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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
“Racismo no Brasil:  desafios e soluções”, 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 

....A injúria racial está tipificada no artigo 140, § 3º do Código Penal Brasileiro e consiste em ofender a honra de
alguém com a utilização de elementos referentes  à  raça, cor, etnia, religião ou origem. Recentemente, a ação
penal aplicável  a esse crime tornou-se pública condicionada  à  representação do ofendido,  sendo o Ministério
Público o detentor de sua titularidade.

....Nas palavras de Celso Delmanto, "comete o crime do artigo 140, § 3º do CP, e não o delito do artigo 20 da Lei
nº 7.716/89, o agente que utiliza palavras depreciativas referentes a raça, cor, religião ou origem, com o intuito de
ofender a honra subjetiva da vítima" (Celso Delmanto e outros. Código Penal comentado, 6ª ed., Renovar, p. 305).

....Já o crime de racismo, previsto na Lei 7.716/89, implica em conduta discriminatória dirigida a um determinado
grupo ou coletividade. Considerado mais grave pelo legislador, o crime de racismo é imprescritível e inafiançável,
que se procede mediante ação penal pública incondicionada, cabendo também ao Ministério Público a legitimidade
para processar  o ofensor.                                                                         .
.                                                                                                                          Disponível em: http://www.mpdft.mp.br.  Acesso em: 14 fev. 2016 (adaptado).

TEXTO.II.......                                                              ..... TEXTO.III

A ciência já provou a inexistência de "raças"                                                                                  
entre os seres humanos.

Mas continua um mistério: a estranha tendência das                                                                                  
armas de fogo atingirem jovens negros.

                     Disponível em: http://www.pragmatismopolitico.com.br. Acesso em: 14 fev. 2016 (adaptado).

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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