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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 envelhecimento da populaçao brasileira”, 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                           

....Na  esteira  dos  países  desenvolvimentos,  o  Brasil  caminha  para  se  tornar  um  país  de  população
majoritariamente idosa. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o grupo de idosos
de 60 anos ou mais será maior que o grupo de crianças com até 14 anos já em 2030 e, em 2055, a participação de
idosos na população total será maior que a de crianças e jovens com até 29 anos. A tendência de envelhecimento
da população já foi observada no Censo de 2002 e ganhou força nos últimos dez anos. Em comparação com o
penúltimo Censo, verifica-se que a participação do grupo com até 24 anos de idade cai de 47,4% em 2002 para
39,6% em 2012. Essa mudança também fica clara no aumento da idade medida da população, que passou de 29,4
anos em 2002 para 33,1 anos em 2012.                                                                                                                             
                                                                                                                               Disponível em: http://noticias.terra.com.br. Acesso em: 08 maio 2016 (adaptado).

TEXTO.II
....De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos anos 1960, a expectativa de vida deu
um salto e aumentou para 52,6 anos. Não à toa, já que esse foi o período em que começamos a importar novas
tecnologias, a fazer campanhas e mais campanhas de vacinação, houve melhoria no saneamento básico, além de
melhoria nas condições de moradia, educação e socialização. Em 2010, época do último Censo, esse número
subiu ainda mais para 73,8 anos e, para 2020, a projeção é de 76,1 anos a expectativa de vida. De acordo com o
pesquisador  do Instituto Brasileiro  de Geografia  e  Estatística  (IBGE) Fernando Albuquerque,  a  diminuição da
mortalidade veio junto com a diminuição da fertilidade das mulheres. Se, nos anos 1960, a média de filhos por
mulher era de 6,3, em 2000 não passou de 1,9 filho.                                                             
                                                                                      Disponível em: http://redeglobo.globo.com. Acesso em: 08 maio 2016 (adaptado).
.

TEXTO.III  
....Estudo do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, publicado em 2011, demonstra que, entre 2002 e
2010, os registros de violência contra idosos aumentaram em mais de 90% no estado. Somente em 2010, 56,5 mil
pessoas acima de 60 anos foram vítimas de algum crime.                  Disponível em: hhttp://www2.camara.leg.br.  Acesso em: 08 maio 2016 (adaptado).

TEXTO IV

                                                                                                                                                                Disponivel em: http://www.otempo.com.br. Acesso em: 08 maio de 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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