II CADERNO DE ATIVIDADES

2018
PROPOSTA 01
A par r da leitura dos textos mo vadores a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, REDIJA TEXTO
DISSERTATIVO-ARGUMENTATVO em norma padrão da Língua Portuguesa sobre o tema Violência e Racismo – limite entre o preconceito e a
intolerância racial, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista.
Texto 01:
Jovens e negros: as maiores ví mas da violência (CartaCapital, 20-11-2017.)
Homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais ví mas de mortes violentas no País. A população negra
corresponde a maioria (78,9%) dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem ví mas de homicídios, de acordo com informações do
Atlas da Violência 2017, elaborado pelo Ins tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. De acordo com informações do Atlas, os negros possuem
chances 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças, já descontado o efeito da idade, escolaridade, do
sexo, estado civil e bairro de residência.
“Jovens e negros do sexo masculino con nuam sendo assassinados todos os anos como se vivessem em situação de guerra”,
compara o estudo.
Disponível em: h ps://www.cartacapital.com.br/sociedade/seis-esta s cas-que-mostram-o-abismo-racial-no-brasil [Acesso: 21-11-2017.

Texto 02:
Seis esta s cas que mostram o abismo racial no Brasil (Tory Oliveira, CartaCapital, 20-11-2017.)
No Brasil, a população negra é mais a ngida pela violência, desemprego e falta de representa vidade.
A população negra é a mais afetada pela desigualdade e pela violência no Brasil. É o que alerta a Organização das Nações Unidas
(ONU). No mercado de trabalho, pretos e pardos enfrentam mais diﬁculdades na progressão da carreira, na igualdade salarial e são mais
vulneráveis ao assédio moral, aﬁrma o Ministério Público do Trabalho.
De acordo com o Atlas da Violência 2017, a população negra também corresponde a maioria (78,9%) dos 10% dos indivíduos com
mais chances de serem ví mas de homicídios.
Ao ser confrontado com as esta s cas, o racismo brasileiro, sustentado em três séculos de escravidão e muitas vezes minimizados pela
branquitude na va, revela-se sem meias palavras.
"Esse é um país que convive com uma desigualdade estrutural, especialmente em relação à questão racial", aﬁrma Ká a Maia,
diretora execu va da Oxfam, em entrevista à CartaCapital.
Oded Grajew, presidente do conselho delibera vo da organização, diz que o preconceito social no País passa também pelo racismo. "Só não
concorda quem não acompanha o dia a dia da vida brasileira. Um negro que dirige um carro médio, por exemplo, é parado diversas vezes
pela polícia, ou quando vai a um restaurante, avisam a ele que a entrada de serviço é do outro lado. Para curar qualquer doença, é preciso
reconhecer a doença", aﬁrma.

Segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira (54%) é de pretos ou pardos, sendo que a cada dez pessoas, três são
mulheres negras.
Disponível em: h ps://www.cartacapital.com.br/sociedade/seis-esta s cas-que-mostram-o-abismo-racial-no-brasil [Acesso: 21-11-2017.

Texto 03:
Feminicídio de mulheres negras aumentou, das brancas caiu. (CartaCapital, 20-11-2017.)
O feminicídio, isto é, o assassinato de mulheres por sua condição de gênero, também tem cor no Brasil: a nge principalmente as
mulheres negras. Entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%, ao passo que o índice de feminicídios de
brancas caiu 10% no mesmo período de tempo. Os dados são do Mapa da Violência 2015, elaborado pela Faculdade La no-Americana de
Estudos Sociais. Uma evidência de que os avanços nas polí cas de enfrentamento à violência de gênero não podem fechar os olhos para o
componente racial.
As mulheres negras também são mais vi madas pela violência domés ca: 58,68%, de acordo com informações do Ligue 180 Central de Atendimento à Mulher, de 2015.
Elas também são mais a ngidas pela violência obstétrica (65,4%) e pela mortalidade materna (53,6%), de acordo com dados do Ministério
da Saúde e da Fiocruz.
Disponível em: h ps://www.cartacapital.com.br/sociedade/seis-esta s cas-que-mostram-o-abismo-racial-no-brasil [Acesso: 21-11-2017.

