
 
 

Simulado 02 de Redação 

 

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

formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua Portuguesa sobre o 

tema: “Jeitinho Brasileiro: Conscientização Sobre Pequenas Corrupções“. Apresente uma proposta de 

intervenção e/ou conscientização social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 

forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defender o seu ponto de vista. 

Texto 1 

 

 

 

 



 
Texto 2 

Quase um em cada quatro brasileiros (23%) afirma que dar dinheiro a um guarda para evitar uma multa não 

chega a ser um ato corrupto, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas 

Gerais e o Instituto Vox Populi. Os números refletem o quanto atitudes ilícitas, como essa, de tão enraizados 

em parte da sociedade brasileira, acabam sendo encarados como parte do cotidiano. “Muitas pessoas não 

enxergam o desvio privado como corrupção, só levam em conta a corrupção no ambiente público”, diz o 

promotor de Justiça Jairo Cruz Moreira. Ele é coordenador nacional da campanha do Ministério Público “O 

que você tem a ver com a corrupção”, que pretende mostrar como atitudes que muitos consideram normal 

são, na verdade, um desvirtuamento ético (…).Aceitar essas pequenas corrupções legitima aceitar grandes 

corrupções”, afirma o promotor. “Seguindo esse raciocínio, seria algo como um menino que hoje não vê 

problema em colar na prova ser mais propenso a, mais pra frente, subornar um guarda sem achar que isso é 

corrupção.”Segundo a pesquisa da UFMG, 35% dos entrevistados dizem que algumas coisas podem ser um 

pouco erradas, mas não corruptas, como sonegar impostos quando a taxa é cara demais. 

Texto 3 

 

Para ler: 

http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/03/22/interna_politica,630031/as-pequenas-corrupcoes-do-dia-a-dia.shtml 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/11/121024_corrupcao_lista_mdb.shtml 

http://rota-juridica.jusbrasil.com.br/noticias/100176733/jeitinho-brasileiro-pode-configurar-ato-de-corrupcao 

Para assistir: 

1-A corrupção no brasil como funciona  https://www.youtube.com/watch?v=kY9FRsZ-rwg 

2-Como combater a corrupção no Brasil  https://www.youtube.com/watch?v=7dUj16990HE 

3-Pequenas Corrupções do Cotidiano - Jeitinho Brasileiro https://www.youtube.com/watch?v=KJeSjL_-bBs 

4-Você é corrupto? Um olhar sobre a corrupção no cotidiano https://www.youtube.com/watch?v=G-CEfgdl450 

5-A Fábula da Corrupção https://www.youtube.com/watch?v=a8423f6Aw1A 
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