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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 conceito de beleza na sociedade contemporânea”, 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..                                                                              

....O Facebook pediu desculpas após se recusar a publicar um anúncio comuma modelo plus size usando um
biquíni.O grupo feminista australiano Cherchez La Femme usou a imagem da modelo Tess Holliday para promover
um evento sobre visão positiva do corpo. Apesar de a rede social ter permitido o post, não deixou o grupo anunciar
o evento usando a mesma foto.  A alegação inicial  do Facebook foi  que o anúncio "mostrava um corpo...  de
maneira indesejável".                                                                                          
...."Anúncios como este não são permitido porque eles fazem os leitores se sentirem mal com eles mesmos", diz a
resposta do Ads Team do Facebook publicada na página do grupo feminista. Também sugere que uma alternativa
mais apropriada seria usar outras imagens como a de alguém "correndo ou pedalando". Após reconhecer o erro e
autorizar o anúncio, um porta-voz do Facebook disse que "nosso time processa milhões de imagens de anúncios
por  semana  e  às  vezes  comete  erros."                                                            
...."Para ser claro, a imagem está adequada a nossa política de publicidade. Então agora aprovamos a imagem e
pedimos  desculpas  por  qualquer  ofensa  causada."                                                     
                     KLEINMAN, Z. Facebook se desculpa por barrar foto de modelo plus size em anúncio de grupo feminista. Disponível em: http://www.bbc.com. Acesso em: 24 maio 2016 (adaptado).

                                                                                             
TEXTO.II  

....Hoje  em dia,  vivemos  bombardeados  de  estéticas  standard  que  acreditamos  que  sejam universais  devido  aos
anúncios publicitários. No mundo, as marcas de produtos de beleza, os cosméticos, são utilizados e apreciados por
muita  gente  e  gerando  preocupação  nos  especialistas  sobre  a  perda  da  diversidade  estética.
Para conceituar beleza devemos recorrer a que a beleza é um conjunto de características que deveria reunir um objeto
ou uma pessoa para que a sociedade na qual habite considere seu atrativo. O conceito de beleza varia de acordo com
as épocas e com a de uma cultura a outra.                                                                                                       
                                                                                                                                                                               Conceito de beleza. Disponível em: http://queconceito.com.br. Acesso em: 24 maio 2016 (adaptado).

TEXTO III

                                                                                                                                      Disponível em: www.leoquintino.com.br. Acesso em: 24 maio 2016.

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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