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Anexo 1: Proposta de Redação 
 

Escola:.............................................................................................. 

Série:...................................  

Data:.......................................... 

 
Escreva um texto argumentativo, com cerca de 25 linhas, em que você 
apresente o seu ponto de vista sobre a qualidade de vida na cidade do 

Rio de Janeiro. A figura e as manchetes abaixo sugerem alguns aspectos 
que podem ser abordados.  

 

 
(Fonte: Interchange. Cambridge Univ. Press, 2005) 

 

Manchetes: 
 

O RIO É A CIDADE MAIS FELIZ DO MUNDO, SEGUNDO PESQUISA INTERNACIONAL 
(http://g1.globo.com/ Acesso: 24/09/2009) 

 
RIO VAI ENFRENTAR ENORME DESAFIO PARA RECEBER OLIMPÍADAS 2016. 
(http://rjtv.globo.com/ Acesso: 06/10/2009 
 
VANDALISMO DESTRÓI HISTÓRIA DO RIO E CUSTA CARO AOS COFRES DA CIDADE 
(http://rjtv.globo.com/ Acesso: 24/09/2009) 
 
OPERAÇÃO CHOQUE DE ORDEM ATUA NO CENTRO DO RIO 
(http://video.globo.com/  Acesso: 24/09/2009) 

 
PREFEITO QUER AJUDA DA INICIATIVA PRIVADA PARA CUIDAR DE PRAÇAS  
(adaptada de O Globo, 14/09/2009) 
 

CRATERAS IMPEDEM BRINCADEIRAS NA RUA  
(http://extra.globo.com/blogs/joaoburacao/  Acesso: 14/09/2009) 
 

http://extra.globo.com/blogs/joaoburacao/%20%20Acesso:%2014/09/2009
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Anexo 2: Seleção das  Redações Analisadas  

 

Grupo 1: Instituição Particular 

 

Texto 1_1 

Qualidade de vida carioca 

 

A qualidade de vida em nossa cidade é desigual.  Enquanto temos zonas que 

apresentam boa educação e baixos índices de criminalidade, também temos zonas com 

educação precária e alto índice de homicídio.  Com essas condições o Rio não está 

pronto para as olimpíadas que ocorrerão em <ilegível>.  Sendo assim, junto da 

prefeitura, temos uma série de desafios e metas para cumprir. 

 Primeiramente, os que fazem qualquer tipo de vandalismo devem parar com essa 

atitude.  Isso é um desrespeito à cidade e a seus moradores que pagam o conserto de 

bancos quebrados, a limpeza de muros pichados, a reposição de peças de monumento.  

Em cinco anos se gastou cerca de dois milhões de reais com esses consertos. Assim, 

sem essa carga isso ajudaria a prefeitura a focar em outros projetos, como a Olimpíada. 

 Em segundo lugar, transporte público, segurança e saúde estão em situação 

precária.  Eduardo Paes, prefeito do Rio, afirma que até 2017 a cidade terá a melhor 

qualidade de vida do hemisfério sul.  Nesse sentido, não teremos mais focos de 

violência e teremos transporte eficiente e barato expandiriam as linhas de metrô até a 

Barra da Tijuca. 

 Além disso, o governo deve cuidar para que certos eventos não aconteçam, 

como o apagão recente.  Graças a esse acontecimento, a identidade brasileira foi mal 

vista pelo mundo.  Como a cidade que será sede das Olimpíadas sofre um blackout?  

Não podemos cometer outro erro parecido com esse. 

 Em síntese, nossa atual cidade tem qualidade de vida desigual, com pontos 

nobres e outros precários.  Contudo, o Rio pode voltar a crescer, voltar a desenvolver, 

gerar emprego; tendo um transporte melhor, uma infraestrutura melhor.  Enfim, o Rio se 

tornará uma cidade melhor. 
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Texto 2_1 

Vivendo sempre bem 

 

O Rio de Janeiro é uma cidade única.  Pesquisas internacionais apontam a cidade 

como a mais feliz do mundo, mas o noticiário só mostra violência e corrupção.   

Podemos perceber defeitos e qualidades da vida no Rio. 

Os principais problemas existentes são devidos a uma infra-estrutura deficiente.  

A falta de planejamento urbano torna comuns os engarrafamentos, mesmo nas grandes 

avenidas.  Com um sistema de esgoto ruim, vermos bueiros transbordando e ruas 

alagadas logo após uma chuva mais forte, além de poluir nossa baía.  Acima de tudo 

isso há a violência, causada principalmente pelo tráfico de drogas, um medo constante 

na vida do carioca.  Essas são situações que diminuem a qualidade de vida dos 

habitantes da cidade Maravilhosa. 

