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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 aumento da intolerânia 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.

TEXTO.I                                                           
....Os  casos  de  intolerância  tiveram  aumento  significativo  nos  últimos  anos.  As  razões  mais  comuns  são  o
preconceito contra a vítima por causa de sua raça, religião, orientação sexual,  etnia ou nacionalidade. Só  em
Brasília, crimes como lesão corporal, por exemplo, cresceram 13,6% entre 2012 e 2013. Saltaram de 11 mil para
12.mil..e..500.                                             …..
                                                                                                                                                                                                                  Disponível em: http://www2.camara.leg.br. Acesso em: 28 jan. 2016 (adaptado).

                                        
TEXTO.II  TEXTO.III  …........
O.preconceito.nas.empresas.
Se tivesse uma empresa, empregaria...

Disponível em: http://www.portalcampobelo.com.br. Acesso em: 28 jan. 2016.                                                                                             Disponível em: http://grupovioles.blogspot.com.br. Acesso em: 28 jan. 2016.

  ....                                                                                                                                                                                                            .                                   

TEXTO IV

....O  Ministério  da  Justiça  lançou  a  segunda  etapa  da  campanha  de  sensibilização  e  informação  contra  a
xenofobia,  o  preconceito  e  a  intolerância  a  imigrantes.  A iniciativa  é  parte  do  esforço  do  governo  para  o
acolhimento a estrangeiros que vivem no País e sofrem preconceito. A campanha é exclusiva para as redes sociais
e será feita por meio das hashtags #EuTambémSouImigrante e #XenofobiaNãoCombina.

....O  secretário  Nacional  de  Justiça  e  presidente  do  Comitê  Nacional  para  os  Refugiados  (Conare),  Beto
Vasconcelos, disse que a campanha visa conscientizar a população para evitar “casos pontuais” de preconceitos
registrados nos últimos meses.

....O slogan da primeira etapa, que era “Para os refugiados, o Brasil é uma oportunidade de viver”, será substituído 
pelo tema “Brasil, a imigração está no nosso sangue”. 
                                                      Campanha vai combater xenofobia e intolerância a imigrantes no Brasil. Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em: 09 fev. 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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