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O candidato deverá, necessariamente, seguir o “roteiro” proposto para a elaboração de seu texto.  

Deverá, inicialmente, selecionar livremente um aspecto da vida da zona rural que ele gostaria que fosse mudado: saúde, 
transporte, educação, tecnologia, trabalho infantil, entre muitos outros. Os textos motivadores, de certa forma, sugerem 
aspectos que podem ser abordados, mas a seleção do tópico a ser desenvolvido no texto é de livre escolha do candidato. 

Em seguida, o candidato deverá explicitar, claramente, as razões de sua escolha. Espera-se que o candidato discorra a respeito 
dos problemas relacionados ao aspecto escolhido e de seus efeitos negativos na vida da população rural. Caso escolha, por 
exemplo, educação, espera-se que mencione as condições precárias das poucas escolas da zona rural, a falta de transporte 
adequado e o ensino de baixa qualidade, o que acarreta a evasão escolar e a baixa escolaridade de grande parcela da população 
rural, entre outras possibilidades.  

Na sequência, o candidato deverá apresentar uma proposta de ação para que ocorra a mudança do aspecto selecionado. Caso 
escolha saúde, por exemplo, ele poderá propor o aumento de postos de saúde na zona rural ou o incentivo do governo para que 
a classe médica migre da zona urbana para a rural. Além de propor a mudança, o candidato deverá mencionar de que maneira 
ela traria benefícios. No exemplo dado, da saúde, entre os benefícios que poderiam ser citados estão a melhora do nível de 
saúde da população, a maior possibilidade de acesso a orientações adequadas e a medicamentos, o aumento da expectativa de 
vida e o tratamento assistido de enfermidades, entre outros. 

É importante ressaltar que, independentemente da escolha do candidato, espera-se que os argumentos selecionados sejam 
coerentes, bem articulados e bem desenvolvidos, de forma que o candidato produza um texto coeso e com boa argumentação. 
 