Mas se o dia-a-dia é assim, por que os cariocas se dizem tão felizes?  Simples: 

porque sua cidade é, de fato, maravilhosa.  O clima é quente e ensolarado, a natureza se 

faz presente pelo mar, pelos morros, pela Floresta da Tijuca, a maior, “floresta urbana” 

do mundo.  A maritimidade ajuda a poluição com correntes de ar constantes, sem contar 

que as praias são lugar de diversão e exercício físico garantidos.  É como alicerce desse 

bem-estar há o próprio povo, que se mostra cordial e gentil, sempre tentando ajudar o 

outro.  Desse convívio positivo é que surge o bom-humor carioca. 

Finalmente, devemos destacar que estamos sempre tentando resolver os 

problemas da cidade, como, além dos já citados, a Saúde e Educação precárias.  O que 

impossibilita uma atuação efetiva é a grande corrupção do poder público.  Ao diluir as 

verbas destinadas às melhorias, nada consegue ser feito com qualidade e os problemas 

se mantêm.  Entretanto, medidas têm sido tomadas, como a construção de UPAs, as 

obras do PAC, os choques de ordem.  Essas ações, aliadas à realização das Olimpíadas 

de 2016 no Rio, trarão investimentos e muitos benefícios para a cidade no futuro.  

Podemos ver que a cidade do Rio de Janeiro é um ótimo lugar para viver, 

embora ainda tenha muitos problemas a serem resolvidos. Com honestidade e 

perseverança, a cidade poderá ser realmente transformada, tornando-se lugar de paz e 

alegrias, garantindo a seu povo qualidade de vida ainda maior.  Não haverá quem 

duvide da felicidade dos cariocas.   
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Texto 7_1 

 

Formando uma cidade maravilhosa 

 

 Viver na cidade do Rio de Janeiro não é uma tarefa fácil.  Afinal, nem todos 

conseguem conviver com horas de engarrafamentos e com a excessiva violência 

carioca.  No entanto, os aspectos naturais, a cordialidade do nosso povo e a intensa 

vontade de melhorar dos cidadãos compensam residir na metrópole.  Nesse sentido, o 

Rio foi escolhido pelo mundo como sede das Olimpíadas de 2016 e como palco da final 

da Copa do Mundo de 2014, o que ajudará, em muito, a melhoria da cidade.   

 Os graves problemas sócio-econômicos da suposta cidade Maravilhosa 

comumente ofuscam a beleza das suas praias e a diversidade do seu povo.  A violência 

da nossa metrópole provoca, portanto, um desejo de fuga por parte dos cidadãos.  

Somam-se a ela a infra-estrutura deficitária do local e a precariedade dos serviços 

oferecidos pelo governo aos moradores, como a saúde e a educação.  Além disso, esses 

problemas tornam-se críticas diárias dos principais jornais do planeta, já que os cariocas 

terão de combatê-los para a realização dos jogos olímpicos de 2016. 

 Nesse sentido, como podemos explicar a pesquisa internacional que indicou ser 

o Rio a cidade mais feliz do mundo?  A resposta está no modo de viver do cidadão 

carioca, sempre satisfeito e com esperanças de que se forme uma verdadeira Cidade 

Maravilhosa.  Além disso, a presença de paisagens naturais – como praias e a maior 

floresta urbana do mundo – contribuem com a harmonia da cidade e, sem dúvida, com a 

qualidade de vida dos seus moradores.  Além disso, o Rio de Janeiro conta, nos dias 

atuais, com diversos projetos que beneficiarão os cariocas.  Um deles, o PAC, já 

conseguiu levar à população mais pobre condições básicas de vida, como energia 

elétrica e serviços de água e de energia.  Junto com ele estão, a construção das UPA’s e 

a melhoria da infra-estrutura da cidade, constantemente impulsionados pelos eventos 

esportivos que ocorrerão no Rio. 

 Em síntese, a nossa cidade ainda apresenta graves problemas sociais e 

econômicos.  Contudo, diversos projetos estão contribuindo para uma melhor qualidade 

de vida da população.  Assim, somados ao modo de viver do carioca e às nossas 

paisagens naturais, esses projetos formarão, de fato, uma Cidade Maravilhosa. 
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Texto 8_1 

 

Felicidade não resolve problemas 

 

 Apesar de ser considerada a cidade mais feliz do mundo, o Rio apresenta 

problemas estruturais crônicos que preocupam a população.  A inexistência de uma 

política habitacional eficiente, a fragilidade do sistema de transporte público e a 

crescente onda de criminalidade na cidade são os maiores preocupações para o povo 

carioca, já que põem em risco o modo de vida pacífico na sociedade. 

 Nas últimas décadas, o estado do Rio de Janeiro sofreu um processo de 

involução da qualidade de vida.  Tal realidade foi causada pela perda significante da 

qualidade da infraesturutura e da disponibilidade de serviços na região.  Dessa forma, 

água tratada, energia elétrica e o sistema de transporte tornam-se regalias, disponíveis 

apenas para parte da população mais pobre, enquanto uma outra parcela apresenta modo 

de vida precário e vivem sem as condições primordiais de existência. 

