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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
  

   • 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 “texto 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 do tema proposto. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I     

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1o  É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 

destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

BRASIL. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 13 maio 2017 (fragmento). 
 

TEXTO II   
      O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz regras e orientações para a promoção dos direitos e liberdades dos 
deficientes com o objetivo de garantir a essas pessoas inclusão social e cidadania, entrou em vigor. Oficialmente denominada 
"Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência", a nova legislação garante condições de acesso à educação e à saúde 
e estabelece punições para atitudes discriminatórias. 

Disponível em: http://www.brasil.gov.br. Acesso em: 13 maio 2017 (adaptado).                                    
. 
 

TEXTO III                                        TEXTO IV    
      Os conceitos de acessibilidade e inclusão social estão intrinsecamente vinculados. 
No senso comum, acessibilidade parece evidenciar os aspectos referentes ao uso dos 
espaços físicos. Entretanto, numa acepção mais ampla, a acessibilidade é condição de 
possibilidade para a transposição dos entraves que representam as barreiras para a 
efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social. A acessibilidade é, 
portanto, condição fundamental e imprescindível a todo e qualquer processo de 
inclusão social, e se apresenta em múltiplas dimensões, incluindo aquelas de natureza 
atitudinal, física, tecnológica, informacional, comunicacional, linguística e pedagógica, 
dentre outras. É, ainda, uma questão de direito e de atitudes: como direito, tem sido 
conquistada gradualmente ao longo da história social; como atitude, no entanto, 
depende da necessária e gradual mudança de atitudes perante às pessoas com 
deficiência. Portanto, a promoção da acessibilidade requer a identificação e eliminação 
dos diversos tipos de barreiras que impedem os seres humanos de realizarem 
atividades e exercerem funções na sociedade em que vivem, em condições similares 
aos demais indivíduos. 
                                      Conceito de Acessibilidade. Disponívem em: http://www.ufc.br. Acesso em: 13 maio 2017 (fragmento). 

 
Disponível em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br.   
Acesso em: 13 maio. 

 

. 
TEXTO V     

Pesquisa fez um amplo balanço dos avanços e desafios para assegurar a cidadania das pessoas com deficiência 
. 

57%  
.dos entrevistados acham  
que a vida das pessoas  

com deficiência está 
melhor atualente... 

 
 
 
 

... mas 77% acham  

que seus direitos ainda  
não são respeitados no país 

 

59% 

 acham que o preconceito em 
relação às pessoas com 

deficiência está diminuindo 

 

68%  

dos entrevistados apontaram a 
TV como melhor meio para 

comunicar-se com as pessoas 
com deficiência 

 
Fonte: DataSenado.                                                                                                                                                                                           Disponível em: http://www12.senado.leg.br. Acesso em: 13 maio 2017. 

 

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 em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

“A relevância do Estatuto da Pessoa com Deficiência para a sociedade brasileira”, 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. 
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