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TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I

Projeção de demandas de uso da água no Brasil, por setor (%) e total sem considerar a evaporação dos reservatórios
(Reprodução ANA - Relatório 2017) disponível em https://www.gov.br/ana Acesso em 30 abr 2022

TEXTO II
Onde está a água no Brasil?

O Brasil possui 12% das reservas de água doce do planeta, constituindo 53% dos recursos
hídricos da América do Sul. Existem 83 rios fronteiriços e transfronteiriços, assim como bacias
hidrográficas e aquíferos. As bacias hidrográficas transfronteiriças ocupam 60% do território
brasileiro.

O bioma com a maior área coberta por água no Brasil é a Amazônia, com mais de 10,6
milhões de hectares de área média, seguido pela Mata Atlântica (mais de 2,1 milhões de hectares) e
pelos Pampas (1,8 milhão de hectares). O Pantanal ocupa a quinta posição, com pouco mais de 1
milhão de hectares de área média, atrás do Cerrado (1,4 milhão de hectares).

Fonte: Mapbiomas. Acesso 30 Abr 2022. Disponível em
https://mapbiomas.org/superficie-de-agua-no-brasil-reduz-15-desde-o-inicio-dos-anos-90

TEXTO III                                                              TEXTO IV

A ONU (Organização das Nações Unidas) criou um
plano de ação chamado “Agenda 2030”, com 17 objetivos
de desenvolvimento sustentável que devem ser atingidos
para transformar o mundo. Com o intuito de um plano de
ação para prosperidade de toda vida do planeta com
qualidade e acesso a recursos importantes para uma
vida digna.

O 6º objetivo é específico ao saneamento –
“Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da
água e saneamento para todos”. Dessa forma os países
pertencentes à ONU devem se comprometer em atingir
esses objetivos até o ano 2030, até porque o acesso à
água é condição básica para o gozo pleno da vida e dos
demais direitos humanos.”
Acesso em: 30 abr. 2022. Adaptado. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/
.

Brasil. Acesso em 30 abr. 2022. Disponível em:
<http://estenioelbainy.blogspot.com/2016/11/>.
Criação de Joel Almeida. Giruá, Rio Grande do Sul
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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 “Recursos hídricos: condição para o desenvolvimento e
prosperidade”, 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.


