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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
“O desafio do analfabetismo funcional  no Brasil”, 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 

....São chamados de analfabetos funcionais os indivíduos que, embora saibam reconhecer letras e números, são
incapazes de compreender textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas. (…) De
acordo com o Indicador de Analfabetismo Funcional (Inaf), que aplica um teste avaliando as habilidades de leitura,
escrita e Matemática, o domínio pleno da leitura vem sofrendo queda entre todos os entrevistados, tendo eles
concluído o Ensino Fundamental ou o Ensino Superior.  Os dados mostram que o problema do analfabetismo
funcional deve ser levado a sério,  pois a dificuldade de compreensão dos  gêneros textuais,  mesmos os mais
simples  e  mais  acessados  no  cotidiano,  prejudica  o  desenvolvimento  intelectual,  pessoal  e  profissional  do
indivíduo.                                                 PEREZ, L. C. A. Analfabetismo funcional. Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 13 mar. 2016 (adaptado).

..

TEXTO.II.......                                                                             .....  
                         Só 8% dos brasileiros dominam de fato português e matemática                            
....A nova edição do estudo "Analfabetismo no Mundo do Trabalho"  dá o mesmo diagnóstico de suas últimas
edições, publicadas em 2009 e 2011: um a cada quatro brasileiros pode ser considerado  analfabeto funcional.
A pesquisa, feita com base no ano de 2015, testou cerca de 2 mil pessoas de zonas urbanas e rurais e verificou
que nada menos que 27% dos brasileiros continuam pertencendo a essa classificação.                                             
....O  grupo  engloba  tanto  aqueles  completamente  iliterados  quanto  indivíduos  capazes  apenas  de
compreender  textos  simples,  entender  algo  de  pontuação  e  reconhecer  números  familiares,  em
operações matemáticas simples. As habilidades foram postas à prova na população de 15 a 64 anos.
....Apenas 8% dos pesquisados mostraram domínio e chegaram ao nível máximo do teste, considerados
“proficientes” em português e matemática. Dos cinco níveis possíveis, a maior parcela, de 42%, está no
grau “elementar”. (…) “De 2001 a 2009 melhoramos o índice de 39% para 27% simplesmente pelo crescimento
de frequentadores de escolas e o natural aumento dos anos de estudo da população”, afirma Ana Lucia Lima,
diretora executiva do Instituto Paulo Montenegro.“Daqui para a frente, não adianta permanecer na escola, mas são
precisas melhorias que aprimorem o ensino de fato”,  afirma. “Nada disso é novidade:  trata-se de políticas de
educação,  de  qualidade  da  formação,  de  condição  de  trabalho  do  professor…”  …....................................
_                                                                                                                                                                                                                 Disponível em: http://exame.abril.com.br. Acesso em: 13 mar. 2016 (adaptado).
.

TEXTO.III

                                           ….............                                                                             Disponível em: http://professora-karin.blogspot.com.br. Acesso em: 13 mar. 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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