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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
“Meritocracia: uma realidade ou uma ilusão?”, 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..     
....Uma comparação que ajuda a entender o ponto de quem critica a meritocracia como  sistema de seleção  e
também por que ela tem relação com a desigualdade é que o mercado de trabalho funciona como uma competição
para  a  qual  o  participante  começa  a  se  preparar  desde  a  infância.                              
....Segundo a  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios  (PNAD) de 2014, feita pelo  Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o salário dos 10% mais ricos é quase 30 vezes maior que o dos 10% mais pobres.  

MARASCIULO, M. Como a meritocracia contribui para a desigualdade. 
Disponível em: http://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 26 jun. 2016 (adaptado).

TEXTO.II                                                                                       
                                                                        O que é meritocracia?

....A palavra meritocracia vem do latim mereo que significa obter, merecer e pode ser definida como forma de
atuação baseada no mérito,  na qual  as posições hierárquicas  e outras recompensas são conquistadas pelos
colaboradores que atingem os resultados esperados e apresentam no dia a dia de trabalho as competências de
liderança, técnicas e estratégicas estabelecidas previamente pelas organizações. São muitas as empresas que
hoje aplicam critérios meritocráticos em seus sistemas de reconhecimento, recompensa e gestão de carreira, ou
seja, que têm como objetivo valorizar e reter os colaboradores que realmente fazem a diferença nos negócios, que
garantem os resultados e o crescimento constante da organização.

ESTEVES, S. Disponível em: http://exame.abril.com.br. Acesso em: 02 jul. 2016 (adaptado).
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Disponível em: marcelopintodarocha.jusbrasil.com.br. Acesso em: 02 jul. 2016.                                                        Disponível em:www.online-instagram.com. Acesso em: 02 jul. 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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