 Outro problema preocupante na sociedade carioca é a crescente onda de 

violência.  A criminalidade, na cidade do Rio de Janeiro, atingiu níveis tão alarmantes, 

que já se tornou um habito conviver com ações violentas, bandidagem, tráfico, 

assassinatos.  A criminalidade foi completamente banalizada.  O governo não possui 

forças para controlar a violência, acarretando o medo e a insegurança nos cariocas. 

 Além disso, o Rio sofre com a falta de políticas habitacionais eficientes.  Como 

conseqüência, há o aumento das moradias ilegais, como nas favelas ou outras áreas 

irregulares, onde não há infraestrutura primordial para manter uma qualidade de vida 

elevada. 

 Em suma, embora seja considerada “Cidade Maravilhosa”, o Rio apresenta 

problemas sérios que prejudicam a qualidade da vida carioca.  A causa desses 

problemas está relacionada à falta da estrutura da cidade para fornecer água tratada, 

transporte público, conjuntos habitacionais e segurança para toda a população.  É 

necessário evitar a restrição para apenas a parte mais rica da sociedade e garantir a 

cidadania para todos, dando aos 
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Texto 12_1 

 

Precária, embora maravilhosa 

 

 Atualmente a qualidade de vida na cidade do Rio de Janeiro é considerada 

precária.  Por apresentar diversos problemas sociais e político-administrativos, o Rio 

enfraquece a sua fama de cidade maravilhosa.  Com isso, o município carioca está entre 

os locais considerados subdesenvolvidos. 

 Primeiramente, a falta de segurança é um dos grandes agentes que estão 

tornando o Rio de Janeiro um local imbatível.  A pouco tempo atrás, o lema que a 

cidade maravilhosa era violenta, pertencia apenas, ao discurso carioca.  Entretanto, com 

o passar do tempo, a violência no município fluminense, tornou-se conhecimento 

mundial.  Já que, frequentemente, turistas são assaltados em diversos locais pela cidade.  

Portanto, a violência no Rio está cada vez mais prejudicando a vida das pessoas. 

 Outros motivos que diminuem a qualidade de vida na cidade, são a miséria, a 

poluição, e o trânsito.  Juntos, esses fatores determinam o dia-a-dia do carioca.  De 

modo que, por seres motivos, o Rio é a cidade que possui a maior favela da América 

Latina, a Rocinha; apresenta um dos maiores índices de poluição do ar do país.  E ainda, 

o tráfico intra e intermunicipal é denso, com isso, há também uma poluição sonora, 

além de dificultar o movimento casa-trabalho.  Já a questão da miséria é bem mais 

complexa, porque envolve também a precariedade na educação, saúde, e a violência.  A 

miséria favorece a favelização, o que acarreta uma desvalorização dos imóveis 

próximos, ou seja, a qualidade de vida regride com essa segregação. 

 Em suma, a qualidade de vida do carioca é considerada ruim.  Por interferência 

de fatores como a violência, poluição, miséria, o Rio, assim como qualquer outra 

metrópole, apresenta problemas estruturais, mas, acima disso, passou muitas belezas 

naturais. Portanto, o município do Rio é um lugar habitável, que mesmo com suas 

dificuldade, consegue sustentar a fama de cidade maravilhosa. 
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Texto 13_1 

 

Rivalidade: sem qualidade 

 

 O Rio está um lixo.  O trânsito é constante, a poluição é avassaladora, a infra-

estrutura é precária.  Observa-se uma cidade cheia de problemas para seus habitantes.  

Assim, mesmo com seu sucesso econômico, a cidade tem encontrado dificuldades para 

melhorar a qualidade de vida. 

 O planejamento do Rio começou no início do século XX, no governo de Pereira 

Passos.  A cidade sofreu alterações: construção do Aterro do Flamengo, obras de 

saneamento básico, alargamento de ruas para melhor circulação.  Houve a melhoria da 

qualidade de vida momentaneamente, visto que tais reformas não se tornaram 

constantes. 

 Com o passar do tempo a cidade mudou: a população aumentou, a quantidade de 

carros cresceu e a poluição se elevou.  Percebe-se a incapacidade de atender as 

demandas de infra-estrutura que ocorrem no decorrer do século XX. Tal incapacidade 

acabou socializando os problemas dos centros e das periferias, ou seja, de ricos e 

pobres.  Sem meios de transporte suficiente, com trânsito e com poluição e sem infra-

estrutura, de modo geral, o Rio tornou-se incapaz de oferecer boa qualidade de vida. 

