
. 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
Paz mundial: uma utopia?, 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.
m
TEXTO. 
                                 Estado Islâmico afoga, carboniza e decapita prisioneiros em novo vídeo
....O grupo terrorista  Estado Islâmico  (EI) divulgou nesta terça-feira (23 de junho de 2015) um novo vídeo com o
assassinato de dezesseis homens acusados de espionagem. Todas as atrocidades foram cometidas na província
iraquiana de Nínive, ao norte do Iraque, e documentadas em uma filmagem de aproximadamente sete minutos. Este
é o segundo vídeo gravado pelo grupo nesta região. Em fevereiro, o EI divulgou imagens de extremistas destruindo
estátuas e relíquias históricas de um museu.  
                                                                                                                               Disponível em: http://www.veja.abril.com.br. Acesso em: 23 jun. 2015 (adaptado).

                                                                                                              

TEXTO.II
                                        Paz mundial declinou nos últimos sete anos, revela estudo
....A paz mundial  deteriorou-se progressivamente  ao longo  dos  últimos sete  anos,  com guerras,  ataques de
militantes e crimes revertendo avanços de seis décadas anteriores de melhoria gradual, segundo um relatório
sobre a segurança mundial. Conflitos no Iraque, Síria, Afeganistão, Sudão e República Centro-Africana ajudaram
a puxar para baixo o anual Índice Global da Paz, de acordo com pesquisa do Instituto para Economia e a Paz
(IEP), com sede na Austrália.  
                                                                                                                                     Disponível em http://www.g1.globo.com. Acesso em: 23 jun. 2015 (adaptado).
                                                                                                            

TEXTO III 
....                                                                            A paz mundial

                              Brasil cai 13 posições no ranking mundial da paz. Disponível em: http://www.veja.abril.com.br. Acesso em: 17 jun. 2015 (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  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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