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…..........................................................................PROPOSTA..DE..REDAÇÃO 
....A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“Globalização: suas vantagens e desvantagens para a sociedade”, apresentando proposta de intervenção,
que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos
para defesa de seu ponto de vista.

TEXTO.I   ..                         .
                                                              As vantagens da globalização                                                             
....Podemos destacar diversas vantagens que são resultantes da globalização. Uma das vantagens que todas as
pessoas se beneficiam é justamente o produto importado que acompanhando a  globalização o mesmo fosse
ganhando mais qualidade e o preço foi  sendo mais baixo.  Além disso,  a facilidade de comunicação também
melhorou muito, hoje em dia é possível acompanhar fatos em outros continentes em tempo real, há alguns anos só
se sabia o que acontecia em outro continente após meses. Os meios de transportes também impulsionaram a
globalização e também melhoraram de acordo com a mesma.                                               …..
                                                                                                              Globalização – Vantagens e Desvantagens. Disponível em: http://globalizacao.org. Acesso em: 22 jan. 2016 (adaptado).

TEXTO.II                                                                             
…                             .As.desvantagens.da.globalização                            
....Entre as desvantagens da Globalização, é preciso lembrar que, muitas delas, são creditadas não tão somente a
esse  processo  em  si,  mas  também  e  principalmente  ao  sistema  capitalista,  ao  qual  a  Globalização  está
intrinsecamente ligada.  Na verdade,  para o mundo,  ela é apenas a mundialização do sistema capitalista e a
difusão de valores dominantes para toda a sociedade global, concepção que fundamenta boa parte das críticas
promovidas.
....A primeira grande desvantagem do processo de Globalização, na visão de seus críticos, é a forma desigual com
que ela se expande, beneficiando, quase sempre, as localidades economicamente mais desenvolvidas e chegando
“atrasada” ou de forma “incompleta” a outras regiões, tornando-as dependentes economicamente.  ….....................
…..............................................................PENA. R. A. Vantagens e desvantagens da globalização. Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 22 jan. 2016 (adaptado).

TEXTO.III  TEXTO.IV  …........

....
Disponível em: www.cleytonmendez.wordpress.com. Acesso em: 21 jan. 2016                                       Disponível em: www.blogs.unigranrio.br. Acesso em: 19 jan. 2016.                                   

INSTRUÇÕES:
      •  O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
      •  O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
      •  A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas.copiadas  …
….....desconsiderado para efeito de correção.
   Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
      •  tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
      •  fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
      •  apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
..   .•  apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto..
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