
Número de Inscrição : .................................

Número do RG : .........................................

CURSO : .................................................... TURNO: ...............................................

CAMPUS DE: ...........................................................................................................

1. Leia com atenção os textos de apoio e as orientações da proposta.
2. Produza um texto que tenha, no mínimo, quinze (15) e, no máximo,

vinte (20) linhas.
3. Escreva com letra legível e ocupe todo o espaço das linhas,

respeitando os parágrafos.
4. Não fuja ao tema e ao gênero propostos.
5. Use caneta com tinta preta ou azul.
6. Escreva conforme a variedade padrão escrita da língua portuguesa.
7. Evite copiar trechos dos textos de apoio.

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: A redação é prova eliminatória.

Vestibular Unificado 2015/2016

REDAÇÃO

NÃO SERÁ FORNECIDO OUTRO IMPRESSO PARA REDAÇÃO.

1º Dia (31/01/2016)

Campus de:
Apucarana, Campo Mourão,

Curitiba I, Curitiba II, Paranaguá,
Paranavaí e União da Vitória



Texto 01:

Campanha pede que pediatras de todo o país ‘receitem livros’ para crianças
JAIRO MARQUES
DE SÃO PAULO - 18/10/2015 - 02h00
Pediatras de todo o país vêm sendo orientados a “receitar livros” para seus pacientes de zero a seis anos.
A medida, anunciada nesta semana pela SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), visa estimular o aumento
das conexões cerebrais nos pequenos por meio da leitura feita a eles pelos pais ou por pessoas próximas.
[...]
Para Eduardo Vaz, presidente da SBP, não basta ao pediatra controlar peso, altura e vacinas. Para ele, é
preciso formar um adulto que tenha qualidade de vida e que exerça sua cidadania [...].

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/10/1695362-campanha-pede-que-pediatras-de-
todo-o-pais-receitem-livros-para-criancas.shtml>. Acesso em: 31 out. 2015.

Texto 02:

A leitura é uma necessidade e um direito do indivíduo enquanto cidadão, pois vivemos numa sociedade
letrada e formal que exige de seus integrantes o domínio da escrita e da leitura para manifestar suas ideias
através da modalidade gráfica e, assim, exercer plenamente a sua cidadania. A leitura não só nos instrui
como também nos aguça a sensibilidade, a criatividade, o senso crítico e nos emociona.
Excerto do texto A leitura liberta. Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/armazem-literario/ed676-a-leitura-

liberta/>. Acesso em 31 out. 2015.

Texto 03:

Disponível em:

<https://www.google.com.br search?q=capa+de+revista+sobre+leitura&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIy7GvybrxyAIVxZGQCh3gf Aj3#tbm=isch&q=tirinha+armandinho

+leitura+e+cidadania+&imgrc=-ibbqmleSPYBJM%3A>. Acesso em: 02 nov. 2015.

Texto 04:

“Com o desenvolvimento científico e tecnológico que é característica marcante da sociedade contemporânea,
nota-se que a leitura cada vez mais tem se tornado um elemento indispensável para a inserção social do
indivíduo e consequentemente para a formação da cidadania, uma vez que através dela ele terá acesso
a uma enorme gama de informações e novos conhecimentos que serão de fundamental importância
para que possa interagir de uma forma mais consciente na sociedade.”

Excerto do Artigo Leitura: uma porta na formação do Cidadão, de Caciací Santos de Santa Rosa. Disponível em: <file:///
C:/Users/Adriana/Downloads/leitura%20-%20uma%20porta%20aberta....pdf>. Acesso em: 02 nov. 2015.

Segundo dados da Fecomércio/RJ, 70% da população nacional não leu um único livro em 2014.
Essa informação chama-nos a atenção para o hábito de leitura do brasileiro e, consequentemente,
levam-nos a refletir sobre os impactos dessa prática na sociedade.

Como sujeito inserido em uma sociedade letrada, produza uma Resposta Interpretativo-
Argumentativa, entre 15 e 20 linhas, para a pergunta:

Qual a importância da leitura para o exercício da cidadania?

Para responder a pergunta, parta da interpretação dos textos de apoio para sustentar argumentativamente
o seu posicionamento em relação à temática. Evite copiar trechos dos textos de apoio.
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