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Proposta de Redação – Fundamental I e II 

 

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 

redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “O tratamento do 

lixo no Brasil do século XXI”, apresentando proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. 

Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

TEXTO I 

O mal do mundo civilizado 

 

“A palavra lixo é derivada do termo latim lix, que significa “cinza”. No dicionário, ela é definida como sujeira, 

imundice, coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor. Na linguagem técnica, é sinônimo de resíduos sólidos e é 

representado por materiais descartados pelas atividades humanas. Desde os tempos mais remotos até meados do 

século XVIII, quando surgiram as primeiras indústrias na Europa, o lixo era produzido em pequena quantidade 

e constituído essencialmente de sobras de alimentos. A partir da Revolução Industrial, as fábricas começaram a 

produzir objetos de consumo em larga escala e a introduzir novas embalagens no mercado, aumentando 

consideravelmente o volume e a diversidade de resíduos gerados nas áreas urbanas. O homem passou a viver a 

era dos descartáveis, em que a maior parte dos produtos- de guardanapos de papel e latas de refrigerante a 

computadores – é inutilizada e jogada fora com enorme rapidez.”  
 

Disponível em: http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_secao=-1&cd_materia=324884. Acesso em: 21 mar. 

2014 

 

TEXTO II 

 

Muitas vezes, quando se fala em coleta seletiva, nos lembramos daqueles contêineres coloridos, que muitas 

vezes nos confundem na hora em que temos que jogar fora alguma coisa. Entretanto, há formas mais práticas e 

fáceis de separarmos o nosso lixo, e que podemos aplicar em nossas residências. Em uma caixa, por exemplo, 

podemos separar o papel reciclável: caixas, papelão, papel de escritório, jornais, revistas, cartolinas, dentre 

outros, sem que estejam embolados, sujos de gordura ou restos de comida. Em outro recipiente, o restante do 

lixo seco: plásticos, vidros e metais. Sacos e sacolas plásticas, CDs, disquetes, embalagens de produtos de 

limpeza, potinhos de iogurte e margarina, garrafas PET, tubos, caixinhas de leite e de suco, garrafas de bebidas, 

potes de produtos alimentícios, copos, latas de alumínio, latas de produtos alimentícios, tampas de garrafa, 

embalagens metálicas de congelados, dentre outros, são alguns exemplos. É importante frisar que estes produtos 

devem ser previamente limpos já que, quando juntos, podem provocar mau cheiro e até mesmo atrair animais 

indesejáveis – sem contar que a sujeira prejudica o trabalho daqueles que se encarregarão de separar estes 

materiais para a reciclagem propriamente dita.  

 
Disponível em: http://www.brasilescola.com/biologia/coleta-seletiva-casa.htm. Acesso em: 21 mar. 2014. 
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TEXTO III 

 

 

 


