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TEMA: “O processo de combate às drogas e aos efeitos provenientes de tal prática”. 
 

Espera-se que o candidato desenvolva o texto de acordo com o padrão pedido, dissertativo, apresentando 
indícios que o classifiquem como tal quais sejam: explicações, exemplificações, análises, interpretações de aspectos, 
defesa ou refutação de ideias dentro da temática solicitada.  

Segundo Platão e Fiorin (1992: 174), um texto deve ser uma “unidade”, deve tratar de um só objeto. Essa 
qualidade é um dos mais importantes recursos argumentativos, pois um texto dispersivo apenas tangencia o tema 
proposto, uma vez que apresenta argumentos pouco ou mal relacionados ao assunto abordado. 

A proposta da redação exige que seja produzido um texto dissertativo, a partir dos textos motivadores 
disponibilizados. Dessa forma, espera-se que o candidato construa uma dissertação sobre o tema proposto no 
âmbito dos aspectos temáticos relacionados: 
I. Prática de prevenção no combate às drogas e à violência; 
II. Participação da família e sociedade junto às crianças e adolescentes no sentido de orientar, esclarecer e indicar 

consequências no uso das drogas; e, 
III. O papel do Estado como agente de prevenção e não apenas de repressão.  
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