A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 02
A par r da leitura dos textos mo vadores a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, REDIJA TEXTO
DISSERTATIVO-ARGUMENTATVO em norma padrão da Língua Portuguesa sobre o tema Maus-tratos contra criança: omissão ou cultura
familiar, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e
coesa, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista.
Texto 01
“A violência que acontece no co diano - do abandono, da rejeição, de desacreditar na criança - não é visto como violência no senso
comum”. Com palavras como essas, Ana Paula Rodrigues, coordenadora da Fundação Xuxa Meneghel, explica os obje vos de atuação da
en dade. Para a representante, essas agressões despercebidas marcam e acompanham até o ﬁm a vida das famílias. No decorrer do
trabalho, a fundação busca fazer os pais tomarem consciência de como podem estar ensinando inconscientemente seus ﬁlhos a perpetuar
essa violência quando estes se tornarem pais.
Disponível em: h p://g1.globo.com/fantas co/quadros/sos-infancia/no cia/2013/06/violencia-contra-crianca-nao-e-vista-como-tal-diz-a vista.html [Acesso: 10 de
março de 2018.

Texto 02
A violência contra as crianças pode estar mais próxima do que você imagina. No ano passado, o Ministério dos Direitos Humanos recebeu,
em média, 325 denúncias por dia só de casos em que os próprios pais são os agressores.
Disponível em: h p://g1.globo.com/fantas co/no cia/2018/03/entenda-como-pais-denunciados-por-maus-tratos-ainda-podiam-criar-ﬁlha.html [Acesso: 10 de
março de 2018.

Texto 03
Uma história de muita repercussão nos úl mos dias foi a da menina Emanuelly, em Itape ninga, no interior de São Paulo. Os pais estão
presos, suspeitos de espancar a ﬁlha de 5 anos até a morte. Como já havia denúncia de maus tratos, ﬁca a pergunta: por que ninguém foi
capaz de salvar Emanuelly?
Disponível em: h p://g1.globo.com/fantas co/no cia/2018/03/entenda-como-pais-denunciados-por-maus-tratos-ainda-podiam-criar-ﬁlha.html [Acesso: 10 de
março de 2018.

PROPOSTA 03
A par r da leitura dos textos mo vadores a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, REDIJA TEXTO
DISSERTATIVO-ARGUMENTATVO em norma padrão da Língua Portuguesa sobre o tema A vinda de imigrantes venezuelanos para o Brasil
vai gerar intolerância? Apresente proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista.
Texto 01
O governo brasileiro adotou uma série de medidas para facilitar a estadia de dezenas de milhares de venezuelanos que fogem da
crise em seu país e para combater situações de xenofobia. "Há uma preocupação permanente com os refugiados venezuelanos", aﬁrmou
nesta sexta-feira (9) o presidente Michel Temer, que esta semana assinou um decreto que outorgará um documento de iden dade
provisório aos venezuelanos que estejam tramitando uma solicitação de refúgio no Brasil. Esse documento subs tuirá o "protocolo"
entregue até agora, "uma folha A4 com uma foto, um selo da Polícia Federal e uma longa sequência de números que não cabe em nenhum
sistema", além de ser pouco reconhecida pelas administrações, disse à AFP o padre italiano Paolo Parise, porta-voz da organização católica
Missão Paz, que acolhe refugiados em São Paulo. Em 2017, 17.865 venezuelanos pediram refúgio no Brasil, a maioria deles no estado de
Roraima.
Link para matéria: h ps://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/02/14/Como-o-Brasil-lida-com-a-imigra%C3%A7%C3%A3o-venezuelana. Acessado em 10 de
março de 2018.