 Nos dias de hoje, é uma cidade incapaz de sediar qualquer evento.  O teste foram 

os jogos Panamericanos. Neles, presenciou-se a maquiagem carioca para inglês ver, 

quando ficou evidente a necessidade da realização de obras e projetos para a qualidade 

dos serviços do Rio aumentar. 

 Como análise final, evidencia-se uma série de problemas a serem resolvidos.  

Nesse sentido, para que ocorra uma mudança boa no Rio, faz-se necessária a ampliação 

e manutenção de toda a infra-estrutura, a modernização dos transportes e a redução da 

poluição.  Com tias propostas, a vida no Rio de Janeiro será mais bem aproveitada, 

quando elas forem realizadas. 
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Texto 14_1 

 

Cidade de Contrastes 

 

 Viver na cidade do Rio de Janeiro pode ser algo péssimo ou ótimo.  De acordo 

com a posição social de cada cidadão, a qualidade de vida nessa metrópole varia, ora 

beirando a extrema miséria, ora beirando a riqueza e o luxo.  Assim, o Rio Constitui-se 

numa cidade de contrastes, repleta de aspectos positivos e negativos do cotidiano. 

 Por um lado, as belezas naturais desse local, somadas ao clima quente e úmido, 

são um fator que eleva a autoestima dos cariocas.  Elas impossibilitam que o estresse 

diário de uma pessoa seja amenizado ou até mesmo eliminado sem grande esforço: 

basta uma simples caminhada à beira-mar. Desse modo, tornou-se fácil e agradável 

viver nessa cidade.  Por outro lado, nela também existem enormes desigualdades sociais 

e um sistema governamental falho - quando ausente.  Com isso, milhões de pessoas são 

afetadas e obrigadas a viver sem condições básicas de higiene, saúde e educação.  O Rio 

não é, pois, um lugar que oferece uma vida digna a todos os seus habitantes. 

 Consequentemente, o que se vê é uma contradição.  Ao mesmo tempo em que os 

cariocas são o povo mais feliz do mundo, segundo pesquisas, sua cidade está tomada 

pela violência, pela economia informal e pelo vandalismo.  Um exemplo claro que 

ilustra essa situação são os chamados arrastões que acontecem frequentemente nas 

praias da zona sul.   Por isso, pode-se dizer que morar no Rio de Janeiro é sentir alegria 

e medo, prazer e preocupação. 

 A solução encontrada por muitos habitantes é o isolamento em condomínios 

fechados.  Neles, há maior segurança e lazer, o que possibilita uma melhor qualidade de 

vida.  Entretanto, a melhor saída para essa situação contraditória é a realização das 

Olimpíadas, em 2016.  Só a partir de então haverá um compromisso do governo com a 

população e com o resto do mundo, para que tudo corra bem.  Assim, a vida das pessoas 

deverá melhorar em todos os sentidos. 

 Em síntese, a qualidade de vida na cidade do Rio de Janeiro não é insatisfatória, 

mas pode tornar-se ainda melhor.  Por meio de uma maior atuação do Estado, que conta 

com o auxílio dos Jogos Olímpicos, será possível sentir-se mais tranqüilos tanto em 

bairros mais ricos quanto naqueles mais carentes.  Sem dúvida, todos sairão ganhando. 
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Texto 15_1 

 

Cidade não tão maravilhosa assim 

 

 O Rio de Janeiro está longe de ser considerado um estado com boa qualidade de 

vida.  Os numerosos problemas sociais, políticos e econômicos que ocorrem aqui e em 

outros estados brasileiros é algo lamentável. 

 Até 45 atrás, aproximadamente, o Rio de Janeiro tinha uma qualidade de vida 

um tanto <ilegível> diante das demais regiões brasileiras. O investimento em áreas 

essenciais, como educação, saúde, além de outras infra-estruturas eram bem 

privilegiados.  Por causa disso a população usufruia de muitas condições que 

favoreciam a ela viver bem. 

 Entretanto, com a renúncia de João Goulart e o começo da ditadura militar, a 

situação começou a mudar. Principalmente devido as sucessivas crises que ocorre m 

naquele período.  Os investimentos que antes eram destinados àquelas áreas; passaram a 

ser desviados para tentar suprir <ilegível> <ilegível> oriundas das crises.  A partir daí, a 

eficiência só veio decaindo 

 Até mesmo com a estabilização e crescimento da economia, nas últimas duas 

décadas, os infra-estruturas de extrema importância para o desenvolvimento 

humanitário, como educação e saúde, continuaram a decair.  Os investimentos ficaram 

estáveis e por isso não acompanharam o crescimento da população que necessita cada 

vez mais de verba. 

 Para piorar a situação, o Rio, além de outros estados, adquiriram uma quantidade 

gigantesca de imposto que não se iguala a nenhum outro país.  O Brasil é o país que 

mais cobra impostos no mundo.  E apesar de serem destinados, “teoricamente”, ao 

crescimento social, não são, efetivamente, aplicados. 

