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PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua   
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa  
sobre o tema ‘‘Mobilidade urbana em questão 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.

TEXTOS MOTIVADORES
TEXTO I

O ritmo de crescimento das cidades ao redor do mundo e os problemas dele decorrentes, como falta de 
saneamento, habitação precária, degradação do meio ambiente e insegurança, têm sido objeto frequente 
dos mais variados debates, com o propósito de se encontrarem soluções técnico-financeiras que levem mais 
bem-estar aos cidadãos.

Um dos assuntos mais falados atualmente é o da mobilidade urbana. O tema está na moda. Morar em 
uma cidade grande onde o sistema de transporte coletivo não atende às necessidades de seus habitantes é 
um ônus insuportável no médio e longo prazo. Perder horas no trânsito por excesso de veículos, estar sujeito 
a assaltos e às intempéries, ou ser surpreendido por falha dos ônibus e trens são situações que ninguém 
está mais disposto a enfrentar. [...]

Não há solução fácil e imediata para a mobilidade. Mas, sem dúvida, um dos mais importantes fatores 
para diminuir as viagens, apesar de muito pouco abordado, é o planejamento urbano, em especial de longo 
prazo.

ALMEIDA, Luiz Augusto Pereira de. Somente o planejamento urbano viabiliza a mobilidade.
Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br. Acesso em: 19 dez. 2018 (adaptado).

TEXTO IV
Transporte é apenas parte das 

soluções para mobilidade urbana
Pensar em soluções para mobilidade urbana não pode 

se resumir a criar ou expandir sistemas de transporte, 
mas sim integrar um conjunto de ações que passam 
também pelo uso e ocupação racional do solo, sobre 
como as cidades são ocupadas. 

A afirmação é de Paulo Resende, coordenador do 
núcleo de infraestrutura da Fundação Dom Cabral.

NUNES, D . Disponível em: https://www.cartacapital.com.br. 
Acesso em: 13 maio 2017 (fragmento).

TEXTO II
Incentivar o uso dos transportes não motorizados e dos transportes públicos como alternativa aos 
automóveis é uma questão central na busca de um desenvolvimento mais sustentável. Assim, muitos 
países implementaram políticas com o objetivo de influenciar a escolha modal da população e buscar um 
sistema de mobilidade mais eficiente e menos poluente. Nesse contexto, verificou-se que iniciativas focadas 
somente em investimentos nos sistemas de transporte não resultavam em mudanças rápidas para modos 
menos poluentes e novas políticas foram mobilizadas para encorajar as pessoas a optarem pela bicicleta, 
caminhada ou transportes públicos. Às vezes, essas políticas envolvem incentivos, tais como as ações de 
sensibilização mostrando os benefícios dos deslocamentos ativos para a saúde, encorajando a escolha 
desse tipo de transporte ao invés dos individuais motorizados.

SCHMIDT, Luiza. Planejamento urbano e mobilidade sustentável: uma questão de tempo?  
Disponível em: http://thecityfixbrasil.com. Acesso em: 19 dez. 2018 (fragmento).

TEXTO III

BRUNO. Disponível em: http://chargesbruno.blogspot.com. 
Acesso em: 19 dez. 2018.


