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TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I                                                                 TEXTO II

Onde estão os rios de São Paulo?

Os rios foram canalizados, redesenhados,
enterrados, os animais afastados, a cidade
transformada, para a modernização.

A cidade passou por várias transformações
como as obras de modificação, canalização e
retificação de rios.

Acesso em: 30 abr. 2022. Disponível em:
<RESENHA-DO-FILME-ENTRE-RIOS-P3X8ZG657X>

.

TEXTO III

Acesso em: 30 abr. 2022. Disponível em:
<semasa.sp.gov.br//uploads/2015/02/Qual-a-diferença-entre-enchente-inundação-e-alagamento.pdf>

TEXTO IV
Nessa prosa fundamentalmente sobre rio, o que mais gostaria de destacar?
Que esses rios, que são muito mais antigos do que nós, possam nos dar sabedoria e nos instruir
[sobre] como melhorar a nossa existência sem continuar danando a vida ao nosso redor. Os rios têm
sabedoria, eles podem ensinar a gente. Vamos aprender com eles!

(Entrevista de Aílton Krenak para Revista Velhas nº13, Entrevista com Ailton Krenak: “Os rios têm sabedoria, vamos aprender
com eles”)

https://www.monografias.com/pt/docs/RESENHA-DO-FILME-ENTRE-RIOS-P3X8ZG657X
http://www.semasa.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/Qual-a-diferen%C3%A7a-entre-enchente-inunda%C3%A7%C3%A3o-e-alagamento.pdf
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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 “Rios e sociedade: a coexistência é possível?”, 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.