 Isso pode ser percebido facilmente por nós, cidadãos, que estamos vivendo na 

pele esses problemas.  Miséria, favelização, lotação de hospitais, analfabetismo e uma 

série de outros são exemplos dessa situação e a todo tempo aparecem em jornais e 

revistas. 

 É lamentável ver um estado, como o Rio de janeiro, com diversos recursos 

ambientais, não é atoa que é chamada “Cidade maravilhosa”, e em plena ascenção 

econômica, ter sua população carioca quase ignorada. 
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 Seria plausível, portanto, que a população, não só do Rio, mas de todo o Brasil, 

ganhasse mais importância nos tempos posteriores.  Já que é a partir dela que um país 

efetivamente progride.  Vide os países considerados desenvolvidos que têm os melhores 

relacionados  a sociedade. 

 

Grupo 2: Instituição Federal 

 

Texto 1_2 

Os problemas do RJ 

 

 Ao longo do tempo a cidade do Rio de Janeiro passou por várias mudanças, 

percebemos eu muitas coisas mudaram desde a época de nossos pais até os dias de hoje, 

onde podemos ver que a qualidade de vida está cada vez pior. 

 Podemos perceber o aumento da violência e da criminalidade frequente no dia-

dia, assustando a população, que exige policiamento, porém o governo não dá muita 

importância nesse caso, dando resultado de vários assaltos e morte que podemos ver nos 

jornais todos os dias. 

 Além disso, a beleza da cidade está depredada, há vandalismos, pixações e 

crateras em todos os lugares, dando ao governo um enorme trabalho para recuperação 

de alguns lugares e enormes gastos para essa recuperação, além de destruir a história do 

Rio, pois muitas vezes destroem patrimônios da cidade. 

 Ademais, com as desigualdades sociais que têm aumentado cada vez mais, 

vimos a dificuldade que a população ainda tem de arrumar um emprego, pois hoje o 

mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. 

 Concluímos que apesar da população enfrentar problemas na vida, não se 

deixam abater por isso, levando a vida com o espírito de esperança di que possa mudar. 

 

Texto 2_2 

Viver no Rio de Janeiro 

 

 O Rio de Janeiro é a cidade mais conhecida como cidade maravilhosa com belas 

paisagens, gente bonita, monumentos históricos, boa hospitalidade, enfim. Mas o que 

dizer da qualidade de vida da população carioca? Será que por trás de toda essa beleza 

existe um povo feliz e unido? 
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 Em primeiro lugar, a qualidade de vida da população da cidade do Rio de 

Janeiro vem mudando com o passar do tempo. Antigamente, as pessoas não se 

preocupavam em fica na rua, conversar com os vizinhos durante a noite, de deixar seus 

filhos brincarem até o entardecer. Hoje em dia a preocupação com a violência brutal 

tem tirado a paz das pessoas que precisam sair para trabalhar, estudar e cumprir seus 

compromissos e afazeres. Essa violencia vem aumentando exorbitavelmente na nossa 

cidade e isso também ocorre pela falta de oportunidades e de educação da maioria do 

povo. 

 Outros fatores que influenciam na qualidade de vida das pessoas é o local 

específico onde mora a maioria da população. São ruas que ainda não foram asfaltadas, 

falta de saneamento básico, falta de pavimentação, etc. Esse deficit traz cada vez mais 

ao povo carioca dificuldades de se locomover, de manter a saúde e a qualidade na mão-

de-obra. 

 O que é preciso fazer para que esse deficit diminua é a concientização dos 

governantes e da própria população. Porque apesar de tudo o Rio de Janeiro continua 

lindo. 

 

Texto 4_2 

 

O Brilho de Janeiro 

 

 A cidade do Rio de Janeiro é bastante conhecida pelo mundo. É um lugar muito 

espetacular, que tem uma beleza maravilhosa e é sonho de visita de qualquer indivíduo. 

Porém, perante esta cidade retumbante temos encontrado vandalismos inexplicáveis 

causados pelos nossos cidadãos, como o desrespeito ao trânsito e a pirataria. 

 Em primeiro lugar, destacamos os transportes automobilísticos, que não têm 

respeitado as faixas de pedestres, lugares não permitidos a acesso e finalmente, a 

sinalização, muitos motoristas ultrapassam o sinal vermelho ou não dão muita atenção 

prevista ao amarelo. Infelizmente o problema dos sinais não acaba aqui, os pedestres 

por sua vez também não honram bastante a sinalização deles, o que gera diversas mortes 

causadas por acidentes de carros. 

 Por fim, declaramos a pirataria, que é um ato ilegal, tirando os direitos autorais 

das obras vendidas. Além do congestionamento causado por esses comerciantes 
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ambulantes nas mais variadas esquinas da cidade maravilhosa, causando dois 

transtornos por um mesmo ato.  

