 2 
A primeira página do jornal O Globo, 12/01/2019, apresenta a seguinte matéria: 

A ESCALADA DO FEMINICÍDIO 
PAÍS JÁ REGISTRA 33 ASSASSINATOS DE MULHERES EM 11 DIAS 

Em 11 dias, o Brasil registra 50 crimes de feminicídio, com 33 mortes e 11 
tentativas de assassinato de mulheres. “Casos ocorrem em cidades de todos os 
portes, com vítimas de vários perfis e faixas etárias”, diz Jefferson Nascimento, 
doutor em Direito pela USP, responsável pelo estudo. Em 2017, ele fez pesquisa 
com a mesma metodologia, que apontou média de 2,59 ocorrências diárias. Em 
2019, já são quase cinco por dia. 
 
Posicione-se em relação ao problema, apresentando argumentos convenientes 
para seu modo de ver as coisas. Lembre-se de que seu texto não será avaliado 
por seu posicionamento ideológico, mas pela estrutura linguística que apresentar. 


