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 O casamento de Latino com a ex-miss Rayanne Morais foi tão exuberante que algumas passagens 

merecem registro para a posteridade: 1) Ele foi filmado por um drone, espécie de mini-helicóptero com uma 

câmara acoplada; 2) O tecido do smoking do cantor veio do Japão (…). 
(Revista Veja, São Paulo: Ed. Abril, ed. 2365, p.72, 19 mar. 2014) 

 

 O casamento das duas celebridades ocorreu no início de março de 2014, no Copacabana Palace – 

RJ, o qual teve um andar inteiro reservado para os convidados. Dentre outras extravagâncias, a mídia 

divulgou que foram servidos sete mil docinhos e que o vestido da noiva foi feito todo em renda francesa. 

Paradoxalmente, o Copacabana Palace é o mesmo lugar em cuja frente Latino, antes da fama, vendia 

cachorro-quente, acompanhando a mãe, para sobreviver. 

 

Tendo os dados acima como um dos exemplos possíveis, produza um texto dissertativo-argumentativo 

que aborde a ostentação na sociedade atual.  

 

 
ORIENTAÇÕES: 

• Faça no mínimo 3 parágrafos. 

• Mínimo: 15 linhas 

• Máximo: 30 linhas 

• Use caneta azul ou preta. 

• Critério de correção: 1º e 2º: PAS-UnB 
                                  3º: Enem 

                                                                                                                                                              
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. 
 

 

COLÉGIO DROMOS 

Disciplina de Redação 
3º Trimestre / 2019 

Ensino Médio – Profª. Martha 
Tema 26 – 09/09 – Entregar dia 16/09 

 
Estudante:   1º, 2º e 3º ano 


