
. 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
Violência contra a mulher em destaque 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.

m
TEXTO.I 
....Estudos  populacionais  e  em  serviços  indicam  maior  risco  de  agressão  às  mulheres  por  parte  de  pessoas
próximas, como parceiros e familiares, do que por estranhos. A violência física na vida adulta vinda de um parceiro,
por exemplo, que é a situação melhor estudada, atinge cerca de 20% a 50% das mulheres ao redor do mundo ao
menos uma vez na vida. No Brasil,  os estudos de casos são, basicamente, os denunciados nas delegacias de
defesa da mulher. Apresentam também um padrão centrado na violência doméstica, sendo o parceiro ou ex-parceiro
o agressor em aproximadamente 77,6% dos casos registrados. Os únicos dados populacionais colhidos no País a
que  se  teve  acesso,  desenhados  para  averiguar  vitimização,  mostram,  em  geral,  o  mesmo  padrão.  Mais
recentemente, a partir da década de 90, essa forma de violência vem sendo concebida como baseada nas relações
de gênero e, também, como uma questão de saúde e de direitos humanos 
                                                                                    Violência contra a mulher e atenção primária à saúde. Disponível em: http://www.scielo.br.  Acesso em: 9 mar. 2015 (adaptado).
.

TEXTO.II

                                                       Homicídios  contra  mulheres  pelo  Brasil
                                                      (Taxa de homicídios em 100 mil mulheres)
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                                                                8,3            

                                                                          6,4     6,1     6,1     6,1   6,0                                        
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TEXTO.III.......................................................................................................
....A violência  contra  a  mulher  tem ocupado  cada  vez  mais  espaço  nos  veículos  jornalísticos  e  isto  mostra  a
necessidade de ações urgentes para conscientizar e ajudar os casais, baseadas em análises mais profundas dessa
questão. A desigualdade de poder, vista por toda parte, influencia fortemente os comportamentos individuais na
nossa sociedade e se manifesta através de inúmeros jogos de poder nas relações. Destes jogos, o da vítima/vilão é
o mais básico e facilmente incorporado pelas pessoas.

                                                                                            ALVES, M.P; Disponível em: http://www.cem.sc.gov.br. Acesso em 10 mar. 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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