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REDAÇÃO

Preencha as quadrículas abaixo: 

Nome do candidato
                                   

Número de inscrição 
     −

Assinatura 

TEMA:
“A água ocupa a maior parte do planeta, e também do corpo de todo ser vivo. Apesar da diversidade de

animais e vegetais espalhados pelo mundo, por mais adaptados que estejam às condições de seu hábitat, o
acesso à água é a característica comum de todos eles”. 

“Em nível mundial, o maior usuário de água é a agricultura: 65%, em comparação aos 24% na indústria e 8%
no uso doméstico. As áreas de lavoura irrigada e de pastagens serão responsáveis pela maior parcela de
utilização da água nos próximos anos. O motivo é a expansão demográfica, que exige uma ampliação das áreas
voltadas para a produção de alimentos. À medida que a humanidade cresce, consome também mais alimentos e,
com isso, aumenta a necessidade de água para sua produção”. 

“No final do século XX, a água potável passou a integrar a pauta de importações de países como Chipre,
Singapura, Kuwait, Arábia Saudita, Israel e os Emirados Árabes Unidos. Apesar de ser a substância mais
abundante na Terra, a água doce em estado livre na natureza é apenas 0,015% das águas do mundo. O Brasil,
'país de muitas águas', na definição da carta de Pero Vaz de Caminha, está entre as nações com alta reserva de
água”. 

(C. da Fraternidade)

Os fragmentos são apenas uma referência ao tema para evitar desvios. Interprete cuidadosamente cada
fragmento de texto, buscando relacioná-lo à frase-tema. Perceba a relação que os textos estabelecem entre si. 

Redija um texto dissertativo, com cerca de 25 linhas, sobre o tema: 

Jogando água no lixo

OBSERVAÇÃO:
Você terá uma hora para a redação.  Se terminar antes do prazo, permaneça em seu lugar, aguardando
o momento em que o fiscal substituirá a folha de redação pela parte referente às questões de múltipla
escolha.  O rascunho não será levado em consideração. 


