
 

 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
TEXTO I 
 

Em novembro é comemorado o Dia Mundial do Urbanismo. Pode ser que muitas pessoas não saibam 
exatamente o que o termo significa, mas certamente todos são afetados por ele, principalmente os que vivem 
nos grandes centros urbanos. De forma simples, urbanismo é a técnica de organizar as cidades, para criar 
condições satisfatórias de vida. Para isso, é necessário que haja estudo, regulação e planejamento das áreas 
urbanas, no que diz respeito à mobilidade, ao saneamento básico, à política habitacional, à conservação e à 
utilização dos espaços públicos, entre tantos outros aspectos. Um dos grandes problemas enfrentados pelos 
moradores das grandes cidades brasileiras é a deficiente infraestrutura de transportes. As pessoas demoram 
muito tempo para se deslocarem, sem condições mínimas de conforto, tendo, muitas vezes, que encarar longas 
distâncias em pé, em ônibus lotados.  

https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/enem/2017/03/21/noticia-especial-enem,856015/o-desafio-do-
transporte-nas-metropoles-urbanas.shtml (Adaptado). 

 
TEXTO II 
 

Os meios de transporte público são aqueles gerenciados por empresas públicas ou privadas e, portanto, 
não pertencem aos usuários. O governo pode realizar o gerenciamento desse meio de transporte ou dar 
concessão para que outras empresas cuidem do serviço, a fim de que o cidadão possa usufruir dele. Os meios 
de transporte público podem ser classificados em individuais (táxi e bicicletas alugadas) ou coletivos (ônibus 
municipal, intermunicipal, metrô, trem, etc.). O transporte público coletivo não é uma mercadoria, onde se 
pode determinar um valor qualquer, mas ele deve ter um valor que respeite a população. 

http://meios-de-transporte.info/transporte-terrestre/transporte-coletivo.html (Adaptado) 
 
TEXTO III 
 

Os efeitos negativos de um transporte público caro e de má qualidade não estão restritos à questão da 
mobilidade urbana. Prejudicam também outras áreas vitais para a vida do cidadão, como saúde, educação, 
finanças e cultura. Especialistas e integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) consultados pela Agência 
Brasil avaliam que a mobilidade urbana está diretamente relacionada à qualidade de vida, além de ser um dos 
maiores causadores de estresse da vida das pessoas.  

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/transito/transporte-publico-ruim-afeta-saude-educacao-e-cultura-dizem-
analistas,2c8aa6faad0bf310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html (Adaptado) 

 
TEXTO IV 
 

 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A 
situação do transporte público no Brasil, 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 
 
 


