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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
“A fome no mundo e iniciativas para combatê-la”, 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 

....795 milhões é o número de pessoas que passam fome no mundo atualmente, de acordo com a última edição
dorelatório anual sobre a fome “Estado da Insegurança Alimentar no Mundo 2015”, publicado pela Organização
das Nações Unidas. O número, apesar de alto, aponta 216 milhões pessoas a menos do que o registrado de 1990
a 1992. O estudo analisou 129 países de 1990 a 2014 e mostrou que a maioria dos países (72) atingiu a meta dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio ODM), da ONU, de reduzir para metade a incidência de desnutrição até
2015. Apesar dos avanços na produção de alimentos e desenvolvimento econômico de muitas regiões, a fome
ainda é uma triste realidade em muitos países.                                                                        .
.                                                                                                                       PIACENTINI, P. A fome no mundo. Disponível em: www.pre.univesp.br. Acesso em: 31 out. 2015 (adaptado).

TEXTO.II.......                                                               .....  
....A redução  mais  significativa  da  fome  no  Brasil  aconteceu  em  2012,  aponta  relatório  das  Nações  Unidas
divulgado nesta quarta-feira (27). Nesse ano, o País alcançou duas metas da entidade internacional: cortar pela
metade o número de pessoas passando fome e reduzir esse número para menos de 5% da população.

....O relatório "O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo 2015", divulgado pela Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), nesta quarta-feira (27), destaca os avanços brasileiros na
redução do número de pessoas em situação de fome conquistado nos últimos anos. O Brasil é o país, entre os
mais populosos, que teve a maior queda de subalimentados entre 2002 e 2014, 82,1%. No mesmo período, a
América Latina reduziu em 43,1% esta quantidade.
                                                                                                                                 Fome cai 82% no Brasil, destaca relatório da ONU . Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em: 31 out. 2015 (adaptado).

TEXTO.III

                         Fontes: ONU                                                                                                 Disponível em: www.veja.abril.com.br. Acesso em: 31 out. 2015 (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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