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TEXTO 1 

 
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como Objetivos Globais, são um chamado 

universal para ação contra a pobreza, proteção do planeta e para garantir que todas as pessoas tenham paz e 

prosperidade. Esses 17 Objetivos foram construídos com o sucesso dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, incluindo novos temas, como a mudança global do clima, desigualdade econômica, inovação, consumo 

sustentável, paz e justiça, entre outras prioridades. Os objetivos são interconectados – o sucesso de um ODS 

envolve o combate a temas que estão associados a outros objetivos. 

Disponível em: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals.html. Acesso em: 

19 jul. 2019. 

 
TEXTO 2 
 

Segundo estudo lançado pelo WWF, o volume de plástico que vaza para os oceanos todos os anos é de 

aproximadamente 10 milhões de toneladas, o que equivale a 23 mil aviões Boeing 747 pousando nos mares e 

oceanos todos os anos – são mais de 60 por dia. Nesse ritmo, até 2030, encontraremos o equivalente a 26 mil 

garrafas de plástico no mar a cada km2, revela o estudo conduzido pelo WWF. 
 

"Nosso método atual de produzir, usar e descartar o plástico está fundamentalmente falido. É um sistema sem 



   
 
 

responsabilidade, e atualmente opera de uma maneira que praticamente garante que volumes cada vez 

maiores de plástico vazem para a natureza", afirma Marco Lambertini, Diretor-Geral do WWF-Internacional. 

 

De acordo com o estudo: 

“O plástico não é inerentemente nocivo. É uma invenção criada pelo homem que gerou benefícios significativos 

para a sociedade. Infelizmente, a maneira com a qual indústrias e governos lidaram com o plástico e a maneira 

com a qual a sociedade o converteu em uma conveniência descartável de uso único transformou esta inovação 

em um desastre ambiental mundial. 

 

Aproximadamente metade de todos os produtos plásticos que poluem o mundo hoje foram criados após 2000. 

Este problema tem apenas algumas décadas e, ainda assim, 75% de todo o plástico já produzido já foi 

descartado.” 

 

NO BRASIL 

 

O Brasil, segundo dados do Banco Mundial, é o 4º maior produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 milhões 

de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Desse total, mais de 10,3 milhões de 

toneladas foram coletadas (91%), mas apenas 145 mil toneladas (1,28%) são efetivamente recicladas, ou seja, 

reprocessadas na cadeia de produção como produto secundário. Esse é um dos menores índices da pesquisa 

e bem abaixo da média global de reciclagem plástica, que é de 9%. 

Disponível em: https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico. Acesso 

em: 19 jul. 2019. 

 

 
 
TEXTO 3 
 
 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), uma Lei Federal (12.305/2010), dispõe sobre os princípios, 

objetivos e instrumentos para alcançar o correto gerenciamento de resíduos.  
Dentre as medidas que a PNRS almeja alcançar, estão as seguintes diretrizes: 

• A erradicação dos lixões e destinação final de resíduos em aterros sanitários até 2014 (o prazo não foi 

atendido, estuda-se uma prorrogação até 2021); 

• Estabelecer novos instrumentos no gerenciamento de resíduos, como a gestão integrada de resíduos, 

a logística reversa e a responsabilidade compartilhada do gerenciamento; 

• Instituir os planos nacional, estaduais, municipais e locais de gestão integrada de resíduos sólidos; 

• Ordem de prioridade de geração de resíduos em: 

1) não geração 

2) redução 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-perigosos/logistica-reversa


   
 
 

3) reutilização 

4) reciclagem 

5) tratamento 

6) disposição final ambientalmente adequada. 

 

 
Disponível em: https://www.politize.com.br/politica-nacional-de-residuos-solidos/. Acesso em: 19 jul. 2019. 
 
Enunciado  
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 

redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema 

“Desafios para conter o avanço da poluição plástica no Brasil do século 21”, apresentando proposta de 

intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

INSTRUÇÕES: 

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 

• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 

• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número 

de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 



   
 
 

 

  

 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”. 

• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

•apresentar cópias de textos da internet ou de outros colegas. 

 


