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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
“Leitura, escrita e transformação 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..     
....Ter uma boa comunicação, uma escrita clara, certamente pode ampliar suas oportunidades no mercado de
trabalho. O que observamos muitas vezes é que o candidato concentra esforços em somente entender o que os
recrutadores  esperam nas  entrevistas,  como eles  devem se posicionar,  o  que  falar,  como se  comportar  nas
dinâmicas, porém se esquecem de que dominar o português, tanto na oralidade quanto na escrita, demonstra que
ele tem um nível básico de educação e que está preparado para se comunicar em situações diversas, sejam elas
com seus colegas de trabalho, clientes, fornecedores. Claro que existe a informalidade da língua, mas devemos
contextualizar a necessidade do meio em que estamos com a melhor forma de nos pronunciarmos. Então, em uma
entrevista de emprego é necessário falar  com clareza,  eliminando as  gírias  do seu vocabulário  e falando as
palavras  corretamente.  Algumas  empresas  cobram  dos  candidatos  redações,  com  o  objetivo  de  avaliar  a
comunicação  escrita,  gramática,  clareza  de  raciocínio,  objetividade,  até  mesmo  domínio  em  algum  tema
específico.                                                                                             Disponível em: http://blog.contratanet.com.br. Acesso em: 30 maio 2016 (adaptado).

TEXTO.II                                                                                      TEXTO III

                                           
                                                                                                                                                                                                     Texto III – Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br. Acesso em: 30 maio 2016.

TEXTO IV
''Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.'' 

Paulo Freire (1921 - 1997)

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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