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Questões tipo D
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O processo descrito é a Fotossíntese, processo autótrofo que, a partir do gás carbônico, água e energia solar, dá
origem a monossacarídeos e gás oxigênio. Os monossacarídeos gerados são importante fonte de energia e
podem, inclusive, ser utilizados na produção de biocombustíveis onde, a partir deles, são geradas substâncias
inflamáveis. Além da fotossíntese, outro processo autótrofo ocorre em alguns seres vivos. Tarta-se da
quimiossíntese, na qual a energia que entra no processo não é proveniente do sol, mas sim de alguma reação
inorgânica que libera energia para que a síntese ocorra.
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Comentário - Redação
A Proposta de Redação da 3ª Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Subprograma 2015 apresentou-se de modo
atual, indicando a possibilidade de revisão dos comportamentos legitimados pela cultura publicitária que impera no mundo
globalizado. De formato criativo e de tema reflexivo, a proposta apresentava cinco propagandas que integraram o universo
capitalista do século XX e trechos diversos sobre a legislação encontrada no Código Brasileiro de Autorregulamentação
Publicitária.
Solicitou-se a elaboração de uma carta dirigida ao Conselho (CONAR) que explicitasse o viés negativo da divulgação de uma
específica peça publicitária, fundamentando-se em argumentos retirados dos trechos vislumbrados no Código já referido.
Quanto aos aspectos composicionais do gênero carta, vale destacar que não há obrigação de respeitá-los integralmente e,
sim, de não se apresentar aspecto já desprezado pela banca (no caso, a carta não deveria, pois, ser assinada pelo emissor do
texto).
Sob o ponto de vista estrutural, é relevante destacar que o gênero carta, tradicional e formalmente, apresenta (1) local e
data; (2) vocativo; (3) corpo textual; (4) expressão de despedida e (5) assinatura, sendo o último aspecto estrutural proibido.
Assim, o aluno, ao desenvolver o texto, pode optar por posicionar ‘vocativo’, ‘local e data’ e ‘despedida’ mais livremente e,
como é tradicional nas cartas requeridas pela proposta de redação da UnB, não se deve negligenciar a natureza dialógica do
referido gênero discursivo.

Sob a natureza argumentativa, embora o recorte ideológico seja variado e requerente de recursos de coesão e coerência textuais,
houve a necessidade de o texto citar, explicitamente, o artigo violado pela campanha publicitária e sua respectiva justificativa; não se
tratando, por conseguinte, de uma condição facultativa de produção da carta. Além disso, o autor da carta deve solicitar, com
respeito e argumentos consistentes a suspensão da propaganda denunciada.
Por fim, apesar de o formato textual ser menos frequente em provas do 3º ano, a direção argumentativa é veemente e deve ser
vislumbrada contundentemente na carta redigida.

