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INSTRUÇÕES 
 

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 
linhas. 
3. A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada 
“insuficiente” e receberá nota zero. 
4. A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-
argumentativo receberá nota zero. 
5. A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite 
os direitos humanos receberá nota zero. 
6. 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. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 

TEXTO 01. 
Os acidentes de trânsito são responsáveis pela morte de mais 

de um milhão de pessoas por ano em todo o mundo, alerta relatório da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado nesta sexta-feira. 
Segundo a entidade, as lesões causadas pelo trânsito são a principal 
causa de morte entre crianças e jovens com idade entre 5 e 29 anos. O 
documento ainda ressaltou que o número de mortes tem aumentado 
de modo constante: em 2009, por exemplo, haviam sido registrados 
1,2 milhão de óbitos; em 2018, subiu para 1,35 milhão. 

Mais da metade de todas as mortes no trânsito estão entre 
os usuários vulneráveis de via pública (pedestres, ciclistas e 
motociclistas). Globalmente, 29% das vítimas são ocupantes de carros, 
28% são usuários de veículos motorizados (duas ou três rodas), 26% 
são pedestres e ciclistas, e os 17% restantes são usuários de estradas 
não identificados.  

Para especialistas, estas mortes estão relacionadas à redução 
dos esforços dos governos nacionais na busca por soluções para 
reverter o problema. “Estas mortes representam um preço inaceitável 
para a mobilidade. Este relatório é um apelo aos governos e parceiros 
para que tomem medidas muito mais significativas”, afirmou Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da OMS, em comunicado. 

(...) O risco de morte nas estradas é três vezes maior nos 
países pobres em comparação com as nações mais ricas: as taxas mais 
elevadas de mortalidade estão na África (26,6 para cada 100.000 
habitantes) e as menores na Europa (9,3 para cada 100.000 
habitantes). 

“Embora apenas 1% dos veículos motorizados do mundo 
estejam em países de baixa renda, 13% das mortes ocorrem nesses 
países”, diz o relatório. A justificativa para essa diferença está na 
ausência de medidas para melhorar a segurança em nações com renda 
mais baixa. 

Jovens: as principais vítimas do Trânsito. Disponível em: 
https://veja.abril.com.br/saude/acidentes-de-transito-causam-1-milhao-de-

mortes-por-ano-diz-oms/ (fragmento) 
 
Texto 02.  

CAPÍTULO III 
DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA 

 
Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem: 
I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para 
o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos 
a propriedades públicas ou privadas; 
II - abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, 
depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela 
criando qualquer outro obstáculo. 
Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o 
condutor deverá verificar a existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como 
assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao 
local de destino. 

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu 
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança 
do trânsito.  
 

Disponível em: https://detran.to.gov.br/legislacao/outros/codigo-de-transito-
brasileiro-ctb/ 

 
Texto 03. 

 
 

Disponível em: http://www.arionaurocartuns.com.br/2017/03/charge-transito-
brasil.html 

 
Texto 04.  

Os radares móveis e portáteis voltaram a ser usados na 
fiscalização do trânsito nesta segunda-feira, 23, em rodovias federais 
do país. A fiscalização, que estava suspensa desde o dia 15 de agosto 
por ordem do presidente Jair Bolsonaro, foi retomada por 
determinação da Justiça. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram 
que as mortes nas estradas aumentaram após a retirada dos radares. 
Com o retorno da operação, motoristas flagrados em excesso de 
velocidade estão sendo multados, segundo a PRF. 

No dia 11 de dezembro, a Justiça Federal do Distrito Federal 
suspendeu o ato do presidente Bolsonaro e deu prazo de 72 horas para 
a volta da fiscalização. O governo federal entrou com recurso, por meio 
da Advocacia Geral da União (AGU), mas o Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, com sede em Brasília, manteve a decisão do juiz que 
determinava a volta dos radares. A pedido da PRF, o prazo foi 
estendido por dez dias. 

A retirada dos radares móveis havia deixado 16 Estados, que 
não têm radares móveis, sem nenhuma fiscalização do excesso de 
velocidade. Nos demais Estados, a ação de flagrar os motoristas 
infratores ficou a cargo dos equipamentos fixos. Em seu despacho, o 
juiz Marcelo Monteiro disse que a decisão do governo federal, além de 
desrespeitar a competência legal do Conselho Nacional de Trânsito 
para dispor sobre o uso dos radares, havia sido tomada sem 
embasamento técnico, o que poderia acarretar aumento no número de 
acidentes. 
 

Rodovias voltam a ter radares móveis após decisão judicial. Disponível: 
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/rodovias-voltam-a-ter-

radares-moveis-apos-decisao-
judicial,d96b9a3e5ca9b459e036c0eb7541e27cpulniq42.html  (fragmento)  

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua 
portuguesa sobre o tema “segurança dos cidadãos no trânsito 
brasileiro” 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. 

 


