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Texto 1
Hoje, 39% dos jovens de 19 a 35 anos querem trocar de emprego em até dois anos, de acordo com um
estudo da consultoria Deloitte com 8.000 jovens de 30 países.
No ano passado, o índice era maior: 44%. A redução, para Luís Fernando Martins, diretor de uma
recrutadora, tem a ver com a crise econômica. “Há muitas vagas sendo preenchidas por seniores. Os jovens
tiveram que ajustar as expectativas.”
(Anna Rangel. Folha de S.
Paulo, 02.04.2017. Adaptado.)

Texto 2
Gostar do trabalho e encontrar um equilíbrio entre vida profissional e pessoal é muito importante, se
não fundamental, para qualquer pessoa. Não se trata de transformar o emprego em hobby, mas de achar um
cargo que, além do salário no fim do mês, lhe traga algum significado à vida e seja desafiador.
(Beatriz Braga. Folha de S.
Paulo, 02.04.2017. Adaptado.)

Texto 3
Com a morte de Steve Jobs, seu discurso aos formandos da Universidade de Stanford em 2005 virou
febre na TV, nos jornais, na internet e emocionou até quem não era fã do criador da Apple. No texto, ele
defende o famigerado “o segredo do sucesso é amar o que faz”. Mas com ainda mais ênfase: ninguém deveria
se contentar enquanto não achasse um trabalho que fosse sua paixão genuína. O público achou edificante, mas
especialistas em carreira cobriram o discurso de críticas. A começar pela mais óbvia: se todo mundo seguir
esse conselho, como a sociedade vai funcionar se há centenas de trabalhos que talvez ninguém ame?
<https://super.abril.com.br/comportamento
/o-segredo-do-sucesso-e-amar-o-que-voce
-faz> Acesso em: 30.10.2017. Adaptado.

A partir dessa coletânea, elabore um texto dissertativo-argumentativo explorando o seguinte tema:
O emprego perfeito: realidade ou ficção?

Orientações
• Dissertação – selecione, organize e relacione os argumentos, fatos e opiniões para sustentar suas ideias
e pontos de vista.

ATENÇÃO: O texto solicitado avalia aspectos macro (progressão temática e a estrutura textual) e micro
estruturais (erros de grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular). Quanto ao número de linhas, deve conter,
no mínimo, 15 linhas/ no máximo, 30 linhas, estar legível, coerente e coeso.

2-1R119E02-C

(Continuação – página 2)
CRITÉRIOS
Observe se:
abordou o temas dados, ou seja, o texto é adequado ao tema;
o texto é dissertativo, ou seja, apresenta ponto de vista/opinião e argumentos;
explicitou (claramente) sua opinião o tema escolhido;
o texto se organiza em: introdução, desenvolvimento e conclusão;
1. na introdução, são apresentados o tema e posicionamento do autor;
2. no desenvolvimento, os argumentos apresentados foram:
suficientemente explorados e relacionados à tese do autor;
adequada e coerentemente ordenados;
3. o último parágrafo tem caráter conclusivo (um resumo das ideias apresentadas ou uma
retomada da tese exposta);
e)
o título é adequado e coerente;
f)
houve utilização adequada dos conectores;
g)
a linguagem utilizada é objetiva e o vocabulário, adequado ao tema e ao gênero textual;
h)
a pontuação é correta e contribui para a clareza do texto;
i)
a concordância, a grafia e a acentuação das palavras estão corretas.
a)
b)
c)
d)

Além dos critérios acima correlacionados, é importante ressaltar, ainda, que, ao escrever seu texto, estará
passível de ação rigorosa. Confira sete situações que podem zerar a sua nota:
– Fuga do tema
– Texto com menos linhas ou menos dos que os solicitados
– Desrespeito aos direitos humanos
– Redação em branco
– Desobediência à estrutura textual solicitada
– Linhas com plágio dos textos motivadores ou qualquer situação semelhante
– Linhas com palavras desconexas, impropérios e desenhos na folha de redação
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