Texto 02
O presidente Michel Temer anunciou na segunda-feira (12), em Boa Vista, que liberará recursos adicionais a Roraima, além de criar
um “comitê nacional” para lidar com os 40 mil venezuelanos que, de acordo com a prefeitura, vivem hoje em abrigos da cidade. Na quartafeira (14), o governo anunciou que decretará emergência social no estado, medida que reduz burocracias para o repasse dos recursos. O
ﬂuxo de venezuelanos para fora do país caribenho já foi classiﬁcado como “êxodo”, “diáspora” e “crise migratória”, e tem como origem a
turbulência polí ca, social e econômica. Não há, entretanto, dados conﬁáveis sobre o número de imigrantes venezuelanos no Brasil, uma
vez que muitos entram e saem do país apenas para comprar man mentos, enquanto outros entram e permanecem sem registro formal.
Link para matéria: h ps://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/02/14/Como-o-Brasil-lida-com-a-imigra%C3%A7%C3%A3o-venezuelana. Acessado em 10 de
março de 2018.

Texto 03

Link para matéria: h ps://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/02/14/Como-o-Brasil-lida-com-a-imigra%C3%A7%C3%A3o-venezuelana.
Acessado em 10 de março de 2018.

A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 04
Leia os textos para fazer sua redação.
As obras de arte assumem a função da representação da cultura de um povo desde os tempos mais remotos da história das
civilizações. É através delas que o ser humano transmite uma ideia ou expressão sensível. Contudo algumas obras de arte fogem do conceito
de retratação do belo e do sensível, parecendo terem sido feitas para chocar e causar polêmicas.
A principal obra do escultor inglês contemporâneo Marc Quinn é uma réplica de sua cabeça feita com cerca de 4,5 litros de seu
próprio sangue – extraído ao longo de cinco meses. Uma peça nova é feita a cada cinco anos, e elas ﬁcam armazenadas em um recipiente de
refrigeração especialmente desenvolvido para elas.
h p://gente.ig.com.br/cultura. Adaptado.

Graças aos seus três urubus, a obra “Bandeira Branca” é o acontecimento mais movimentado da 29ª Bienal [2010]. No dia da
abertura, manifestantes de ONGs de proteção aos animais se posicionaram diante da instalação segurando cartazes com dizeres que
pediam a libertação das aves. Chegaram a ser confundidos com a própria obra. “Me entristece o fato de que apenas os animais estejam
sendo ressaltados. Espalharam informações erradas sobre como os urubus estão sendo tratados”, lamenta Nuno Ramos. Na obra, os urubus
estão cercados por uma rede de proteção e têm como poleiro várias caixas de som que, de tempos em tempos, tocam uma tradicional
marchinha de carnaval. As aves nham a permanência na Bienal autorizada pelo próprio Ibama, que, depois, voltou atrás, alegando que as
instalações estavam inapropriadas para a manutenção dos animais. Denúncias e proibições à parte, a obra de
Nuno Ramos ganha sen do e fundamentação apenas na presença dos animais. Sem eles, a obra perde seu estatuto ar s co e vira mero
cenário, já que os animais são seus principais atores.
IstoÉ. 08/10/2010. Adaptado.

A exposição "Queermuseu - Cartograﬁas da Diferença na Arte Brasileira", realizada desde 15 de agosto no Santander Cultural, em
Porto Alegre, foi cancelada após protestos em redes sociais. A mostra ﬁcaria em cartaz até 8 de outubro, mas o espaço cultural cedeu às
pressões de internautas. A seleção contava com 270 obras que tratavam de questões de gênero e diferença. Os trabalhos, em diferentes
formatos, abordam a temá ca sexual de formas dis ntas, por vezes abstratas, noutras, mais explícitas. São assinados por 85 ar stas, como
Adriana Varejão, Candido Por nari, Ligia Clark, Yuri Firmesa e Leonilson.
Folha de S.Paulo. 10/09/2017. Adaptado.

Nos úl mos dias, recebemos diversas manifestações crí cas sobre a exposição “Queermuseu – Cartograﬁas da diferença na Arte
Brasileira”.
Ouvimos as manifestações e entendemos que algumas das obras da exposição “Queermuseu” desrespeitavam símbolos, crenças e
pessoas, o que não está em linha com a nossa visão de mundo. Quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reﬂexão posi va, perdeu seu
propósito maior, que é elevar a condição humana.
Por essa razão, decidimos encerrar a mostra neste domingo, 10/09. Garan mos, no entanto, que seguimos comprome dos com a
promoção do debate sobre diversidade e outros grandes temas contemporâneos.
h ps://www.facebook.com/SantanderCUltural/posts. Adaptado.

