
 

Proposta de Redação – Fundamental I e II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, escreva um anúncio                   

que faça parte de uma campanha de conscientização sobre a importância do descarte correto do lixo.   

TEXTO I 

 

Imobiliária Jaeger. Disponível em: <https://imobiliariajaeger.wordpress.com/2016/07/22/a-importancia-do-descarte-correto-do-lixo/>. Acesso em: 07 
ago. 2019. 

 
TEXTO II 

Descarte correto de lixo e reciclagem 

O lixo 

Quando separamos os materiais para reciclagem estamos habituados a seguir os quatro elementos que são metal,                

papel, vidro e plástico. Mas você sabe qual a maneira realmente correta de fazer o descarte, e quais são mesmo                    

recicláveis ou não? E os outros tipos de lixo como pilha, celulares, lâmpadas, remédios e óleo de cozinha, vão                   

pra onde? Mesmo dentro da categoria dos recicláveis, existem alguns subtipos que não são e devem ser                 

descartados com o lixo comum. 

Descarte correto 

Além do lixo comum no dia a dia, muitas vezes nos perguntamos qual a forma correta de descartar materiais                   

específicos como, celulares, lâmpadas, medicamentos e pilhas. A parte mais grave é que eles incluem metais                
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pesados como chumbo, cádmio e mercúrio, além de outros elementos tóxicos que podem prejudicar o solo e a                  

água. 

Celulares e baterias 

Podem ser levados para lojas que vendem esse tipo de produto, pois já existe lei que as obrigam a receber. Com                     

relação aos aparelhos eletrônicos, já existem empresas especializadas em recolher esses aparelhos, é possível              

encontrá-las através de pesquisas na internet. 

Lâmpadas fluorescentes 

Procure as grandes redes de loja de construção, ou a loja onde comprou, que em geral, possuem nichos especiais                   

para essas peças. 

Medicamentos 

As substâncias presentes nos remédios podem contaminar água e o solo. Procure farmácias ou a Unidade Básica                 

de Saúde próxima, as caixas de papel e bulas, por não terem contato direto com o remédio, podem ser                   

descartadas no reciclável. Se estiver dentro da data de validade é legal fazer doação para o hospital público mais                   

próximo. 

BBEL. Disponível em: <https://bbel.uol.com.br/casa-arrumada/descarte-correto-de-lixo-e-reciclagem/>. Acesso em: 07 ago. 2019. (Adaptado). © 
2019 - Bbel - Todos os direitos reservados. 

 

TEXTO III 

 

Jornal da USP. Disponível em: 
<https://jornal.usp.br/institucional/press-release/prefeitura-do-campus-da-capital-lanca-campanha-de-conscientizacao-sobre-o-lixo/>. Acesso em: 07 

ago. 2019. © 2019 - Universidade de São Paulo. 
TEXTO IV 

ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 
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Agora vamos conhecer as características de mais um gênero textual. Desta vez, o nosso elemento de estudo será                  

o anúncio publicitário. Ah! Certamente você já matou a charada... Por que publicitário? 

Este termo nos lembra algo que faz parte de uma coletividade, ou seja, várias pessoas terão a oportunidade de                   

vê-lo, pois faz parte de um público em geral. E qual seria o objetivo de alguém que se dispõe a construir um                      

anúncio destes? Pois saiba que sua principal característica é convencer, a todos que o veem, a adquirir um                  

determinado produto, ir a uma loja aproveitar as imperdíveis promoções, entre outros propósitos. 

Escola Kids. Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/portugues/o-anuncio-publicitario.htm>. Acesso em: 07 ago. 2019. (Adaptado). 
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