
. 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
Combate ao crack 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 
                                           Programa reduz em 80% total de usuários na Cracolândia
....O programa “De Braços Abertos”, implementado pela Prefeitura de São Paulo na Cracolândia, completou um ano
em janeiro e reduziu em 80% o fluxo de dependentes químicos no Centro de São Paulo, segundo dados são da
Secretaria da Saúde. Desde janeiro de 2014, o programa social paga R$ 15 por dia trabalhado aos dependentes
químicos da Cracolândia.  Os usuários fazem trabalhos de zeladoria,  moram em hotéis  da região e  fazem três
refeições..diárias. A região chegou a concentrar 1.500 usuários diariamente entre a Alameda Cleveland com a Rua
Helvétial, onde atualmente circulam 300 pessoas em média. Com isso, os dados sobre a criminalidade também
tiveram queda na região, de acordo com a secretaria.
                                                                                                                                                                                  Disponível em:http://g1.globo.com.  Acesso em: 12 fev. 2015 (adaptado).
.

TEXTO.II

                                                               Os efeitos do crack no corpo

                                                                                                                                                   Disponivel em: www.defato.com. Acesso em: 12 de fev. 2015 (adaptado).       

.TEXTO III 

....Ser filho de mãe viciada é correr o risco de nascer com crise de abstinência. Algumas crianças chegam a tremer por
quatro dias seguidos após o parto. A maioria é prematura de sete meses e tem problemas respiratórios, por causa da
inalação constante da fumaça da droga. Outros sofrem de irritação e sono excessivo. Mas, pelo menos, por ora, todos
estão fora das cracolândias.
                                 Bebês de mães usuárias de crack sentem dor física, devido à separação. Disponível em: http://odia.ig.com.br. Acesso em 12 fev. 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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