 Chegamos assim na conclusão de que o Rio é sim uma cidade maravilhosa e 

elétrica, mas para que ela não perca esses encantos é necessário que todos deem as mãos 

para mudar enquanto é tempo. Com consciência nossa cidade não perderá o brilho!  

 

Texto 5_2 

 

Os problemas da Cidade Maravilhosa 

 

 O Rio de Janeiro é considerado uma das cidades mais bonitas do mundo. Assim 

como todo grande centro urbano, enfrenta diversos problemas. A violência é o principal 

deles e, frequentemente, afeta a qualidade de vida dos moradores que muitas vezes 

evitam determinados lugares ou até mesmo deixam de fazer atividades prazerosas por 

medo.  

 Essa violência é gerada, em grande parte, por assaltos e tráfico de drogas. Faltam 

punições severas por parte da polícia e projetos governamentais realmente concretos. O 

investimento em educação e em atividades que mantivessem os jovens ocupados são 

atitudes que a longo prazo aumentaria a qualidade de vida da cidade. 

 Outros problemas urbanos que rondam o povo carioca é o vandalismo e 

destruição de patrimônios públicos. O dinheiro que se gasta na restauração dos mesmos 

poderia ser redirecionado para áreas como saúde e segurança, caso as depredações não 

ocorressem. 

 Entretanto, apesar das dificuldades diárias encontradas pelos cariocas, eles são 

um povo feliz e de bem com  a vida, sempre receptivos e hospitaleiros com os que vêm 

visitar a “Cidade Maravilhosa”. Mesmo com os desafios que o Rio enfrenta, a cidade é 

muito amada e respeita por todos. 

 

Texto 6_2 

 

Cidade sem ordem 

 

 A cidade do Rio de Janeiro, mesmo sendo uma das mais belas do mundo, 

enfrenta diversos problemas diariamente, entre eles o de ordem, que afeta diretamente 
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na qualidade de vida de seus moradores. Seja a falta dela por descaso das autoridades ou 

falta de concientização da população. 

 O descaso das autoridades tem causado enormes danos ao Rio de Janeiro. A 

omissão diante aos criminosos e vandalos, de todas as classes sociais, depredam o 

patrimônio social, que é a cidade. Causando assim uma drástica queda no nível de 

integridade física e mental dos cariocas. 

 Devido a falta de concientização da população, outros fatores, como o trânsito, 

também são afetados. Em outros locais, onde as leis de trânsito são mais precárias ou 

não existem, as pessoas respeitam mais a lei e aos outros motoristas do que no Rio de 

Janeiro. Esse respeito, se fosse maior, poderia salvar muitas vidas. 

 Contudo, no futuro, se realizada solução desses problemas, a cidade do Rio de 

Janeiro possivelmente será um exemplo para as outras. 

 

Texto 7_2 

 

Até 2016 

 

 Nas ultimas semanas, o assunto que mais se é falado entre a maioria dos cariocas 

são as olimpiadas de 2016, que serão sedeadas aqui, no Rio de Janeiro. Depois de uma 

disputa acirrada e em meio a muitas expectativas, anunciou-se a <ilegível> Brasileira 

dando inicio ao uma grande festa em todos os estados brasileiros e também e claro no 

Rio de Janeiro. 

 Fica claro que essa olimpiada, por ser o maior evento esportivo mundal, trará 

investimento em todas as areas, gerará empregos, melhorará a infra-estrutura no ramo 

esportivo, principalmente, etc.  

 Apesar disso, o governo tem grandes desafios pela frente. Melhora nos 

transportes, na saude e combate a grande “vilã” moderna carioca: A violência. Para os 

mais pessimistas o governo não ira conseguir até 2016 acabar com ela, visto que nos 

utimos anos so vem aumentando. Por outro lado, o governo tem um projeto de acabar 

com todas as favelas até o ano da olimpiada e com isso reduzir o tráfico de drogas e a 

violencia em geral usando uma politica de inteligencia e repressão total ao trafico. 

 Muitos estudiosos depreciam essa politica repressiva e acreditam que só o 

investimento maciço na educação dentro das favelas e de uma politica social consistente 

podem realmente reduzir a zero essa violência. 
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 Pode-se concluir que a olinpiada será altamente benéfica a todos nós, isso não se 

pode ter duvida. A duvida que fica é: temos condições de sedia-la? Os governantes 

dizem que sim, outros dizem que não... Quem responderá é só o tempo. Até 2016!  

 

Texto 11_2 

O Rio de Janeiro continua lindo? 

