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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
Movimentos sociais e seus efeitos para um país 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.k

TEXTO.I 
   O MPL (Movimento Passe Livre) é um grupo de pessoas comuns que se juntam para discutir e lutar por outro
projeto de transporte para a cidade. Não somos filiados a nenhum partido ou instituição. O MPL é um movimento
social independente e horizontal, o que significa que não temos presidentes, dirigentes, chefes ou secretários,
todos têm a mesma voz e poder de decisão dentro dos nossos espaços. Nós acreditamos que não devemos
esperar por iniciativas e ações de políticos e empresários, e que somente a organização e a iniciativa popular
pode conquistar mudanças realmente significativas na sociedade.   
                                                                       Apresentação. Disponível em: http://saopaulo.mpl.org.br. Acesso em: 28  jan. 2015 (adaptado).
...

TEXTO.II   

                                              PROTESTOS NA WEB, DE HORA EM HORA (2013)

                                      FONTE: R18                      Disponível em:http://www.tecmundo.com.br. Acesso em: 28 jan. 2015 (adaptado).

                                                                                                                

TEXTO III   
   Cerca de 300 pessoas, segundo a Polícia Militar, se concentraram no Posto 5 da Praia de Copacabana, na
Zona Sul do Rio, para mais uma Marcha das Vadias, na tarde deste sábado (9). O evento, já tradicional no país,
luta contra a "violência sexual e de gênero e a favor da autonomia dos corpos", como diz o manifesto publicado na
internet. Os manifestantes começaram a passeata pacífica no calçadão pouco antes das 16h, em direção ao
Leme. Um dos casos mais lembrados entre os manifestantes, a maioria dels mulheres, foi o recente estupro de
três mulheres na comunidade do Jacerezinho, no Subúrbio de Rio. 
          Marcha das Vadias em Copacabana protesta contra a violência sexual. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 28 jan. 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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