A arte é um exercício con nuo de transgressão, principalmente a par r das vanguardas do começo do século 20. Isso dá a ela uma
importância social muito grande porque, ao transgredir, ela aponta para novos caminhos e para soluções que ainda não nhamos
imaginado para problemas que muitas vezes sequer conhecíamos. A seleção dos trabalhos dos ar stas para a próxima edição do fes val
[Videobrasil], por exemplo, me fez ver que os ar stas estão muito antenados com as diversas crises que estamos vivendo e oferecem uma
visão inovadora para o nosso co diano e acho que isso é um bom exemplo.
Solange Farkas. h ps://www.nexojornal.com.br.

Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar per nentes, redija uma dissertação em
prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema: Devem exis r limites para a arte?

PROPOSTA 05
A par r da leitura dos textos mo vadores a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, REDIJA TEXTO
DISSERTATIVO-ARGUMENTATVO em norma padrão da Língua Portuguesa sobre o tema Drogas: redução de danos ou combate? Apresente
proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos
para defesa do seu ponto de vista.
Texto 01
O QUE É REDUÇÃO DE DANOS?
A redução de danos caracteriza-se como uma abordagem ao fenômeno das drogas que visa minimizar danos sociais e à saúde associados ao
uso de substâncias psicoa vas. O início destas intervenções foi marcado por ações no campo da saúde, que hoje tem se ampliado da esfera
do direito à saúde para a do direito à cidadania e dos Direitos Humanos. As prá cas de redução de danos buscam a socialização polí ca de
usuários de drogas de maneira crí ca, no sen do de tornarem-se protagonistas, de promoverem o auto-cuidado com a saúde e a busca por
direitos, pela discussão de polí cas governamentais e polí cas de estado, numa perspec va que passa pelo individual e também pelo
cole vo.
Link para matéria: h p://edelei.org/pag/reducao-danos.Acessado em 10 de março de 2018.

A escola que fala a sua língua.

Texto 02
A atuação em redução de danos hoje tem uma perspec va mais ampla, de promoção de direitos individuais e sociais de usuário de drogas,
mas sua origem data de 1926, na Inglaterra, com a publicação do Relatório Rolleston, a par r do qual se indicava a prescrição médica de
opiáceos para dependentes químicos de heroína, como forma de prevalecer os bene cios desta administração frente aos potenciais riscos
da síndrome de abs nência. Já a primeira inicia va comunitária, surgiu na Holanda em 1984, como reivindicação de usuários de drogas
injetáveis, que preocupados com os elevados índices de Hepa te B entre si, por conta do compar lhamento de seringas, demandaram
ações do governo para a contenção da epidemia, e a par r de então foi criado o primeiro programa de distribuição e troca de agulhas e
seringas.
Link para matéria: h p://edelei.org/pag/reducao-danos.Acessado em 10 de março de 2018.

Texto 03
O modelo atual de combate às drogas busca nada mais nada menos que a abs nência completa das substâncias ilegais. Qualquer
outro resultado que não passe pelo abandono dessas substâncias de uma vez por todas é considerado um fracasso. O argumento para
chegar lá é forte: quem não largar o baseado ou a seringa vai para a cadeia. Essa guerra tem três frentes de batalha. A primeira é tentar
acabar com a oferta, ou seja, combater os fornecedores, os narcotraﬁcantes. A Polícia Federal brasileira, que apreende toneladas de
entorpecentes todo ano, trabalha nessa frente. Outro exemplo saído desse front foi a subs tuição de cul vo realizada na Bolívia e no Peru,
pela qual os agricultores receberam incen vos para trocar a lavoura de coca por outras culturas. A segunda frente de combate é a redução
da demanda. Há duas maneiras de convencer o sujeito a não usar drogas, ou seja, de prevenir o uso das drogas. Além de ameaçar prendê-lo,
processá-lo e condená-lo – ou seja, reprimi-lo –, pode-se tentar educá-lo: ensinar-lhe os riscos que determinada substância traz à sua saúde
e colocá-lo em contato com pessoas que já foram dependentes. A terceira frente de batalha é o tratamento. Chegar à eliminação das drogas
não pelo ataque à oferta ou ao consumo, mas tratando aqueles que já estão dependentes da droga como ví mas que precisam de ajuda
médica em vez de algozes que merecem repressão policial.
Link para matéria: h ps://super.abril.com.br/saude/drogas-o-que-fazer-a-respeito/.Acessado em 10 de março de 2018.

