
             
INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
• O texto defi nitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número 

de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada texto insufi ciente.
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto.
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TEXTO I
Dos Direitos Sociais

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Re-
síduos Sólidos (PNRS), contém instrumentos importantes 
para permitir o avanço necessário ao País no enfrenta-
mento dos principais problemas ambientais, sociais e 
econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resí-
duos sólidos. Prevê a prevenção e a redução na geração 
de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de 
consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para 
propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos 
resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequa-
da dos rejeitos. Institui a responsabilidade compartilhada 
dos geradores de resíduos: dos fabricantes, importado-
res, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de 
serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos. Cria 
metas importantes que irão contribuir para a eliminação 
dos lixões e institui instrumentos de planejamento nos ní-
veis nacional, estadual, microrregional, intermunicipal e 
metropolitano e municipal.. (...)

Fonte: adaptado de http://www.mma.gov.br/responsabilidade-so-
cioambiental/a3p/eixos-tematicos/gest%C3%A3o-adequada-dos-
-res%C3%ADduos (trecho) 

TEXTO II
Dados da décima edição  do estudo Panorama dos Resí-
duos Sólidos no Brasil, realizado pela Associação Brasilei-
ra de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(Abrelpe), indicam que a tarefa de acabar com os lixões 
até 2014, como prevê a Política Nacional de Resíduos Só-
lidos, está se revelando árdua para os municípios. Das 64 
milhões de toneladas de resíduos gerados no ano pas-
sado, 24 milhões seguiram para destinos inadequados, 
como lixões. Isso equivale a 168 estados do Maracanã lo-
tados de lixo, sendo que outras 6,2 milhões de toneladas 
sequer foram coletadas. Em média cada brasileiro gerou 
383 kg de lixo por ano, um aumento de 1,3% de resíduos 
por habitante em relação a 2011. O Nor deste é a região 
que tem a maior quantidade de resíduos sem destinação 
adequada, encaminhando diariamente 65% do lixo coleta-
do para lixões ou aterros controlados, os quais, do ponto 
de vista ambiental, pouco se diferenciam dos próprios li-
xões.

Fonte: https://exame.abril.com.br/tecnologia/quanto-lixo-os-brasi-
leiros-geram-por-dia-em-cada-estado/ (adaptado)

TEXTO III

 
Fonte: Panorama dos Resíduos Sólidos de 2016, lançado  pela As-
sociação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe).

TEXTO IV

http://www.ivancabral.com/2015/11/charge-do-dia-desemprego.html

PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com 
base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo na 
modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o 
tema “Desafi os da gestão de resíduos sólidos no Bra-
sil”, 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.