 

 A cidade do Rio de Janeiro, conhecida mundialmente como cidade maravilhosa, 

possui diversas belezas naturais e uma das sete maravilhas do mundo. Assim, diversos 

turistas visitam o Brasil anualmente para conhecer os belos pontos turísticos que 

existem no município. Contudo, ao chegar à cidade, eles não se deparam somente com 

os aspéctos positivos, mas com os problemas sociais vividos pela população carioca. 

 Dentre as questões que afetam diretamente os moradores da cidade do Rio de 

Janeiro estão a deficiência nos diversos serviços oferecidos por setores estatais e até 

mesmo privado, seja com infraestrutura, seja na segurança, nos transportes, entre outros.  

 Muitas vezes, os serviços que deveriam se feitos pelo governo não conseguem 

ser realizados, como  ocorre com a conservação de locais públicos e de monumentos, 

recorrendo a iniciativas privadas para a sua realização, ou são realizados de forma 

precária, como vemos frequentemente nos sistemas de saúde pública e de educação na 

sede municipal. 

 Para que as questões de segurança, tanto contra a violência quanto contra 

vandalismo, sejam resolvidas precisamos do que uma polícia repressora, precisamos de 

policiais não corruptos e, assima de tudo, investimentos na educação de crianças e 

jovens. Ainda é necessário o investimento em infraestrutura para que todos tenham uma 

melhor condição de vida, livre de doenças típicas de países subdesenvolvidos, causadas 

pela deficiência deste setor. Além disso, precisamos de maiores fiscalizações nos 

setores de transporte público, para que o trabalhador consiga chegar ao seu local de 

trabalho sem maiores constrangimentos.  

 

Texto 13_2 

Cidade maravilhosa 

 

 Rio de Janeiro, cidade linda que possui vários pontos turísticos. Um deles, o 

Cristo Redentor, é uma das Sete Maravilhas do mundo. Apesar desses atributos há 
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alguns aspectos que precisam ser melhorados como, o vandalismo e a falta de respeito 

no trânsito. 

 Existem pela cidade vários patrimônios históricos à serem visitados, todos eles 

tiveram importância no progresso da mesma, cada um possui uma história e uma certa 

importância. Porém muitos de nossos patrimônios veêm ainda desvalorizados e 

distruídos por atos de vandalismo. 

 Muitos jovens que não possuem instrução ou que não recebem estímulo para 

executarem uma atividade que seja saudável ao corpo e a mente, encontram no 

vandalismo uma forma de passar o tempo. Porém esses atos estão depreciando a cidade 

e custando caro ao nosso Governo. 

 Outro aspecto que precisa ser trabalhado é a falta de respeito no trânsito. Muitos 

motoristas não respeitam ao sinal, as placas e nem aos pedestres, parando seus carros 

em cima da faixa de pedestres. Mas a falta de respeito não é só por parte dos motoristas, 

também é por pedestres, que atravessam fora da faixa e com o sinal aberto. 

 Enfim, mesmo sendo a cidade maravilhosa, existem muitos pontos a serem 

trabalhados, para que nossa cidade seja preservada e continue encantando o mundo com 

sua beleza. 

 

Grupo 3: Instituição Estadual 

 

 

Texto 1_3 

 

 O Brasil tem como o seu representante no mundo o Estado do Rio de Janeiro, 

um cartão postal de alegria, beleza e festa. Porém, a fantasia não está na roupa de 

carnaval, e sim no pensar que vivem dessa forma. E os noticiários vem mostrando a 

cada dia que tal fantasia já não esconde a realidade do Estado. 

 O Rio de Janeiro vem enfrentando profundos problemas em relação à 

criminalidade. As pessoas já não estão sensíveis às fatalidades noticiadas na televisão. 

A falta de investimento nas mais diversas áreas, sobretudo na educação, tem gerado 

grande impacto aos dados revelados sobre a qualidade de vida carioca. 

 Portanto, tudo o que o Brasil e o mundo vêem é a consequência de um país que 

não sabe administrar o dinheiro que recebe acarretando graves problemas que colocam 

em risco a identidade de um país. 
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Texto 4_3 

 

A qualidade de vida na cidade do Rio de Janeiro 

 

 É notório que a cidade do Rio de Janeiro, é e sempre será a cidade maravilhosa, 

com suas belezas naturais, com suas belas paisagens, com suas belas praias. 

 Mais em sua maioria, é sempre esse contesto que a cidade e mostrada, mais há 

problemas internos que não são divulgados, que simplesmente quem morar, e que sabe a 

dificuldade de ser vive aqui. Violência, vandalismos, falta de saneamento básico, 

guerras em favelas e etc. 

 Mais sei que com todas as dificuldades, o Rio é sim a cidade mais feliz do 

mundo, pois o povo brasileiro e principalmente da Cidade do Rio de Janeiro sabem 

sorrir.  

