
. 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 religiosa no século XXI, 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. 
....Depois da II Guerra Mundial, a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que colocava em
pauta o “respeito universal e observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção
de  raça,  sexo,  língua  ou  religião”.  O  ideal  foi  reforçado  em 1999,  ano  em que  líderes  budistas,  protestantes,
católicos, cristãos ortodoxos, judeus, muçulmanos e de várias outras religiões se reuniram para assinar o  Apelo
Espiritual de Genebra. O documento pedia aos líderes políticos e religiosos algo simples: a garantia de que a religião
não fosse mais usada para justificar a violência.  Passados muitos anos e outras muitas tentativas de garantir  a
liberdade religiosa, grande parte dos conflitos que hoje acontecem no mundo ainda envolve crenças e doutrinas, que
se misturam a uma complexa rede de fatores políticos, econômicos, raciais e étnicos.
                                7 conflitos atuais causados por diferenças religiosas. Disponível em: http://http://super.abril.com.br. Acesso em: 24 jun. 2015 (adaptado).

                                                                                                              

TEXTO.II

                                                      
                                                                                        Disponível em http://exame.abril.com.br. Acesso em: 24 jun. 2015 (adaptado).
                                                                                                            

TEXTO III 
....A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a diferentes crenças e religiões. Em
casos extremos esse tipo de intolerância torna-se uma perseguição. Sendo definida como um crime de ódio que fere
a liberdade e a dignidade humana, a perseguição religiosa é de extrema gravidade e costuma ser caracterizada pela
ofensa, discriminação e até mesmo atos que atentam à vida de um determinado grupo que tem em comum certas
crenças.                                                                           
                                                                                       Intolerância religiosa. Disponível em: http://www.guiadedireitos.org. Acesso em: 29 jun. 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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