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REDAÇÃO

ORIENTAÇÃO GERAL

 O rascunho da redação não será levado em consideração. Só será
considerado o que for escrito no espaço reservado à resolução da
questão, na folha distribuída especificamente para esse fim.
 A redação deve conter 20 linhas, no mínimo e 30 linhas, no máximo.
 Utilize caneta azul ou preta, não será aceito redação escrita à lápis.
 Utilize trechos dos textos motivadores, apenas parafraseando-os.
 Não copie trechos dos textos motivadores, ao fazer sua redação. O
candidato deve ter o entendimento de que os textos apresentados
como motivadores são subsídios para que, a partir dos mesmos, o
candidato possa elaborar e sustentar suas ideias.

ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação
geral e as relativas ao tema, sua redação será penalizada.

Redação
O que é ser empreendedor?
Numa visão mais simplista, podemos entender como empreendedor aquele
que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes,
aquele que sai da área do sonho, do desejo, e parte para a ação.
“Um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza
visões” - Filion, 1999, p.19.
Ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador que produz
novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação.

Disponível em : <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/O-que-%C3%A9-serempreendedor> Acesso em 22/09/2015 (Adaptado)

“A crise é algo bom,que corrige distorções e faz a economia evoluir”
Qual a principal orientação ao empreendedor em tempos de crise?
Estamos lançando o Movimento Compre do Pequeno Negócio, que vai tomar conta de todo
o país. Vamos celebrar o Dia da Micro e Pequena Empresa, em 5 de outubro, com um
grande ato. A ação tem como objetivo valorizar pequenos negócios e fazer com que
retomemos a vitalidade da economia. Quando compramos do ‘verdurão’, açougue ou loja
de roupa próximo de nossas casas, os recursos gerados ficam naquele lugar e voltam a
circular na economia local. Quando compramos de um grande negócio, o dinheiro gerado
vai para uma conta em São Paulo ou no exterior. É importante fortalecer e revitalizar a
economia local.
É hora de empreender ou aguardar o momento adequado?
Crises também são momentos de oportunidades. Alguns negócios que não vinham bem
deixam de existir e abrem espaço para novos negócios. Sempre existem oportunidades na
crise. O importante é tomar cuidado para não começar um negócio com muitas dívidas. Os
juros no Brasil são muito altos. É importante o pequeno empresário procurar o Sebrae para
consultoria. Com isso, ele começa um negócio com condição de pagar o investimento que
vai fazer.
Disponível em< http://ohoje.com/jornal/ler/noticia/23105> Acesso 23/09/15 (Adaptado)

TEMA:
Com
base
nos
textos
acima,
redija
um
TEXTO
DISSERTATIVO‐ARGUMENTATIVO,
posicionando-se
sobre
o
empreendedorismo como uma maneira de enfrentar a crise brasileira.

