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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
Corrupção e seus efeitos em um Estado democrático, 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
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TEXTO.I 
....Os primeiros registros de práticas de ilegalidade no Brasil, que temos registro, datam do século XVI no período
da colonização portuguesa. O caso mais freqüente era de funcionários públicos, encarregados de fiscalizar o
contrabando e outras transgressões contra a coroa portuguesa e ao invés de cumprirem suas funções, acabavam
praticando o comércio ilegal de produtos brasileiros como pau-brasil, especiarias, tabaco, ouro e diamante. 
                                                  Breve história da corrupção no Brasil. Disponível em: http://www.contracorrupcao.org. Acesso em: 05 fev. 2015 (adaptado).
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TEXTO.II

        Países menos corruptos           Países com elevado índice de corrupção           Países muito corruptos

                                                                                                                             

....
FONTE: Static Publico Portugal                                                                                  Disponível em: http://static.publico.pt. Acesso em: 05 fev. 2015 (adaptado).
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TEXTO III   
                                                 ''Corrupção mata sem sujar as mãos'', diz Francisco
....O Papa Francisco condenou o crime de corrupção durante a homília desta terça-feira (17 jun. 2014), afirmando
que quem "entra na estrada da corrupção mata,  usurpa e se vende.  Aproveita-se dos inocentes  com luvas
brancas, sem sujar as mãos". Ele ainda declarou que o "corrupto irrita Deus e o Senhor diz claramente o que fará:
'Eu farei cair um desastre contra vós'".  O Pontífice continuou a homília declarando que "nossa obrigação como
cristãos é pedir perdão por eles e que o Senhor lhes dê a graça de arrepender-se".
                                                                                                                                 Disponível em: http://ansabrasil.com.br. Acesso em 06 fev. 2015 (adaptado).
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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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