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I N T E R P R E TA Ç Ã O D E T E X T O S – 2 0
O propósito desta prova é verificar sua capacidade de desenvolver argumentos que subsidiem seu ponto de vista acerca da seguinte questão: Por que as pessoas têm o hábito de
procrastinar a realização de tarefas?
O ato de procrastinar significa ‘transferir para outro dia ou deixar para depois; adiar, delongar, postergar’. Em reportagem publicada na Revista Época de janeiro de 2011, intitulada
Chega de enrolar, foram apresentados dados de pesquisa realizada pela Triad OS, de São Paulo,
que entrevistou mais de 3.500 internautas. As principais razões apresentadas pelos entrevistados para postergar tarefas estão listadas abaixo.

defina um ponto de vista acerca do tema;
selecione de forma consistente os argumentos a serem apresentados;
hierarquize adequadamente os argumentos a serem apresentados; e
utilize recursos linguísticos apropriados ao texto argumentativo.

88% dizem adiar atividades que não gostam de fazer;
70% deixam para depois aquilo que poderiam fazer na hora;

Seu texto deverá ter extensão mínima de 30 linhas, excluindo o título – aquém disso, ele não será
avaliado -, e máxima de 50 linhas, considerando letra de tamanho regular. Use lápis somente no
rascunho; ao transcrever seu texto para a folha definitiva, faça-o com letra legível, usando caneta.

59% dizem atrasar a realização de ações muito longas ou desafiadoras;
41% evitam tarefas que podem gerar discussões ou conflitos;

TEMAS DE REDAÇÃO SEMELHANTES
40% só cumprem as pendências quando elas viram urgências;
40% dizem que executam suas tarefas se as planejarem; e
37% assumem que o motivo do adiamento de tarefas é preguiça.

Considerando que essas podem representar a opinião das pessoas em geral, procure refletir sobre seu hábito de procrastinar a realização de tarefas ou o de outras pessoas que você
conhece e que adiam interminavelmente a execução de uma tarefa. Pense em situações em
que as tarefas adiadas repercutiram negativamente na vida do indivíduo. Em seu texto, é importante que você assuma uma posição sobre as razões pelas quais as pessoas postergam a
realização de tarefas. Para tanto, é importante que você

