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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 alcance da igualdade de gênero”, 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
                           Direitos das mulheres: como alcançar a igualdade de gênero?                         

....Ao redor do mundo, o número de homens excede em 62 milhões o de mulheres, já que nascem mais bebês do
sexo masculino do que do feminino, segundo as Nações Unidas. Mas quando se trata de inserção no mercado de
trabalho, há pelo menos 3,3 bilhões de mulheres à sombra dos homens. Seus direitos continuam sendo suprimidos
ou negligenciados em diversas regiões do globo. Não há dúvida de que houve progresso nas últimas décadas, em
parte pela luta incansável das ativistas. Leis específicas foram criadas para proteger as mulheres. Elas ganharam
maior acesso à educação. E o índice de mortalidade ao dar à luz caiu. No entanto, alguns dos problemas que têm
perseguido as mulheres por séculos permanecem.                                       Disponível em: http://www.bbc.com. Acesso em: 14 maio 2016 (adaptado).

TEXTO.II                                                                         

TEXTO.III
....Quando subiu ao palco para receber o  Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante  por  seu papel em Boyhood, a atriz
Patricia Arquette fez um discurso que rendeu aplausos calorosos, principalmente da parte feminina da plateia -
composta por estrelas como Meryl Streep e Jennifer Lopez. "[Dedico] a toda mulher que já deu à luz, todo cidadão
que paga impostos, nós lutamos pelos direitos de todo mundo. É nossa vez de ter salários igualitários para todos e
direitos iguais para as mulheres nos Estados Unidos",  declarou a americana.                                 
....Na contramão, o deputado federal Jair  Bolsonaro (PP-RJ) deu uma entrevista recente ao jornal gaúcho  Zero
Hora, dizendo que pensa diferente. Para ele, eleito com o maior número de votos nas últimas eleições, não é justo a
mulher ganhar igual ao homem, já que ela engravida. "Eu sou liberal. Defendo a propriedade privada. Se você tem
um comércio que emprega 30 pessoas, eu não posso obrigá-lo a empregar 15 mulheres''.

                                                                                                LIMA, V. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com. Acesso em: 14 maio 2016 (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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