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PARTE I - REDAÇÃO

Estamos lhe apresentando três temas para redação. Leia com atenção as propostas e esco-
lha apenas uma delas para desenvolver seu texto. Lembre-se de que você está participando
de um concurso e a redação avalia seu desempenho no registro escrito da língua, portanto
procure ajustar-se à modalidade adequada para a ocasião. Seu texto deverá ter no mínimo 12
e no máximo 30 linhas. Boa prova.

Proposta 1: Dissertação

I
 A mentira liberada

                   Então fica combinado o seguinte. Mentir sobre a vida sexual não pode. Mentir para fazer
uma guerra, o que implica desencadear uma operação que matará milhares, ou dezenas de milhares
de pessoas, pode. É o que resulta da comparação entre as sortes dos dois últimos presidentes dos
Estados Unidos, Bill Clinton e George W. Bush. Clinton, por causa do caso Mônica Lewinsky, teve
um pedido de impeachment aprovado pela Câmara dos Representantes, em dezembro de 1998.
Foi salvo pelo Senado, dois meses depois � mas ficou para a história que as intimidades trocadas
entre um presidente e uma estagiária, no recôndito da Casa Branca, por um triz não lhe custaram
o mandato. O pequeno Bush ... Quanto a este o leitor já sabe � a esta altura está claro que mentiu
sobre a existência de armas de destruição em massa no Iraque e quanto a supostas conexões
entre o governo de Saddam Hussein e o terrorismo da Al Qaeda, e no entanto, pelo menos até
agora, não enfrenta nem sombra de ameaça. Pelo contrário, é tido como fortíssimo candidato à
reeleição, no ano que vem. (...)
                   ... Eis-nos diante de um dos mais estrepitosos casos de mentira da história recente -  e
nada. A imprensa não se escandaliza, a opinião pública não se abala. Está faltando paixão e
convicção, está faltando a velha indignação contra a desonra e a improbidade à política dos
Estados Unidos.(...)
                                                  (Roberto Pompeu de Toledo, Veja 18/06/03, com adaptações)

II
Verbete: mentira

s.f. 1. ato ou efeito de mentir, engano, falsidade, fraude. 2. hábito de mentir. 3. afirmação contrária
à verdade a fim de induzir a erro. 4. qualquer coisa feita na intenção de enganar ou de transmitir
falsa impressão. 5.pensamento, opinião ou juízo falso. 6. aquilo que é enganador, que ilude, que
se aproxima da verdade ou é real apenas na aparência; ilusão, fábula, ficção.
                                                                                                                        ( Dicionário Houaiss )

                   A atitude dos americanos leva a crer que encaram de forma positiva a mentira de seu
atual presidente, apesar das graves conseqüências que isso pode trazer para o mundo. Após
refletir sobre o assunto, construa um texto dissertativo que responda à pergunta: É possível construir
a paz sobre a mentira?
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Proposta 2: Carta

O Círio na Sapucaí! Pode?

                   Foi noticiado que a Escola de Samba Viradouro, do Rio de Janeiro, pretende apresentar
no próximo desfile de Carnaval, na avenida Marquês de Sapucaí, um enredo baseado no Círio de
Nazaré.
                   A idéia mereceu pronta repulsa do clero católico de Belém, e o arcebispo metropolitano
dom Zico foi categórico em repelir a pretensão, pois é certo que fé e carnaval não se misturam.
                   Do outro lado, os carnavalescos da aludida escola de samba, que naturalmente têm
interesse na exploração do tema e ganham para isso, alegam que a religiosidade da romaria do Círio
será respeitada, mas não disseram como. Seria, então, de indagar: no desfile da escola haveria algum
carro alegórico inspirado na berlinda ou no carro dos milagres? E o samba-enredo? Daria um novo
ritmo ao cântico �Vós sois o Lírio Mimoso�?
                   É óbvio que não, porque o Círio de Nazaré é uma tradição religiosa da Igreja católica no
Pará que não pode e nem deve ser objeto de especulação carnavalesca ou até turística, conforme foi
alegado. (...)
                                                                                                      ( Egydio Salles, O Liberal, 08/06/03)

                   Após refletir sobre o assunto, escreva uma carta argumentativa ao diretor da escola
de samba Viradouro, posicionando-se sobre esse tema tão polêmico. Você não deve assinar sua
carta.

