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TEXTOS MOTIVADORES 

TEXTO I 

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB, no Anexo I, define calçada como “parte da via, normalmente 

segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de 

pedestres e, quando possível, a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros 

fins.” Alguns itens que precisam ser observados para termos uma calçada ideal:  

Acessibilidade ー assegurar a completa mobilidade dos usuários.  

Largura adequada ー deve atender às dimensões mínimas na faixa livre.  

Fluidez ー os pedestres devem conseguir andar a uma velocidade constante.  

Continuidade ー piso liso e antiderrapante. Sem obstáculos no espaço destinado aos pedestres. 

Segurança ー não oferecer aos pedestres nenhum perigo de queda ou tropeço.  

Espaço de socialização - espaço de encontro entre pessoas para a interação social na área pública.  

Desenho da paisagem ー propiciar climas agradáveis que contribuam para o conforto.  

(BRASIL – MIN. JUSTIÇA,1997) adaptado 

 
TEXTO II 

A calçada é sua, cidadão 
O Prefeito Bruno Covas promulgou o decreto nº 58.611, de 24 de janeiro de 2019, que tem como 
objetivo padronizar as calçadas de São Paulo. A fim de melhorar a mobilidade urbana, a faixa de 
circulação de pedestres deverá ser de, no mínimo, 50% da largura total da calçada. O valor da multa 
para passeio fora do padrão ou mal conservado é de R$ 439,66 por metro linear. 

Disponvel em <www.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em 20.abr.2019 (adaptado) 

TEXTO III 

 
Campanha bicicleta nos planos. Disponível em: <http://bicicletanosplanos.org>. Acesso em 21.abr.2019 (adaptado) 

 

Texto IV 

Castro Alves disse: 

ー  A praça é do povo, como o céu é do condor. 

Drummond respondeu: 

ー  Não, meu valente Castro Alves, engano seu. A praça é dos automóveis. Com zona azul. 

 

RUSCHEL FILHO, Alberto Manoel. “A praça, o Castro Alves e o Drummond” in Portal Luiz Nassif. 

Acesso em 21.abr.2019 (adaptado) 

http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=c36c60427134f4c8616de79476bbec83&PalavraChave=58.611
http://bicicletanosplanos.org/
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO  

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  

2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 

3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas 

copiadas desconsiderado para efeito de correção.  

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

4.1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”. 

4.2 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 

4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema “Penso, sinto e transformo Paraisópolis: uso das calçadas como espaço 

de transição entre o espaço público e o privado”, 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. 

 


