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TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I

Charges do Benett, acesso em 30 abr. 20222. Disponível em https://www.pensamentoverde.com.br/sustentabilidade/saneamento-e-basico/

TEXTO II
No Dia Mundial do Banheiro, 19 de novembro, a ONU pede mais ação para combater o que

chama de “crise global” sobre água e saneamento para todos até 2030.
Em todo o globo, 4,2 bilhões de pessoas não têm acesso ao serviço. Para as Nações Unidas,

a solução requer vontade política para enfrentar a crise global da falta de esgoto tratado.
Como resultado, todos os dias, mais de 800 crianças morrem de doenças como diarreia e

outras infecções causadas por falta de saneamento e água contaminada. A previsão é de que até
2050, cerca de 5,7 bilhões de pessoas poderão viver em áreas com escassez de água pelo menos
uma vez ao mês.
Fonte: ONU Brasil - Adaptado - acesso em 30 abr. 2022 - Disponível em:
https://brasil.un.org/pt-br/101526-mais-de-42-bilhoes-de-pessoas-vivem-sem-acesso-saneamento-basico

TEXTO III

Fonte: Diagnóstico Temático - Serviços de Água e Esgoto - Visão Geral.
Disponível em http://snis.gov.br/diagnosticos/agua-e-esgotos Acesso em 30 abr 2022
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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.

______________________________________________________

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 “Águas: desigualdade social e saneamento básico ”, 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.


