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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
“Consumismo desenfreado e os seus riscos 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 

....O comprometimento da renda familiar é um dos reflexos das políticas de concessão de crédito e de incentivo ao
consumo. O economista e especialista do Instituto Millenium, Marcello Averbug, criticou a política econômica do
atual governo. “O endividamento exagerado das famílias constitui um dos piores meios de promover crescimento
econômico”.  Averbug  acredita  que  a  expansão  da  economia  deve  se  basear  nos  investimentos  em  setores
estratégicos como o de infraestrutura, viabilizando o aumento da capacidade produtiva e a remuneração da mão
de  obra.  “Assim  as  famílias  alcançarão  níveis  de  renda  suficientes  para  depender  menos  do  crédito  para
consumir”, explica.                            Consumo desenfreado compromete renda do brasileiro. Disponível em: www.institutomillenium.org.br. Acesso em: 26 out. 2015 (adaptado).

TEXTO.II.......                                                               .....  

                                                                                                             Disponível em: www. porcodalua.wordpress.com. Acesso em: 26 out. 2015.

.TEXTO.III

....O consumismo é o ato de consumir (comprar) produtos de forma exagerada. As pessoas consumistas adquirem
produtos (roupas, produtos eletrônicos, jóias, carros, imóveis) sem ter a necessidade destes.  O consumismo é
típico das sociedades capitalistas e é estimulado pelas campanhas publicitárias vinculadas, principalmente na TV,
cinema e meios de comunicação (revistas, jornais, rádios).                                                       
                                                                                                     Definição. Disponível em: http://www.suapesquisa.com. Acesso em: 12 mar. 2016 (adaptado).

.TEXTO.IV

                              
                         Fontes: SPC Brasil, Confideração Nacional de Dirigentes Lojistas e UFMG.                                 Disponível em: www.spcbrasil.org.br. Acesso em: 26 out. 2015.

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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