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01. O parágrafo não apresenta uma tese, somente apresenta o assunto a ser abordado pelo texto. Sendo redigido de forma correta, o 
parágrafo poderia fi car assim: No Brasil, nas últimas décadas, a quantidade de jovens, inclusive menores de idade, que consomem 
bebidas alcoólicas em excesso é crescente, o que confi gura uma realidade alarmante. Esse cenário pode acarretar problemas ao 
indivíduo e à população, sendo necessárias medidas, a longo e curto prazo, do Governo e das instituições formadoras de opinião, a 
fi m de buscar solução  para essa problemática.

Resposta: C

02. Não. O parágrafo apresentado possui somente dados estatísticos que não funcionam para comprovar nenhum argumento, sendo, 
então, analisado como um parágrafo expositivo. Deveria haver uma interpretação desses dados para que eles pudessem servir de base 
para comprovar uma opinião. Com a devida correção, o parágrafo poderia assim ser redigido: “Nesse contexto, os dados sobre o uso de 
álcool na adolescência são alarmantes. Segundo pesquisas, a maioria dos jovens com idade entre 13 e 17 anos já consumiram bebidas 
alcoólicas dentro de casa, em festas ou em bares. Ademais, 40% desses indivíduos afi rmaram beber mais de três vezes por semana e 
30% bebem com o objetivo de fi car embriagados. Esses dados denotam iminência de vários riscos à saúde dos jovens, que poderão 
apresentar doenças graves, como problemas nos rins e no fígado, cada vez mais cedo, comprometendo mais ainda o já superlotado 
sistema público de saúde do Brasil.”

03. O parágrafo, apesar de muito bem redigido, não faz alusão aos benefícios ou não do senso crítico. No entanto, apresenta uma 
problemática relacionada, de forma tangencial, ao tema, mostrando que a falta de senso crítico, ou seja, a alienação, corrobora casos 
de corrupção.

Resposta: D

04. 
A) A evasão escolar tem-se tornado uma problemática grave na sociedade brasileira, a qual acarreta uma série de prejuízos ao 

indivíduo que não fi naliza os estudos e à sociedade em geral, que sofrerá com problemas, como a marginalidade.
B) Um dos fatores que têm motivado a saída de jovens das escolas é o fato de, no Brasil, ainda haver muitas escolas públicas em 

situações infraestruturais precárias. A falta de salas confortáveis, com carteiras, ventiladores e lousas adequadas faz que muitos 
indivíduos desistam do ambiente escolar por terem difi culdades em passar muitas horas diárias nessa situação.

C) Com a evasão escolar, alguns problemas sociais podem ser acarretados. Um exemplo disso seria o fato de os jovens não 
terem acesso facilitado ao mercado de trabalho, por não terem concluído o ensino básico. Consequentemente, isso poderá 
acarretar um aumento nos índices de criminalidade, já que esses indivíduos, muitas vezes, não conseguirão outras formas de 
sobrevivência.

05. 
A) As tecnologias podem trazer uma série de benefícios para a educação, de modo a tornar as aulas mais dinâmicas, atrativas, 

relacionadas ao contexto dos alunos. Ademais podem proporcionar maior facilidade de acesso a conteúdos diversos e aprofundados.
B) Com o uso de recursos tecnológicos, como a Internet, os alunos, inclusive de escolas públicas que não possuem uma biblioteca 

bem equipada, podem ter acesso a páginas nas quais podem aprofundar os conhecimentos sobre diversos assuntos abordados em 
sala de aula, constituindo uma importante fonte de pesquisa que vem a somar-se ao papel do professor.

C) Com a facilidade de acesso aos recursos tecnológicos, como tablets e smartphones, muitos alunos portam esses aparelhos em 
sala de aula, sendo difícil para o professor controlar o uso. Assim, essas tecnologias podem constituir uma forma de dispersão da 
atenção do aluno, que não teria interesse em assistir à aula.

NAILTON – 03/03/16 – REV.: KP
10226016-fi x_Aula17-As Principais Qualidades e Características de uma Redação Nota 1000


