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Aluno (a):                                                                                          

Colegio Pxs Flamboyant

PROPOSTA DE REDAÇÃO: 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos constru
redija um texto dissertativo-argumentativo em m
prejuízos das obras públicas inacaba
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de 
seu ponto de vista. 
 
TEXTOS MOTVADORES 
 
TEXTO I 
 
Livro aponta 14 mil obras públicas paradas; custo até agora é de R$ 70 bi
 
Obra foi lançada pelo relator da Comissão Externa das Obras Inacabadas; número de obras inacabadas é uma 
estimativa do TCU (Tribunal de Contas da União).
Falhas no projeto de engenharia e demora em obter licenciamento ambiental são as princ
ções em obras públicas, segundo o deputado Zé Silva (SOLIDAR
livro “Obras Paradas: Entrave para o De
como relator da Comissão Externa das Obras Inacabadas. Segu
foram identificadas 14.403 obras paradas em todo o País. Nelas já foram gastos R$ 70 bilhões, mas ainda s
necessários mais R$ 40 bilhões para finalizá
bilhões; em 2020 serão apenas R$ 19 bilhões.

 
TEXTO II 
 
No mês passado, a Comissão Externa das Obras Inacabadas da Câmara const
blemáticos da lista estão obras como a usina de Angra 3, no Rio de Jane
concluída integralmente) e a Ferrovia Norte
Mato Grosso do Sul e Paraíba. 
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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema 

bras públicas inacabadas no Brasil”, apresentando proposta de intervenção que respeite os 
cione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de 

Livro aponta 14 mil obras públicas paradas; custo até agora é de R$ 70 bi 

foi lançada pelo relator da Comissão Externa das Obras Inacabadas; número de obras inacabadas é uma 
estimativa do TCU (Tribunal de Contas da União). 
Falhas no projeto de engenharia e demora em obter licenciamento ambiental são as princ
ções em obras públicas, segundo o deputado Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG). Ele lançou nesta terça

esenvolvimento do Brasil”, no qual apresenta os resultados de seu trabalho 
a das Obras Inacabadas. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), em 2018 

bras paradas em todo o País. Nelas já foram gastos R$ 70 bilhões, mas ainda s
necessários mais R$ 40 bilhões para finalizá-las. Todo o Orçamento de Infraestrutura para este ano é de R$ 24 
bilhões; em 2020 serão apenas R$ 19 bilhões. 

Fonte: Agência Câmara de Notícias

No mês passado, a Comissão Externa das Obras Inacabadas da Câmara constatou que entre os casos mais e
estão obras como a usina de Angra 3, no Rio de Janeiro, a transposição do São Francisco (não 

gralmente) e a Ferrovia Norte-Sul. Os estados com maior número de obras paral
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dos ao longo de sua formação, 
dalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Os 

, apresentando proposta de intervenção que respeite os 
cione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de 

foi lançada pelo relator da Comissão Externa das Obras Inacabadas; número de obras inacabadas é uma 

Falhas no projeto de engenharia e demora em obter licenciamento ambiental são as principais causas de paralisa-
MG). Ele lançou nesta terça-feira (15) o 

senvolvimento do Brasil”, no qual apresenta os resultados de seu trabalho 
do o Tribunal de Contas da União (TCU), em 2018 

bras paradas em todo o País. Nelas já foram gastos R$ 70 bilhões, mas ainda seriam 
estrutura para este ano é de R$ 24 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

tou que entre os casos mais em-
ro, a transposição do São Francisco (não 

Sul. Os estados com maior número de obras paralisadas são Amapá, 

 
Fonte: Rede Brasil Atual. 
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TEXTO IV 
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Fonte: Ipiauí Online 


