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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
Efeitos das câmaras de monitoramento em questão 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.
.k

TEXTO.I 
  O  aviso  "Sorria,  você  está  sendo  filmado"  não  é  exclusividade  de  imóveis  comerciais.  Especialistas  em
segurança  e  síndicos  afirmam  ser  crescente  o  investimento  de  condomínios  residenciais  na  instalação  de
câmeras de vigilância, os circuitos fechados de televisão — para os de pequeno porte eles custam, em média, R$
10 mil.
                                       Instalação de câmeras de segurança para evitar crimes se populariza nos condomínios. Disponível em: http://extra.globo.com. 
                                                                                                                                                                                               Acesso em: 26 nov. 2014 (adaptado).

TEXTO.II    
    As câmeras, além de tranquilidade, também são fundamentais em casos de acidente. Em Londres, elas ajudam
a economizar dinheiro.  Uma empresa de seguros oferece 10% de desconto na apólice para quem instalar  o
equipamento. Assim como o cinto, a câmera passa a ser um item de segurança. No caso de acidente, ela se torna
uma  testemunha  imparcial.Desde  os  atentados  de  11  de  setembro,  o  uso  de  câmeras  em  locais  públicos
aumentou muito e passou a fazer parte da estratégia de segurança dos EUA. Só Nova York tem pelo menos seis
mil câmeras espalhadas pela cidade. As autoridades dizem que as câmeras já ajudaram a evitar 16 atentados
terroristas. Entretanto, nem tudo é elogio. A União Americana Pelas Liberdades Civis afirma que os moradores
estão perdendo o direito à privacidade, já que nenhuma instituição fiscaliza o uso das câmeras.

                                                   Câmeras ajudam a diminuir violência. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-hoje. Acesso em: 26 nov. 2014 (adaptado).

                                          
TEXTO III               

                                                                                              Disponível em: http://www.encartale.com.br/. Acesso em: 26 nov. 2014

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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