
. 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
Intolerância  à  diversidade sexual  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.
m
TEXTO.I 
....                                    Diversidade sexual no país tem convivido com a intolerância
....Hoje, a avenida Paulista receberá a 18ª edição da Parada do Orgulho LGBT – a maior do gênero do mundo. Trios
elétricos animarão a festa, em um ambiente colorido e alegre, celebrando a diversidade e a liberdade na cidade.
Para além do clima festivo, a Parada do Orgulho LGBT cumpre igualmente outra importante tarefa: a de promover o
respeito e combater a homofobia, um problema gravíssimo ainda presente em nossa sociedade.
....São Paulo tem ampla mobilização de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais; é uma cidade de grandes
dimensões e com população superior a de muitas nações. A cidade reúne em si uma diversidade profunda, o que a
construiu e a mantém como essa importante capital.
                                                                                                                                           SOTTILI, Rogério. Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 30 jan. 2015 (adaptado).
.

TEXTO.II

.......O preconceito está nas ruas,...

.......Para 60% da população, a união civil entre homossexuais não deveria ser permitida no país.

         contra o casamento gay.                                                    a favor do casamento gay.                          não sabem opinar.

..........mas não no tribunais.

processos em todo o país já reconhecem a união entre pessoas do mesmo sexo.

                                                                                                                                                                           Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 12 fev. 2015 (adaptado).

TEXTO III 
........Segundo o Grupo Gay da Bahia (GGB), que registra os casos de assassinatos da população LGBT (lésbicas,
gays, bissexuais e transgêneros) a partir de informações publicadas em jornais e enviadas por organizações não
governamentais, um homossexual é morto a cada 28 horas no Brasil. Ano passado, foram 312 gays, travestis e
lésbicas assassinados. Uma pequena redução em relação a 2012, quando foram registradas 338 mortes. Nas duas
últimas semanas,  já  são 13 casos.  O Brasil  também lidera o ranking do assassinato de transexuais.  Segundo
relatório da ONG internacional Transgender Europe, o Brasil, entre janeiro de 2008 e abril de 2013, teve 486 mortes
de transexuais.
                    Brasil amarga o preço da intolerância e lidera ranking de violência contra homossexuais. Disponível em: http://www.em.com.br. Acesso em: 30 jan. 2015 (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  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 “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 com o tema proposto...........
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