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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
Violência  em debate  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.
.k

TEXTO.I 
  Filhos e netos são os principais agressores de idosos e as mulheres são as principais vítimas, de acordo com
dados de 2013 do Disque 100, o serviço gratuito de denúncias por telefone da secretaria de Direitos Humanos
(SDH) da Presidência da República. O número de denúncias cresceu 65,7% em 2013. Foram 38.976, contra
23.523 em 2012. O aumento é atribuído à maior divulgação do serviço,  iniciado em 2011,  e ao aumento da
conscientização da população a respeito da proteção ao idoso. Entre 71.358 suspeitos de agressão mencionados
nas denúncias, os filhos foram apontados como agressores em 3 6,6 mil vezes, ou 51,5% do total. Os netos estão
entre os responsáveis por 5,9 mil casos, ou 8,25%. As vítimas são do sexo feminino em 28,3 mil, ou 64% dos
casos.
                                    SÁ, C.; Filhos e netos lideram violência a idosos; mulheres são principais vítimas. Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br.
.                                                                                                                                                                                              Acesso em: 10 nov. 2014 (adaptado).

TEXTO.II

   As polícias brasileiras mataram, durante o serviço, 2.212 pessoas em 2013, apontam dados da oitava edição do
Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pela organização não governamental Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FBSP). Em média, são 6,11 mortos por dia. O número é menor do que o verificado no ano
anterior, quando 2.332 pessoas foram mortas pela polícia no Brasil. [...]
  Apesar  da  queda,  o  FBSP avalia  que  a  diferença  não  indica  uma melhora  ou  tendência  de  mudança.  A
organização aponta que é preciso rever o padrão de atuação das forças policiais.
                                                         MARCIEL, C.; Policiais matam em média 6 pessoas por dia, mostra estudo. Disponível em: http://exame.abril.com.br.
                                                                                                                                                                                                Acesso em 10 nov. 2014 (adaptado).

                                          
TEXTO III               

                                                                                                                  Disponível em: http://www.spm.gov.br. Acesso em: 10 nov. 2014

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  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 “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 com o tema proposto.
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