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PROVA DISCURSIVA
Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o
espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em
seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO
DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado,
pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em
locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão
máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no
cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto
que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora
do local apropriado.
Nesta prova, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até
40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao
quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e
indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das
ideias em texto estruturado).
Historicamente, instruir os que não sabem, alimentar
os famintos e cuidar dos doentes têm sido algumas das
missões diárias indicadas aos devotos de diferentes
religiões. Em tempos modernos, a essas missões foi
acrescentado um novo item: zelar pelo meio ambiente,
como revela, por exemplo, uma mensagem escrita pelo
Papa Francisco, exortando as sociedades,
independentemente de suas crenças, a tomar medidas
urgentes para frear as mudanças climáticas. Para o
representante máximo do catolicismo, “o cuidado da casa
comum requer simples gestos cotidianos, pelos quais
quebramos a lógica da violência, da exploração, do
egoísmo, e manifestamos o amor em todas as ações que
procuram construir um mundo melhor”.
O Globo, 2/9/2016, p. 29 (com adaptações).
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Considerando que o fragmento de texto anteriormente
apresentado tem caráter unicamente motivador, redija um texto
dissertativo acerca do seguinte tema:
PRESERVAÇÃO DO ECOSSISTEMA:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO, DA SOCIEDADE E
DE CADA CIDADÃO
Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:
< Relação entre os cuidados com o meio ambiente
e a preservação das condições sanitárias;
[valor: 12,00 pontos]
< Atitudes individuais que podem reduzir os efeitos da ação
humana sobre o planeta; [valor: 13,00 pontos]
< Formas de atuação da sociedade para que os governos
cumpram compromissos relacionados à preservação
ambiental. [valor: 13,00 pontos]
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