
CADERNO DE REDAÇÃO
Este caderno, com quatro páginas numeradas sequencialmente, contém a proposta de Redação.

Não abra o caderno antes de receber autorização.

INSTRUÇÕES
Verifique se as seguintes informações estão corretas na sobrecapa deste caderno: nome, número de    
inscrição, número do documento de identidade e número do CPF. 
Destaque, da sobrecapa, o comprovante que tem seu nome e leve-o com você.
Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão e a paginação estão corretas.
A proposta de Redação encontra-se na página 2.
Se houver algum erro, notifique o fiscal.
O desenvolvimento da Redação deverá ser apresentado no espaço apropriado na página 3 e escrito com 
caneta de corpo transparente, azul ou preta.  
Não será considerada a Redação escrita fora desse espaço.
A Redação não deve ser assinada nem identificada com nenhum tipo de símbolo, marca ou desenho.
Ao terminar, entregue este caderno ao fiscal, junto com o Caderno de Questões Objetivas e o Cartão de  
Respostas.

INFORMAÇÕES GERAIS
O tempo disponível para fazer as provas é de cinco horas. Nada mais poderá ser registrado após o término 
desse prazo.
Nas salas de prova, os candidatos não poderão usar qualquer tipo de relógio, óculos escuros e boné, nem 
portar arma de fogo, fumar e utilizar corretores ortográficos e borrachas.
Será atribuída nota zero ao candidato que utilizar quaisquer meios para identificar sua prova, como escrever 
suas iniciais, seu nome ou o de outros em qualquer lugar do caderno de provas, assim como fazer desenhos 
de qualquer espécie. Será atribuída nota zero, ainda, à redação escrita a lápis ou em local inadequado. 
Será eliminado do Vestibular Estadual 2023 o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer meio de obtenção 
de informações, eletrônico ou não. Não é permitida a consulta ao livro indicado para a prova de Redação.
Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

Boa prova!
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Nenhum de vocês irá para os Estados Unidos, 
nenhum de vocês será ator de cinema. E nenhum 
de vocês irá trabalhar em supermercados, como 
ouvi alguns planejando outro dia. Suas vidas 
já foram mapeadas. Vocês se tornarão adultos 
e, antes de ficarem velhos, antes mesmo de 
entrarem na meia idade, começarão a doar 
órgãos vitais. Foi para isso que todos vocês foram 
criados. Vocês não são como os atores que veem 
nos vídeos, não são nem mesmo como eu. Vocês 
foram trazidos a este mundo com um fim, e o 
futuro de vocês, de todos vocês, já está decidido.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

O trecho citado de Não me abandone jamais, de Kazuo Ishiguro, revela a razão pela qual os 
clones foram criados. Apesar de serem semelhantes aos humanos, dois aspectos os distinguem 
de nós: eles não se reproduzem e não se revoltam contra seu destino.

A partir da leitura do romance, escreva uma redação dissertativo-argumentativa, em prosa, com 
20 a 30 linhas, em que discuta a seguinte questão:   

a capacidade de se opor a um destino socialmente 
 estabelecido fortalece nossa humanidade?

Seu texto deve atender à norma-padrão da Língua Portuguesa, conter um título, além de ser 
inteiramente escrito com caneta.

Não assine nem identifique a redação de forma alguma.

 

KAZUO ISHIGURO 
Não me abandone jamais. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

epipoca.com
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