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Faremos a seguir algumas considerações a respeito da proposta de redação: 
 

1. Considerando os textos anteriores como motivadores: através desta parte do enunciado, o candidato deve ter o 
entendimento de que os textos apresentados como motivadores são subsídios para que, a partir dos mesmos, o 
candidato possa elaborar e sustentar suas ideias. 

2. Texto dissertativo-argumentativo: a tipologia textual foi definida; portanto, o não atendimento a este requisito 
compromete a proposta de redação. 

3. O tema: “A importância da ressocialização de detentos no Brasil”. 
A exposição e a defesa das ideias do autor do texto deverão ser construídas tendo como centro da discussão o tema 
apresentado nesta proposta. “A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio e a 
evidência das provas. Na proposição, deverá ocorrer a declaração da tese ou ponto de vista a ser defendido pelo autor.” A 
partir de tal consideração e tendo em vista o tema proposto, eis alguns aspectos que poderão ser abordados: 
• o sistema prisional brasileiro e as dificuldades de ressocialização dos presos; 
• a gravidade da reincidência no sistema prisional brasileiro; 
• ações e caminhos para a ressocialização dos encarcerados no país; 
• políticas públicas para prevenir crimes; 
• preparação para o retorno dos apenados ao convívio social para além dos muros; e, 
• a garantia dos direitos dos apenados.  
 
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 
27. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 548 p. (Atualizada com a Nova Ortografia da Língua Portuguesa).  
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Faremos a seguir algumas considerações a respeito da proposta de redação: 
 

1. Considerando os textos anteriores como motivadores: através desta parte do enunciado, o candidato deve ter o 
entendimento de que os textos apresentados como motivadores são subsídios para que, a partir dos mesmos, o 
candidato possa elaborar e sustentar suas ideias. 

2. Texto dissertativo-argumentativo: a tipologia textual foi definida; portanto, o não atendimento a este requisito 
compromete a proposta de redação. 

3. O tema: “A automedicação como hábito na sociedade brasileira”. 
A exposição e a defesa das ideias do autor do texto deverão ser construídas tendo como centro da discussão o tema 
apresentado nesta proposta. “A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio e a 
evidência das provas. Na proposição, deverá ocorrer a declaração da tese ou ponto de vista a ser defendido pelo autor.” A 
partir de tal consideração e tendo em vista o tema proposto, eis alguns aspectos que poderão ser abordados: 

 facilidade de comercialização de remédios;  

 automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato; 

 automedicação como procedimento da nossa própria cultura; 

 comodidade assimilada pela sociedade que vê na farmácia um local onde se vende de tudo; e, 

 redes sociais como fatores que contribuem para a automedicação. 
 
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 
27. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 548 p. (Atualizada com a Nova Ortografia da Língua Portuguesa).  
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