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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
“Causas e consequências da violência 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  pesquisa  Datafolha,  encomendada pelo  Fórum Brasileiro  de Segurança Pública,  ONG que reúne
especialistas em violência urbana do país, metade da população das grandes cidades brasileiras acredita que
"bandido  bom  é  bandido  morto".  As  informações  são  do  jornal  Folha  de  S.Paulo.
....O levantamento foi realizado no final de julho e fará parte do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que
será  divulgado  nesta  semana.                                  
....O instituto ouviu 1.307 pessoas em 84 cidades com mais de 100 mil habitantes.  Para a pergunta se bandido
bom  é  bandido morto,  50% disseram concordar,  45% discordaram e o restante não soube responder ou não
concorda nem discorda.  Como a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, há
empate técnico, e a pesquisa indica a sociedade dividida.

                                                                                                                                                                                                         Disponível em: http://noticias.bol.uol.com.br. Acesso em: 20 fev. 2016 (adaptado).

TEXTO.II.......                                                               .....  
....A alta letalidade policial no Brasil ainda é pequena na opinião do deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ). Em
vídeo postado pelo seu filho, o também deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), o parlamentar fluminense afirmou
que “violência se combate com violência”, e não com bandeiras de direitos humanos, como as defendidas pela
Anistia Internacional. Questionado sobre um levantamento da organização que mostrou que a polícia brasileira é a
que mais mata no mundo, Bolsonaro se irritou e disse que ainda é pouco diante da criminalidade que impera no
país.  
....“Eu acho que essa Polícia Militar  do Brasil  tinha que matar  é  mais. Quase metade dessas mortes são em
combate, em missão. Então, a Anistia Internacional está  na contramão do que realmente precisa a segurança
pública do nosso país”,  afirmou o parlamentar do PP.  Dados da 9ª edição do Anuário de Segurança Pública,
publicados  pelo  jornal  Folha  de  S.  Paulo,  mostram  que  3.022  pessoas  foram  mortas  por  policiais  no
Brasil em 2014 – uma média de oito por dia.
                                                                                                                                                                                                                     Disponível em: http://exame.abril.com.br. Acesso em: 20 fev. 2016 (adaptado).
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TEXTO.III

                                                                                                                                                                          Disponível em: http://www.malvados.com.br. Acesso em: 20 fev. 2015.

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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