PROPOSTA 06
A par r da leitura dos textos mo vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
disserta vo-argumenta vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Criminalidade da mulher moderna – consequência e
prevenção, 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
Os índices de criminalidade feminina aumentam à medida que aumenta a par cipação da mulher na vida social, polí ca e
econômica do país em que vive. Apesar do aumento da par cipação feminina no mercado de trabalho, as mulheres permanecem com os
maiores níveis de desocupação. Diante dessa nova realidade, a mulher se vê condicionada as novas modalidades de trabalho, aos avanços
tecnológicos e suas consequências, como o mercado informal, o desemprego, a pobreza, a fome e a desigualdade social. Esses novos
fatores alteram os crimes come dos pelas mulheres.
A (IN)VISIBILIDADE DA MULHER CRIMINOSA E A DESIGUALDADE DE GÊNERO NO ESPAÇO DA PRISÃO - Lissa Crisnara Silva do Nascimento

TEXTO II
Conforme os dados do DEPEN (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2012), no ano 2000, 95,7% da população prisional eram homens e 4,3%
mulheres, em 2012, a população masculina representava 93,6% e a feminina 6,4%. Em números, isto signiﬁca que no ano 2000 havia
240.000 homens presos e em 2012, 512.964, o que representa um aumento de 114%. Já em relação à população prisional feminina, que em
2000 era 175 10.112 mulheres presas e em 2012 o número saltou para 35.039, tendo o aumento de 246% (mais do que o dobro dos
homens).
A (IN)VISIBILIDADE DA MULHER CRIMINOSA E A DESIGUALDADE DE GÊNERO NO ESPAÇO DA PRISÃO - Lissa Crisnara Silva do Nascimento

TEXTO III
Muitas alegam que sem dinheiro e sem oportunidades, “foram pras cabeças". Nas mais diversas histórias, as que mais se
assemelham, (sendo a grande parte), vêm das mulheres que não tendo ajuda do ex-companheiro e se vendo abandonadas, após longos
anos de vida em comum, vislumbraram no tráﬁco, por ser mais rápido e mais acessível à solução dos problemas ﬁnanceiros. Outras, sem
qualquer capacitação, fora do mercado de trabalho, não conseguiam emprego, mas, conseguiram "trabalho"... Em número menor, se
concentra as que relatam o envolvimento com tráﬁco por amor a traﬁcantes, e uma minoria contam serem ví mas de golpes e se dizem
inocentes (MISCIASCI, 2010, p. 01).

PROPOSTA 06
A par r da leitura dos textos mo vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
disserta vo-argumenta vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema O poder da mídia sobre as pessoas, 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.

A escola que fala a sua língua.

TEXTO I
Mídia, manipulação e polí ca estão diretamente ligadas, caminham juntos. Entrelaçando então esses conceitos podemos
perceber que a manipulação midiá ca é algo que se torna cada vez mais presente em nosso dia a dia. Há quem acredite que os jornalistas,
repórteres e os mais variados meios de comunicação fazem, nada mais nada menos, que exercer o papel deles de informar o povo. Porém,
muitos defendem (e com total razão) que tudo aquilo que é veiculado por esses meios está acoplado a interesses e ideologias par culares.
Disponível em h ps://bemboladoblog.wordpress.com/category/uncategorized/. Acessado em 8 de maio de 2016.

