002. Prova de Redação


Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa
deste caderno.



Assine apenas no local indicado na capa, qualquer identificação no corpo deste caderno acarretará a anulação da redação.



Esta prova contém uma proposta de redação e terá duração
total de 2 horas.



O texto definitivo deverá ser feito com caneta de tinta azul ou
preta, no espaço reservado para tal.



O candidato somente poderá entregar este caderno e sair
do prédio depois de transcorrida 1 hora, contada a partir do
início da prova.
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ASSINATURA DO CANDIDATO

Processo Seletivo 2011

NÃO ESCREVA NESTE ESPAÇO
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REDAÇÃO
Instrução: Leia os textos apresentados para subsidiar sua redação.
Texto I
Cresce número de alunos com nota insuficiente em português
O índice de estudantes do 3.º ano do ensino médio com notas abaixo do básico em português preocupa especialista.
Tirar uma nota abaixo do básico – ou insuficiente – significa que o estudante não foi capaz de assimilar o mínimo do conteúdo esperado por aquela disciplina.
(O Estado de S.Paulo, 20.05.2011.)

Texto II
O projeto de lei, número 1676, do deputado federal Aldo Rebelo, em defesa e promoção da língua portuguesa, tem por
objetivo fazer com que o poder público ofereça as condições para que todo brasileiro fale, escreva e compreenda perfeitamente
o seu idioma. Isso inclui melhorar as condições de ensino, ampliar as bibliotecas, estimular o intercâmbio com os demais países
de língua portuguesa. O texto final do projeto inclui entre outros os seguintes artigos:
Art. 1.º – A língua portuguesa, considerando o disposto no caput do art. 13, e com base no caput, inciso I, e nos §§ 1.º e 4.º
do art. 216 da Constituição Federal, integra o patrimônio cultural brasileiro, concorrendo para a definição da soberania do País.
Art. 2.º – Incumbe ao Poder Público, no intuito de promover, difundir e valorizar a língua portuguesa, mediante a alocação
de recursos específicos e com a colaboração da comunidade:
I. melhorar as condições de ensino e de aprendizagem da língua portuguesa em todos os níveis e modalidades da educação
nacional;
II. incentivar o estudo e a pesquisa sobre as variedades linguísticas do português brasileiro;
III. realizar campanhas e certames educativos sobre o uso da língua portuguesa, destinados a estudantes, professores e
cidadãos em geral;
(...)
(www.aldorebelo.com.br)

Com base nos textos e em seus conhecimentos, elabore um texto dissertativo, na norma-padrão da língua, expondo seu ponto de
vista sobre o tema:

A responsabilidade da escola e do aluno no ensino e na
aprendizagem da língua portuguesa na atualidade
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Os rascunhos não serão considerados na correção.

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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