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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
“A vulnerabilidade social 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   ..                         .
....Segundo Marx, a desigualdade social é fruto da divisão da sociedade em classes. Aqueles que têm os meios de
produção (dinheiro, prédios, capital, ações na bolsa de valores, etc.) compram o trabalho daqueles que não têm
esses.meios...                                           …..
                                                                                                                                                                                                                                                       MACHADO, I. Sociologia Hoje. São Paulo: Ática, 2013.

TEXTO.II                                                                             
                                                                MORTALIDADE INFANTIL
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Fontes: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)                                                                                    Disponível em: www.ivs.ipea.gov.br. Acesso em: 28 out. 2015 (adaptado).

TEXTO.III

                                       Disponível em: www.juniao.com.br. Acesso em: 29 out. 2015.

TEXTO.IV

....A vulnerabilidade social é um conceito que tem sua origem na
área  dos  Direitos  Humanos.  Refere-se  a  grupos  ou  indivíduos
fragilizados, jurídica ou politicamente, na promoção, proteção ou
garantia de seu direito à cidadania.  Apesar de ser um conceito
formulado  recentemente,  existe  um consenso  entre  os  autores
que  estudam  essa  temática,  de  que  a  vulnerabilidade  social
apresenta  um  caráter  multifacetado,  abarcando  inúmeras
dimensões,  a  partir  das  quais  pode-se  identificar  situações  de
vulnerabilidade dos indivíduos,  famílias ou comunidades.  Essas
dimensões  estão  ligadas  tanto  às  características  próprias  dos
indivíduos ou grupos quanto àquelas relativas ao meio social no
qual estão inseridos.
                      PADOIN, I. G. A VULNERABILIDADE SOCIAL COMO UMA DIFICULDADE A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA.
…......................................................................... Disponível em: www.unicruz.edu.br. Acesso em: 28 out. 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 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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