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REDAÇÃO 

 

1ª QUESTÃO (4,0 PONTOS) 

 

Elabore um panegírico (discurso elogioso a alguém ou a algo), em prosa, tendo como base os textos da 

coletânea. 

 

“ética sf. ramo de conhecimento que estuda a conduta humana, estabelecendo os conceitos do bem e do mal, 

numa determinada sociedade em determinada época [...]”. 
(CUNHA, Antonio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. p. 336). 

 

 
(Outdoor da Campanha “Alguns valores não se compram”, veiculado pela MP Publicidade, em 2002). 

 

 

2ª QUESTÃO (3,0 PONTOS) 

 

Tendo como base a coletânea a seguir, narre uma história em que uma pessoa idosa tenha como sua única 

companhia uma criança. 

 

Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha 
tanta, tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo ausência: 
e o rio-rio-rio, o rio — pondo perpétuo. Eu sofria já o começo 
de velhice — esta vida era só o demoramento. 
 
(ROSA, João Guimarães. Primeiras Estórias. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1988. p. 81). 

   

Semelhanças entre infância e velhice  
 

por Elisandra Vilella G. Sé 
 

Infância e velhice são fases de passagem de mudanças e 
transformações. A criança é um vir a ser e o velho é o que 
foi, mas na verdade infância e velhice se cruzam. 
 

(Disponível em: <http://www2.uol.com.br/vyaestelar/ mentenaterceiraidade_infancia_velhice.htm>. 

Acesso em: 29 ago. 2014). 

                                                                                                                                                                (Disponível em: <http://www.shmoop.com/huckleberry-finn/teaching.html>. Acesso em: 5 set. 2014). 
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3ª QUESTÃO (3,0 PONTOS) 

  

Imagine que você faça parte de um grupo de trabalho que, para fazer do lugar em que você mora melhor do que 

é, tenha proposto a construção de um espaço cultural.  

Faça uma descrição, em prosa, de como poderia ser esse espaço. 


