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TEXTO 1 
 
“Se fomos criados acreditando que o importante não é ter poder, mas ser uma pessoa honrada, estamos 
mal-arranjados. Pois, na vida pública, não malbaratar o dinheiro, não fazer jogos de poder ilícitos, não 
participar das tramas, ficar fora da dança dos rabos presos em que todos se protegem, virou quase uma 
excentricidade. Quem sabe o jeito é engolir sapos inaceitáveis.”  

(Lya Luft, escritora, In: “A outra epidemia”) 
 
TEXTO 2 
“O que choca no Brasil hoje não é tanto a quantidade de crimes e escândalos políticos que vemos todos os 
dias nos jornais, mas a absoluta indiferença com que reagimos a tudo isso. Talvez este seja o sinal de um 
desejo de destruir o que não temos coragem de transformar.”  

(Viviane Mosé, filósofa, In: “Ética e indiferença”) 
 
 
Reflita sobre os questionamentos propostos: Estamos, de fato, vivendo uma epidemia moral e ética no 
Brasil? Há algo a fazer contra essa suposta crise? Qual deve ser a atitude do jovem diante dessa situação? 
Ele tem poder de revertê-la? Escreva um texto no qual você emita sua opinião sobre o tema: “O jovem 
brasileiro e a construção de um país ético”. Apresente argumentos em defesa de seu posicionamento. 
 
 
ORIENTAÇÕES: 

• Faça no mínimo 3 parágrafos. 

• Mínimo: 10 linhas 

• Máximo: 30 linhas 

• Use caneta azul ou preta. 
 
SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO (0) PARA A REDAÇÃO QUE: 

• Não estiver com o nome e a turma preenchidos na folha definitiva. 

• Não estiver com o item “Redação número:” preenchido na folha definitiva. 

• Estiver escrita a lápis ou caneta com outra cor que não seja azul ou preta. 

• Deixar a folha definitiva em branco ou não estiver na folha definitiva. 

• Fugir ao tema ou ao gênero. 

• Desrespeitar os direitos humanos. 

• Copiar ou parafrasear trechos do texto de apoio. 

• Possuir marcas de identificação. 

• Estiver com corretivo. 

• Copiar ou parafrasear outros textos. 
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