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Professor: Sousa Nunes
INSTRUÇÕES PARA 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 “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.

TEXTOS MOTIVADORES
PROPOSTA I (Enem)
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 “Os caminhos
para a erradicação da pobreza extrema 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
BRASIL TERÁ ATÉ 3,6 MILHÕES DE ‘NOVOS POBRES’ EM 2017, DIZ BIRD
INSTITUIÇÃO AFIRMA QUE CRISE ECONÔMICA AMEAÇA REDUÇÃO DA POBREZA E RECOMENDA AUMENTO DO
ORÇAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA PARA R$ 30,4 BILHÕES PARA CONTER AVANÇO DA MISÉRIA.
O número de pessoas vivendo na pobreza no Brasil deverá aumentar entre 2,5 milhões e 3,6 milhões até o fim de 2017,
afirmou um estudo inédito do Banco Mundial divulgado nesta segunda-feira (13).
Segundo o documento, a atual crise econômica representa uma séria ameaça aos avanços na redução da pobreza e da
desigualdade, e a rede de proteção social – como o Bolsa Família – tem um papel fundamental para evitar que mais brasileiros
entrem na linha da miséria.
De acordo com a instituição, o aumento do número de “novos pobres” vai se dar principalmente em áreas urbanas, e
menos em áreas rurais – onde essas taxas já são mais elevadas. O texto diz ainda que as pessoas que cairão abaixo da linha de
pobreza, como consequência da crise, provavelmente são adultos jovens, de áreas urbanas, principalmente do Sudeste, brancos,
qualificados e que trabalhavam anteriormente no setor de serviços. (...)
G1, por Deutsche Welle. Atualizado 15/03/2017 11h16

Texto II
As seguintes imagens ilustram uma realidade presente em nosso país, de norte a sul, de leste a oeste.

Google imagens

Texto III
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO I
Dos princípios Fundamentais
Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República do Brasil:
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
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Texto IV
Para cada criança que morre hoje, muitas outras vivem com a saúde debilitada e, assim, incapazes de se desenvolverem,
minando seu potencial. Entre os sobreviventes, metade nunca colocará os pés numa sala de aula ou não ficará o suficiente
para se tornar alfabetizada. Isso não é uma catástrofe futura. Isso aconteceu ontem. E está acontecendo hoje. E irá acontecer
amanhã - exceto se o mundo decidir proteger suas crianças. Os efeitos dessa catástrofe silenciosa não estão limitados apenas
aos prejuízos atuais. As consequências de longo prazo são conhecidas: perpetuação da pobreza e frágil crescimento econômico
nas gerações futuras; altas taxas de crescimento populacional e destruição do meio ambiente.
Fragmento de “O Cidadão de Papel”, Gilberto Dimenstein

PROPOSTA II (Outros vestibulares)
Elabore uma resenha crítica do último filme a que você assistiu.
Dica: acesse o seguinte site e veja modelos de resenhas: <http://modelosprontos.com/resenhas-prontas-critica.html>.
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