
. 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
Liberdade de expressão: um direito fundamental em uma democracia 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. 
                                                        Há limites para a liberdade de expressão?
....No dia 7 de janeiro de 2015, terroristas islâmicos mataram a tiros de fuzil 12 pessoas e feriram 11 na Redação do
jornal satírico "Charlie Hebdo", em Paris,  a pretexto de vingar o profeta Maomé, alvo frequente das charges da
publicação. Apesar das muitas manifestações de repúdio ao ato terrorista, o atentado também acabou provocando
uma polêmica sobre a liberdade de expressão. Para alguns, ela deve ser geral e irrestrita, pois, se houver limites,
não existirá liberdade de fato. Outros, consideram que há temas como a religião, que devem ser preservados, pois o
direito de se expressar livremente não inclui a possibilidade de ofender. Há ainda quem defenda que a liberdade tem
de coexistir com a responsabilidade e se submeter a uma ética. 
                                                                                                                                Disponível em: http://educacao.uol.com.br. Acesso em: 20 ago. 2015 (adaptado).

                                                                                                              

TEXTO.II

                                                                                                         Disponível em https://anistia.org.br. Acesso em: 20 ago. 2015.
                                                                                                            

TEXTO III 
....A liberdade de expressão, sobretudo sobre política e questões públicas é o suporte vital de qualquer democracia.
Os governos democráticos não controlam o conteúdo da maior parte dos discursos escritos ou verbais.  Assim,
geralmente as democracias têm muitas vozes exprimindo idéias e opiniões diferentes e até contrárias.
                                                               Liberdade de expressão. Disponível em: http://www.embaixada-americana.org.br. Acesso em: 20 ago. 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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