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INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO
O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
O texto deﬁnitivo 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 insuﬁciente.
• 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.
•
•
•

TEXTO I
A Lei nº 12.587, que está em vigência desde 2012, tem
como objetivos melhorar a acessibilidade e a mobilidade
das pessoas e cargas nos municípios e integrar os diferentes modos de transporte. A legislação, que institui as
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, dá
prioridade aos meios de transporte não motorizados e ao
serviço público coletivo, além da integração entre os modos e serviços de transporte urbano. Após tramitar por
17 anos, a lei estipulava o prazo de três anos para que
os mais de 1,7 mil municípios com população superior
a 20 mil habitantes entregassem seus planos. Em 2015,
apenas 500 prefeituras conseguiram cumprir o primeiro
prazo estabelecido, que foi posteriormente alterado pela
lei 13.406/2016. Com a mudança, além do limite de entrega ter sido estendido para abril de 2018, os planos de
mobilidade terão de ser compatibilizados com os planos
diretores municipais.

TEXTO IV

TEXTO V

http://www.ebc.com.br/especiais/mobilidade-sustentavel

TEXTO II
De acordo com dados publicados no anuário 2017 da
Confederação Nacional dos Transportes, a frota de automóveis no Brasil é de 51,2 milhões, o equivalente a
um carro para cada quatro brasileiros. Outra estatística
que chama a atenção é o número de mortes no trânsito,
que segundo o Ministério da Saúde, em 2015, somaram
37.306 em todo o Brasil.
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/mobilidade-urbana-e-desaﬁo-para-cidades-e-trabalhadores

TEXTO III

http://labiosignal.paginas.ufsc.br/en/category/extension-project/

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 “Mobilidade urbana: um desaﬁo para as cidades
brasileiras”, 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.

