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TEMAS
DA
REDAÇÃO
• Os textos ou excertos apresentados servem de apoio para a produção de sua
redação.
• Escolha apenas um dos temas oferecidos e coloque o respectivo número no
quadrado do canto superior direito da folha VERSÃO DEFINITIVA.
• Cada tema traz orientações próprias, que devem ser observadas para a elaboração
de sua redação.

UEM
Comissão Central do Vestibular Unificado

TEMA 1
Leia os excertos a seguir:
Excerto 1
"...ladrões há dos quais podemos dizer que têm mais mãos que um gigante (...) porque não lhes escapa
conjunção, lugar, nem tempo. Como se tiveram mil mãos, à direita e à esquerda, não erram o lançamento. E isto
vem a ser furtar com mãos próprias, que não é muito; mas furtar até com as alheias é destreza própria desta arte,
que vence na malícia e na sutileza todas as artes".
Arte de Furtar. Texto anônimo do século XVII [1652].
Excerto 2
"Nós vivemos num ambiente de lassitude moral que se estende a todas as camadas da sociedade. Esse
negócio de dizer que as elites são corruptas, mas o povo é honesto é conversa fiada. Nós somos um povo de
comportamento desonesto de maneira geral, ou pelo menos de um comportamento pouco recomendável".
João Ubaldo Ribeiro. Revista Veja, 18 de maio de 2005.
Excerto 3
"Tanto o escândalo do mensalão quanto o atestado falso são casos claros de roubo. (...) A cola é roubo
de conhecimento, para passar sem saber, isto é, enganar o sistema de controle de qualidade da escola. (...)
Professor que não dá aula na hora em que deveria dar está roubando tempo do Estado e do aluno, pois tempo é
o que compra o seu salário."
Cláudio de Moura e Castro. Revista Veja, de 28 de setembro de 2005.
Escreva um texto DISSERTATIVO posicionando-se a respeito da seguinte questão:
Para você, a guerra contra a corrupção no Brasil está perdida porque somos um povo corrupto?
Você poderá utilizar as informações dos excertos acima, sem, contudo, copiá-las integral ou
parcialmente. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista.

TEMA 2
"Tudo acabou em pizza"
Essa expressão surgiu em 1950, no Palmeiras, clube paulistano da maioria dos descendentes de
italianos.
Depois de ruidosa discussão entre os dirigentes do clube – que repercutiu intensamente – todos
esgotados da briga resolveram fazer as pazes em torno de uma pizza no Brás.
Disponível em <www.igeducação.ig.com.br>. Acesso em 18/10/2005.
Apresente um texto NARRATIVO, em 1.ª ou em 3.ª pessoa, no qual as personagens vivenciem um
conflito cuja resolução contemple a expressão "tudo acabou em pizza". Você pode usar exemplos do cotidiano,
mas não identifique as pessoas com seus nomes verdadeiros.

