
. 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
Cidadania e reflexo da participação política no Estado, 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.

.

TEXTO.I   ..                         .
....Ao longo da história, os movimentos sociais foram percebidos e estudados de diferentes maneiras. Nos anos
1950 e em partes dos anos 1960, eram compreendidos apenas no contexto específico das mudanças sociais. Na
época  ainda  prevalecia  a  noção  de  que  mudanças  repentinas  eram  fonte  de  desordem.  Dessa  forma,  os
movimentos sociais eram vistos principalmente como causa de conflitos e instigadores de revoltas e revolução,
portanto anômalos e nocivos para a ordem social. 
                                                                                                                                                                                                                     SILVA, A. Sociologia em Movimento. São Paulo: Moderna, 2013 (adaptado).

TEXTO II                                                                    

        ....                                                                  ANDERSON, B. Sociologia Hoje. São Paulo: Ática, 2013.

..          

TEXTO III
....Nos últimos tempos, usamos com freqüência o termo cidadania em qualquer discurso ou diálogo trivial, pois
consiste, este vocábulo, devido ao seu significado abrangente, a designação que tende a ser oportuna e adequada
em inúmeras situações. A cidadania, no Estado democrático de direito, efetivada, oferece aos cidadãos, como
iguais  condições  de  existência,  o  gozo  atual  de  direitos  e  a  obrigação  do  cumprimento  de  deveres,  que,
resumidamente, podem ser assim apresentados: exercício de direitos fundamentais e participação; e, os deveres
de colaboração e solidariedade. 
                                                                                                                                                                         ROZICKI, C. Disponível em: http://www.espacoacademico.com.br. Acesso em: 23 abr. 2015 (fragmento).
                                                                                                                                                                                                                                                          

           
                                                                               

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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