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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
“Meio ambiente 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 

....                                                                                                                                                                                                                      Disponível em: http://odia.ig.com.br. Acesso em: 09 out. 2016.

TEXTO.II TEXTO.III

                        Disponível em:  http://planetasustentavel.abril.com.br. 
                                                                    Acesso em: 09 mar. 2016.

....Com  a exploração  de jazidas,  grandes  contingentes  populacionais
rumaram para a atual região mineira, dando origens a centros urbanos
como Vila Rica (atual Ouro Preto) e Vila de Nossa Senhora do Ribeiro
Carmo  (Mariana).  Diversos  arraiais  também  surgiram  em  suas
proximidades,  como o de Camargos,  situado  à  margem direita do rio
Gualaxo do Norte, onde o bandeirante Bento Rodrigues havia extraído
algum  ouro.                          

....Os  impactos  ambientais trazidos  pela  ocupação  desordenada
decorrente da mineração rapidamente foram sentidos. Ainda na primeira
metade do século XVIII, a região já enfrentava problemas vinculados ao
assoreamento dos rios,  devido  à  quantidade de refugo  da mineração
lançado nos mananciais.                                 ..

....Observe-se  que  desde  essa  época  a  atividade  mineradora  empregava  muita  água,  a  fim  de  proceder  à
separação entre o ouro e os resíduos minerais considerados indesejáveis. Havia ainda a erosão causada pelo
descampo de serras e morros. Simultaneamente, as reservas naturais de ouro começaram a diminuir, com o ouro
dando mostras de esgotamento, o que levou ao abandono de muitas residências e lavras, enquanto grande parte
das terras para plantio permanecia devoluta.                                                                         
                                                                                                                                                                                                                        Disponível em: http://www.cartaeducacao.com.br. Acesso em: 09 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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