 

Texto 5_3 

 

   O Rio de Janeiro Continua lindo 

 

 A cidade do Rio de Janeiro foi eleita a cidade maravilhosa cheio de tantos mils 

cidade maravilhosa que encanta o meu Brasil uma cidade como tanta as outras mais que 

se destaca por suas belezas como pão-de-açucar cristo redentor e não poderia ficar de 

fora as suas maravilhosas práia ocupada por suas belas mulheres de corpos esculturais 

como se fosse desenhadas mais não podemos esquecer que para os habitante dessa 

cidade terem tanta tranquilidade e segurança nesses lugares os governadore tiveram que 

trabalhar muito mas não so eles como todos os trabalhadores brasileiros como policiais 

os garis e bombeiros ou seja todos os trabalhadores brasileiros cada um contribuiram 

um pouco e ainda contribui não jogando lixos pelas ruas não so eles mais como todos 

nos. É por isso que a cidade do Rio de Janeiro é linda! 

 “o rio de janeiro continua lindo” 
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Texto 7_3 

 

A vida no Rio de Janeiro 

 

Eu não acho que o Rio seja a cidade mais feliz do mundo, pois á muita violencia e 

vandalismo contra a história e toda hora tenque gastar dinheiro para consertar podendo 

gastar dinheiro com outras coisas e á muitas coisas erradas. 

 Eu não sou a favor das olimpíadas no Rio porque aqui não tem estabilidade pra 

isso então o Rio tinha que melhorar pra poder receber as olimpíadas e melhorar muito 

 

Texto 9_3 

A qualidade de vida na cidade do Rio de Janeiro 

 

 Em várias pesquisas nacionais e internacionais, tem a cidade como bem 

sucedida. Outras comentam as dificuldades de se manterem a ordem pública na cidade. 

 Sabemos que as dificuldades sempre vai existir, não importa se a economia está 

alta, ou se a educação é 10, mas o importante é que a prefeitura administre bem a 

cidade. No entanto deverão haver mais investimentos na segurança da cidade, a 

exemplo de Londres, os policiais são bem preparados fisicamente e psicologicamente, 

até outros idiomas eles sabem falar fluentemente. 

 Se a cidade do Rio quer realizar as olimpíadas, tem que começar por aí, pela 

segurança que é o mais importante. 

 

Texto 10_3 

 

Os desafios que o Rio vai receber em 2016 

 

Um dos maiores desafios que o Rio terá que enfrentar para as olimpíadas de 

2016 será o combate a violência. O Rio ja é marcado por ser uma cidade violenta com 

os números e as estatísticas bem elevado o Rio por sua vez é uma cidade que enfrenta 

inúmeros mais o que é sempre priorizado no Rio é o combate a violência. Tivemos 

exemplos disso e é bem resente um foi a mulher servindo de refém na rua da Tijuca e a 

guerra do tráfico nas favelas do Rio de Janeiro que terminol com a queda de um 

helicópitero da polícia que resultou na morte de dois policiais. 
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Por isso o Rio até 2016 quando serão realizados os jogos olímpicos, terá esse 

desafio para ser bastante minimizado ou seja reduzir bastante esse índice, importante 

nós reconhecermos que esse não é so um desafio mais o Rio possui inumeras outros 

desafios à serem reduzidos. É difícil mais não impossível. 

 

 

Texto 13_3 

 

A Imagem retrata as coisas comuns aqui no Rio de Janeiro. Pixações, comércios 

ilegais, pedestres fora da faixa, motoristas não respeitam as leis do trânsito. Nossos 

“brilhantes” deputados tentam evitar e combater esses males mas parece que cada dia 

que vai passando os números de desafios para a cidade vai crescendo. 

 Dizem que o Rio é a cidade mais feliz do mundo, só diz isso aqueles que 

observam somente o lado bom das coisas. 

 Com isso os gastos vão aumentando, dinheiro vai sendo disperdiçado e 

investimentos na saúde e na educação vai sendo esquecidos. 

 E nós cariocas não podemos fazer nada em relação a essas situações, o melhor a 

fazer é somente tentar escolher com mais conciência nossos políticos. 

 

 

Texto 14_3 

A qualidade de vida no Rio de Janeiro 

 

A cidade do Rio de Janeiro segundo turistas, manchetes e sites é considerada a cidade 

“maravilhosa”, mas para a população carioca e os demais que nela abitam, o Rio ainda 

tem muito o que melhorar para que possa fazer jús a tal elogio recebido, apesar de seus 

pontos turisticos serem bastante frequentados ainda há muitos outros lugares onde se 

pode dar uma valorização maior. 

A violência vem crescendo a cada dia mais, crianças nas ruas, viciadas em drogas, a 

pirataria se espalha diariamente sem limites. Nossa cidade precisa ter um desempenho 

maior, com as olímpias para acontecer seram feitas muitas obras que podem contribuir 

muito para a população, e, é uma oportu 
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