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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
“Desperdício de água: como resolver esse problema?”, 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   ..                         .
....Em meio à crise hídrica, os reservatórios de água do Rio de Janeiro seguem abaixo do nível  normal.
Algumas cidades estão fazendo rodízio no abastecimento e a produção de indústrias já começa a ser afetada.
Neste contexto,  combater  o desperdício  de água é um dos maiores  desafios.  De acordo com a Cedae,
companhia  responsável  pelo  abastecimento  de  64  municípios  fluminenses,  a  cada  dez  litros  de  água
captados, três se perdem no trajeto até o consumidor (30%).
                                                                                       Desperdício piora crise hídrica no RJ: 30% da água não chega a consumidor . Disponível em: www.g1.globo.com. Acesso em: 27 out. 2015 (adaptado).

TEXTO.II            

                                                                                                                                                                                                                Disponível em: www.sneri.blog.br. Acesso em: 27 out. 2015.

TEXTO.III
....Em 13 cidades do interior paulista, ao menos 3.158 contribuintes já foram punidos por uso indevido de água.
Lavar carros, calçadas e paredes ou encher piscinas estão entre as irregularidades flagradas. No total, 1,1 milhão
de pessoas moram nessas localidades. O total de irregularidades, no entanto, é muito maior, já que, na maioria
das cidades, o morador só é multado na segunda infração. Na primeira, recebe apenas advertência.
                                                                                                                                                                                                                            TOLEDO, M. Nem multa contém 'gastos' de água no interior paulista.
                                                                                                                                                                                                                       Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 27 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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