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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     

Brasil, de portas quase fechadas aos refugiados 

O Brasil deixou de ser um destino acolhedor para os refugiados. No ano passado, o governo endureceu a concessão de 
vistos para quem pediu asilo no País, e a queda em relação a 2015 chegou a 28%.  

Foram 886 solicitações de refúgio deferidas em 2016, contra 1.231 no ano anterior. Menos da metade dos pedidos 
recebidos foi atendida, demonstram dados do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), órgão interministerial que cuida 
do assunto e é presidido por um representante da pasta da Justiça. 

MELO, D. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br. Acesso em: 13 maio 2017 (fragmento). 
 

TEXTO II   
REFÚGIO BRASILEIRO 

Mais da metade dos refugiados que chegaram ao Brasil entre 2011 e 2015 
fugiram de graves violações dos direitos humanos 

 
                                 Motivo do refúgio                                                                     Perfil dos refugiados 

 
Fonte: Conselho Nacional para Refugiados (Conare).                                                                                                           Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br. Acesso em: 13 maio 2017 (adaptado).                                    
. 
 

TEXTO III                                                             TEXTO IV 
      Realizada em São Paulo, a quinta edição do Festival Path recebeu 16 
refugiados que vivem na cidade e vêm de países como Síria, Colômbia, 
Camarões e Mali. Eles trabalharam na organização do maior evento de 
inovação e criatividade da América Latina e, durante as palestras e 
apresentações culturais, tiveram a oportunidade de fazer contatos 
profissionais.  
      Muitos microempreendedores se mostraram interessados em ajudar 
os refugiados a se inserirem no mercado de trabalho brasileiro. Foi o 
caso da gestora de marketing e curadora cultural da Expomusic, Renata 
Gomes, que ficou admirada com a performance de Leonardo Matumona 
e Hidras Tuala, músicos da República Democrática do Congo. A dupla 
fez um show durante o festival. “Fiquei encantada com a performance e 
toda a técnica que apresentaram. Já entrei em contato com um produtor 
musical para os conhecer e pensar no futuro profissional dos rapazes”. 

Nações Unidas no Brasil. Em São Paulo, iniciativa apoiada pelo ACNUR leva refugiados para o maior festival  
de inovação da América Latina. Disponível em: https://nacoesunidas.org. Acesso em: 13 maio 2017 (adaptado).                                       

       
LATUFF. Operamundi. Disponívem em: http://operamundi.uol.com.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 questão dos refugiados 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. 
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