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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
“Os riscos da erotização precoce: essa novinha é uma criança”, 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 um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), mais da metade das
vítimas de estupro no Brasil são menores de 13 anos, representando 50,7% do total dos casos. Mais da metade
das vítimas de estupro no País inteiro tem menos de 13 anos. Sim, isso mesmo que você leu.

                                                                       FUNUCCI, M. Essa 'novinha' é uma criança!. Disponível em: http://www.brasilpost.com.br. Acesso em: 07 jun. 2016 (adaptado).

                                                                                             
TEXTO.II                                                                TEXTO III

Que Isso Novinha 
Que isso novinha que isso que isso Novinha

que isso
Que isso novinha que isso
Que isso novinha que isso

O bagulho foi ficando involvente ai ela Mandou
assim ooh

Bota na minha ******

Que isso novinha 
Que isso que isso novinha

Que isso que isso novinha que isso
Que isso novinha que isso

Com aquela cara de safada com aquela cara
de tarada

Ela mandou assim pra mim ooh

Deixa eu sentar na sua ******
.

 Mc Saed. Disponível em: https://www.vagalume.com.br. Acesso em: 07 jun. 2016. 

                                              Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br. Acesso em: 07 jun. 2016 (adaptado).

                        

TEXTO IV
....Muitas  pessoas  acreditam  que  as  crianças  da  atualidade  são  diferentes  porque  já  nascem  assim:  mais
conectadas com o que acontece à sua volta, mais cientes do que querem, mais sabidas e muito menos afeitas à
obediência.
....Mas não. O que acontece, na verdade, é que elas são estimuladas desde o primeiro minuto de vida, e os
adultos que as cercam estão ocupados demais consigo mesmos e com sua juventude para ter a disponibilidade de
construir  autoridade  sobre  as  crianças.                                                      
....Além  disso,  os  adultos  estão  muito  orgulhosos  com  os  feitos  dos  filhos  que  aí  estão,  cada  vez  mais,
simplesmente para satisfazer  os caprichos dos pais.                                                       
....Tudo – absolutamente tudo – o  que acontece no mundo adulto está escancarado para as crianças.
                                                                                                                                                      SAYÃO, R. Miniatura de Piriguete. Disponível em: http://www.folha.uol.com.br. Acesso em: 07 jun. 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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