
  
 

 

PSS 3 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA DE REDAÇÃO 

 
   

A proposta de Redação do PSS 3 de 2022 trouxe ao candidato a solicitação da escrita de um texto 

dissertativo-argumentativo sobre o tema “o combate ao tabagismo entre os jovens na atualidade”. Por se tratar 

de um texto do gênero dissertação-argumentativa, era esperado que o candidato apresentasse uma tese a 

respeito da problemática em evidência, o tabagismo entre os jovens na atualidade, bem como abordasse o 

combate a essa prática. Portanto, como exemplares de boas produções, são esperados textos cuja tese seja 

bem explicitada, sustentando um ponto de vista com ênfase e clareza. Ainda nesse sentido, a escolha de 

argumentos que justificassem o ponto de vista defendido seria capaz de galgar melhores níveis de avaliação, 

haja vista que a tipologia argumentativa (alicerce do gênero textual dessa proposta) consiste em trazer 

perspectivas de defesa da tese – que pode ser sustentada por argumentos de autoridade, dados estatísticos, 

fatos históricos, entre outros –, engendradas ao longo da formação escolar do candidato. 

Os textos que compunham a coletânea dessa proposta abordavam a temática do tabagismo entre os 

jovens em diferentes perspectivas. O primeiro texto, “OMS diz que jovens começaram a fumar mais durante 

a pandemia do coronavírus”, era uma notícia que, entre outras informações, destacava o crescimento do uso 

do cigarro eletrônico (proibido no Brasil) entre os jovens. Assim, o candidato deveria ser capaz de 

compreender que esse texto explicitava a relação entre a dificuldade do combate ao tabagismo e o surgimento 

de novas modalidades de tabagismo (nesse caso, o cigarro eletrônico). 

Na sequência, a proposta trazia o texto “Prevenção da iniciação”, retirado do site do Instituto Nacional 

do Câncer, que sinalizava, a partir da apresentação de dados numéricos, o perfil do jovem tabagista, 

salientando o fato de a Organização Mundial de Saúde (OMS) considerar o tabagismo uma doença pediátrica.  

O texto III, “Netflix é criticada pela quantidade de fumantes em suas séries originais”, trazia a 

exposição de uma crítica sofrida por essa plataforma de streaming, devido ao volume de cenas em que os 

personagens de suas séries e filmes exibem o hábito de fumar. Ainda que se trate de um excerto retirado de 

uma seção de entretenimento, um olhar atento à abordagem em exposição nesse texto seria capaz de 

identificar que a crítica nele implícita vai ao encontro do substantivo abstrato “combate”, presente no 

enunciado. Portanto, os textos da coletânea tinham por objetivo ampliar o enfoque temático que a proposta 

de produção textual trazia, fornecendo ao candidato possíveis direcionamentos para a escolha de seus 

argumentos, a fim de colaborar para a escrita de textos com bons níveis de informatividade, relevância e 

autoria – aspectos destacados pelo Manual do Candidato – 2022. 

Considerando as orientações da proposta sobre o uso da língua, esperava-se do candidato o uso da 

modalidade culta da língua portuguesa. A proposta sinalizava também a possibilidade de serem tomados por 

base argumentos e informações dos textos motivadores. Entretanto, a recomendação de que não fossem feitas 



cópias literais dos textos em questão deveria ser respeitada, visto ser esse, inclusive, um dos critérios de 

avaliação estabelecidos pelo Manual do Candidato – 2022. 

 


