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REDAÇÃO
INSTRUÇÕES
1. Leia com atenção as orientações da proposta.
2. Produza um texto que tenha, no mínimo, dezoito (18) e, no máximo,
vinte e uma (21) 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.
8. Não se identifique.

Vestibular Unificado 2017/2018
Dia 15 de novembro de 2017

Campus de:
Apucarana, Campo Mourão,
Curitiba I, Curitiba II, Paranaguá, Paranavaí
e União da Vitória

ATENÇÃO: A redação é prova eliminatória.
NÃO SERÁ FORNECIDO OUTRO IMPRESSO PARA REDAÇÃO.

A palavra ética, atualmente, está presente no nosso cotidiano, veiculada em diferentes mídias, em
especial, ao abordarem a crise em que se encontra o nosso país, provocada, em grande medida, por
falta de valores e ações éticas.
Considerando esse contexto e que você é um sujeito que deseja participar da reflexão sobre as posturas
éticas nas relações sociais, redija um ARTIGO DE OPINIÃO, entre 18 e 21 linhas, para ser publicado em
um blog, opinando sobre a importância de sermos éticos em nossas ações cotidianas para
construirmos uma sociedade mais próspera e justa.
Apresentamos, a seguir, alguns textos de apoio que fornecem informações e argumentos para sustentar
a elaboração de sua opinião.

Texto I:

Texto II:
Conceito de ética, segundo o Dicionário
Aurélio online:
Ética: Parte da Filosofia que estuda os
fundamentos da moral.
2 – Conjunto de regras de conduta.
[...].
Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/etica>.
Acesso em: 21 ago. 2017.

Disponível em: < http://www.ivancabral.com/2011/09/chargedo-dia-etica-e-educacao.html>. Acesso em: 21 ago. 2017.

Texto III:
Folha de São Paulo – cotidiano
Jovem avalia sociedade como pouco

A margem de erro é de três pontos percentuais,
para mais ou para menos.
Os números melhoram pouco quando a análise passa
para pessoas próximas do convívio pessoal do

ética e julga não poder mudar cenário

entrevistado, mas 74% ainda considerem os amigos
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pouco ou nada ético e 54%, os familiares.

“O meio em que vivemos não é nada favorável
à adoção de ações éticas”. A afirmação do
presidente executivo do Instituto Etco, Edson
Vismona, resume o que os jovens pensam
sobre ética no Brasil.
Segundo pesquisa feita pela entidade, em
parceria com o Datafolha, 90% dos brasileiros
de 14 a 24 anos avaliam a sociedade como
pouco ou nada ética, enquanto apenas 4% a
consideram muito ética.
Foram entrevistados 1.048 jovens nessa faixa
etária entre os dias 7 e 13 de março, em 130
cidades de todas as regiões do país.

[...]
Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/
1895695-jovem-avalia-sociedade-como-pouco-etica-e-julga-naopoder-mudar-cenario.shtml>. Acesso em: 21 ago. 2017.
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NÃO DESTAQUE ESTA FOLHA

