
. 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
A importância da mulher no mercado de trabalho, 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.                                                       
....A mulher ao longo do tempo sempre enfrentou desigualdade e discriminação em sua vida cotidiana, no que se
refere ao poder econômico, cultural e social localizadas subliminarmente no âmbito das instituições família, escola e
igreja, mas, marcadamente em todas as sociedades quer nas ocidentais assim com nas orientais. No Brasil, com o
fim da ditadura militar em 1985 e notadamente a partir de 1987/88 no período constituinte as questões trabalhistas
encontraram espaço amplo na discussão das políticas de emprego mesmo porque, nessa época acenavam novos e
esperançosos ventos de abertura democrática em todos os aspectos da sociedade. Finalmente hoje com o avanço
do processo social se observa a possibilidade concreta de uma nova ordem que inclui a relação complementar entre
os sexos inclusive no que tange a questão laborial. A possibilidade de um núcleo familiar democrático contido por
instituições sociais  com o mesmo teor  poderá  possibilitar  o  avanço do processo rumo a uma sociedade  mais
igualitária.
                                                                                        BURUTI, M. A mulher no mercado de trabalho. Disponível em: http://www.firb.br. Acesso em: 30 ago. 2015 (adaptado).

TEXTO.II

                                                                     Disponível em: http://ibaldomarcel.blogspot.com.br. Acesso em: 30 ago. 2015.

TEXTO III 
....A entrada da mulher no mercado de trabalho ocorreu devido à necessidade de sua contribuição nos serviços que
estavam ligados ao ganho financeiro da família, com inicio na Revolução Industrial absorvendo de forma importante
a mão-de-obra feminina pelas indústrias com o objetivo de baratear os salários e também pela maior facilidade de
disciplinar esse novo grupo de operárias, onde trazendo definitivamente, a mulher na produção.
....Ao longo dos anos mudanças importantes têm ocorrido na participação das mulheres no mercado de trabalho.
Este processo se consolida a cada dia deixando de ser apenas uma oscilação temporária, tornando o processo de
incorporação do contingente feminino um fenômeno social contínuo e persistente                                                      
                                                                                                                BAYLÃO, A.; SCHETTINO, E. Disponível em: http://www.aedb.br. Acesso em:  30 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 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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