
. 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
Combate  à  pirataria  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.

TEXTO.I
                                                        O Conselho Nacional de Combate à Pirataria 
....Desde outubro  de  2004,  o  Brasil  conta  com uma instância  própria  para  cuidar  do  assunto  Pirataria.  Trata-se  do
Conselho Nacional  de Combate à Pirataria (CNCP),  por  intermédio da Secretaria  Executiva do Ministério da justiça,
instituição responsável pela aplicação de abordagens e metodologias inéditas para o tratamento da questão. O CNCP,
órgão colegiado consultivo, integrante da estrutura básica do Ministério da Justiça, tem por finalidade elaborar as diretrizes
para a formulação e proposição de plano nacional para o combate à pirataria, à sonegação fiscal dela decorrente e aos
delitos contra a propriedade intelectual. 
                                                                                                           Disponível em: http://www.justica.gov.br. Acesso em: 13 ago. 2015 (adaptado).

.TEXTO.II

                                                           

 

                                                                                                           Rice. Disponível em:http://www.duniverso.com.br. Acesso em: 13 ago. 2015. ...                                      

TEXTO.III.......................................................................................................
....As empresas de streaming estão conseguindo fazer algo que a indústria do entretenimento não foi capaz mesmo
após anos de disputas judiciais: diminuir o consumo de conteúdo pirateado. É o que comprova um estudo divulgado
nessa quinta-feira, 22 de janeiro de 2015, segundo o qual o hábito de baixar conteúdo ilegal é 31% menor entre os
brasileiros que consomem músicas via streaming. A pesquisa foi realizada pela Opinion Box a pedido do Comitê de
Desenvolvimento da Música Digital, entidade nacional que reúne Deezer , Google Play Music, Napster, Rdio e Spotify.
O instituto ouviu 1.112 adultos (609 homens e 503 mulheres), de todos os estados brasileiros, para chegar aos
resultados.

                                                      Streaming está matando a pirataria no Brasil. Disponível em: http://olhardigital.uol.com.br. Acesso em: 13 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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