TEXTO II
O escritor e ﬁlósofo italiano Umberto Eco (1932), trata muito bem dessa questão. Em sua obra “Apocalíp cos e Integrados”, o autor
reﬂete a respeito da comunicação contemporânea e analisa, principalmente, os dois lados da moeda, ou seja, a opinião de quem condena
ou absolve esses grandes meios de comunicação de massa. De acordo com Eco, os apocalíp cos são aqueles que desaprovam a mídia como
um todo. Segundo eles, os veículos de comunicação estariam es mulando uma cultura homogênea e padronizando a opinião das pessoas.
Não obstante, o autor ressalta que essa grande mídia está promovendo o lazer e o entretenimento, enquanto deses mula o público a
pensar e reﬂe r sobre questões ligadas à polí ca e o meio em que vivem.
Disponível em h ps://bemboladoblog.wordpress.com/category/uncategorized/. Acessado em 8 de maio de 2016.

TEXTO III
Não se nega que a mídia possua relevância impar para a manutenção de uma democracia, entretanto, isso não signiﬁca que às
custas deste argumento ela possa manipular, ainda que de forma velada, tudo aquilo que é veiculado a ﬁm de movimentar a massa social
num determinado caminho. Por isso que sedeve ques onar: até que ponto a mídia deve atuar e quais os seus limites em um Estado
verdadeiramente democrá co?
Fabricio da Mata Corrêa - Advogado Criminalista – Professor de Direito Penal e Processo Penal
Disponível em h p://fabriciocorrea.jusbrasil.com.br/ar gos/121941433/o-poder-da-midia-sobre-as-pessoas-e-sua-interferencia-no-mundo-do-direito/. Acessado em
8 de maio de 2016.

PROPOSTA 08
A par r da leitura dos textos mo vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
disserta vo-argumenta vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema o que esperar do futuro do 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 01
FERNANDO GABEIRA
Jornalista
“Não estou esperando nada de espetacular das eleições de 2018. Apenas um nível de renovação. O que espero, no sen do do que desejo, é
que a sociedade reforce sua busca por transparência e aumente o controle sobre os eleitos. Espero que retomemos o crescimento, embora
ache que isso não basta, existe também uma demanda por valores. O próprio crescimento econômico alheio às próximas gerações é um
caminho autodestru vo. O período que se encerra foi marcado por um grande debate sobre a corrupção. Como esse tema será resolvido na
disputa presidencial? Até que ponto os candidatos são capazes de formular e defender uma polí ca para reduzir os riscos do assalto aos
cofres públicos? Esse tema parcialmente explica o que falei sobre valores. O crescimento econômico do passado foi embalado por um
aumento de consumo, um es mulo à compra de um carro individual. Em 2013 vemos grandes revoltas e um dos temas dominantes era o
da mobilidade urbana. Isso é um exemplo de que há formas autodestru vas de crescimento.”
Texto 02
INGRID GUIMARÃES
Atriz
"Eu amo esse País e não desisto dele. Não sou do po que vá deixar o Brasil, achando que lá fora poderá ser melhor. Não será mesmo, é uma
coisa de raiz. Quero um Brasil para os brasileiros, para as famílias, para nossos ﬁlhos, para todas as crianças. Por isso me integrei a um
movimento no WhatsApp com outros ar stas e mais pessoas responsáveis. O ano é de eleição e estamos integrados num movimento
an corrupção. De forma muito consciente, estamos querendo usar nossa condição de formadores de opinião para lembrar às pessoas de
que o voto é uma arma e todos nós devemos fugir dos candidatos que não têm ﬁcha limpa. É preciso exercer nossa cidadania, acreditar no
Brasil que queremos."
Texto 03
FERNANDA TORRES
Atriz e escritora
«Preﬁro repe r uma frase que o cineasta Hector Babenco gostava de dizer: "Espero não ter esperança”. É a hora de encarar a realidade que
virá e, principalmente, saber quem virá. Não tenho o hábito de fazer projeções e, pela atual situação, não tenho ideia do que virá. O
importante, penso eu, é a necessidade que todos temos de lidar com a realidade, que tem sido dura."
OBSERVAÇÃO: para cada proposta acima, deve-se levar em consideração as instruções abaixo:
A) O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado;
B) O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas;
C) A redação em até 7(sete) linhas escritas será considerada "insuficiente" e receberá nota zero;
D) A redação que fugir ao tema ou que não atender o tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero;
E) A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas desconsideradas para efeito de correção.

A escola que fala a sua língua.