Proposta 3: Narração

                                                                         Santinho Luís Fernando Veríssimo

                   Me lembro com clareza de todas as minhas professoras, mas me lembro de uma em
particular. Ela se chamava Dona Ilka. Curioso: por que escrevi �Dona Ilka� e não Ilka? Talvez por
medo de que ela se materializasse aqui ao meu lado e exigisse o �Dona�, onde se viu tratar professora
pelo primeiro nome, menino? No meu tempo ainda não se usava o �tia�. Elas podiam ser boas, até
maternais, mas decididamente não eram nossas tias. A Dona Ilka não era maternal. Era uma mulher
pequena com um perfil de passarinho. Um pequeno passarinho louro. E uma fera.
                   Eu era um aluno �bem-comportado�. Era um vagabundo, não aprendia nada, vivia distraído.
Mas comportamento, 10. Por isso até hoje faço verdadeiras faxinas na memória, procurando embaixo
de tudo e em todos os nichos a razão de ter sido, um dia, castigado pela Dona Ilka. Alguma eu devo
ter feito, mas não consigo lembrar o quê. O fato é que fui posto de castigo, que consistia em ficar em
pé num canto da sala, com a cara virada para a parede (isso tudo, já dá para ver, foi mais ou menos
lá pela Idade Média) mas o que eu nunca esqueci foi Dona Ilka ter me chamado de �santinho do pau
oco�.
                   Ser bem-comportado em aula não era decisão minha nem era nada de que me orgulhasse.
Era só o meu temperamento. Mas a frase terrível de dona Ilka sugeria que a minha boa conduta era
uma simulação. Eu era um falso. Um santo falsificado! Depois disso, o imaginário com perfil de
professora pousou no meu ombro e me chamou de fingido. Os santinhos do pau oco passam a vida se
questionando. (...)

Construa um texto narrativo em que a personagem, como Veríssimo, tenha sido vítima de
uma injustiça. Obedeça às seguintes indicações:

a) espaço: a sala de aula;
b) tempo: cronológico;
c) foco narrativo: 1a. pessoa.
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PARTE II - LÍNGUA PORTUGUESA

Largue tudo e vá para Belém

A coluna atrasou porque fui a Belém do Pará neste final de semana. Fui lançar um livro
infantil sobre a sereia Iara, que ilustrei neste ano. Voltei ontem, e até agora estou eufórico.

Belém é a cidade mais legal do Brasil. Uma mistura de feira maluca com construções
antigas e um povo vibrante. Tudo sob um calor abrasador e abafado, com os bregas do Pinduca
estourando nas caixas de som.

No dia seguinte fomos conferir a famosa feira do Ver-o-Peso, que é a alma da cidade.
Aquela coisa, você passa pela parte de frutas, e a única coisa que reconhece são as bananas.
E dá pra provar quase de tudo. Na parte de óleos e poções indígenas, com poderes de cura
para todos os males, tem até peru de boto. Coisa de louco (...).

Não vou ficar me alongando sobre a viagem. É que realmente não estou conseguindo
falar de outra coisa. Vá para Belém, largue tudo imediatamente, pegue um táxi e toque para o
aeroporto! Mas tem que ser agora. Pode ir que eu garanto! Daqui a duas semanas acontece
ali uma das maiores festas populares do país, que é o Círio de Nazaré. Deve ser uma experiência
única.

Assim que puder, vou correndo. Por enquanto, vou só ouvindo o CD do Verequete, um
mestre do carimbó que gravou uma das coisas mais lindas que já ouvi. Recomendo. Tchau
Belém!

Caco Galhardo, Folha de São Paulo, novembro de 2002.

Sobre o texto acima, responda aos quesitos abaixo :

1)
a) Caco Galhardo assume-se �eufórico� em relação a Belém, destaque do texto dois motivos

que confirmem o ponto de vista do escritor

b) O cronista chega  a carcterizar o Ver-o-Peso como �a alma da cidade�. Você concorda
com esta afirmativa ? Apresente um argumento favorável a sua resposta.

2) O uso do gerúndio verbal imprime à crônica idéia de movimento. Retire do texto dois trechos
que exemplifiquem essa afirmação.

3) Ao descrever a feira do Ver-o-Peso e as músicas de Verequete, Caco Galhardo recorre à palavra
coisa, de significado bastante genérico:

�...Aquela coisa, você passa pela parte das frutas, e a única coisa que reconhece são as
bananas ...�

� ...um mestre do carimbó que gravou uma das coisas mais lindas que já ouvi.�

Reescreva os trechos em questão, substituindo os vocábulos grifados por outros de sentido
mais específico e adequado ao contexto; nomeie esse fenômeno semântico em que uma
palavra de sentido abrangente contém outras, de sentido mais específico.
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RASCUNHO


