Roteiro de estudos para recuperação final
Disciplina:

Redação

Professor (a):

Sirlene Duarte e Mary Sathler

Conteúdo:

Dissertação-Argumentativa e Carta Argumentativa

Referência para estudo:

Apostila do Bernoulli
Capítulos: 3 e 4
Anotações feitas no caderno e folha de exercícios trabalhados

Sites recomendados:

http://www.soportugues.com.br/secoes/Redacao/
http://www.enem.vestibulandoweb.com.br/dicas-redacao-enem.html
http://www.infoenem.com.br/

Atividade avaliativa:

PROPOSTA
(PUC Minas – Adaptado) Leia os trechos a seguir, retirados da matéria publicada no jornal O Globo, em
02 de abril de 2004.
O ministro da Igualdade Racial, Édson Santos, defendeu as cotas: — Uma grande nação não se
constrói em cima de desigualdades. Sem políticas específicas para os negros, segundo Santos, o Brasil
precisaria de pelo menos três décadas para superar as disparidades raciais, caso fosse mantido o ritmo de
crescimento econômico anterior à crise.
O presidente da comissão, Demóstenes Torres (DEM-GO), apresentará voto em separado. Ele é
contra a reserva de vagas para negros, sob o argumento de que estudantes pobres devem ter direito ao
benefício, independentemente da cor. Demóstenes pensa em reduzir o percentual de vagas para cotas: —
Vamos estudar até que ponto vai a autonomia universitária — declarou o senador.
Disponível em: <http://www.andifes.org.br>.
A discussão sobre o sistema de reserva de cotas nas instituições universitárias públicas federais é um dos
muitos momentos em que a sociedade brasileira toma a exclusão e o preconceito como tema de seus
debates. Para a produção de texto, considere a seguinte orientação: Você deverá assumir a condição de
representante dos alunos de ensino médio da sua escola e escrever uma carta argumentativa a uma
das autoridades citadas nos textos motivadores, contra-argumentando as ideias em que se
fundamenta o ponto de vista do interlocutor escolhido e apresentando sua própria opinião sobre as cotas.
Seu texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
O número de linhas não deve ser desobedecido, pois é fator de anulação no texto.

