VESTIBULAR 2017

REDAÇÃO
INSTRUÇÕES
1. Só vire a prova quando o fiscal autorizar.
2. Nesta prova, você deverá fazer uma REDAÇÃO respeitando a proposta apresentada.
3. Você receberá um caderno de resposta. Nesse caderno, você deverá redigir a
versão final de sua redação. Atenção para não rasurar o caderno.
NÃO disponibilizaremos outro caderno de resposta.
4. A prova deve ser feita com caneta azul ou preta.
5. A duração total da prova é de 2 horas.
6. Os rascunhos não serão considerados para efeito de correção.
7. Você somente poderá deixar a sala depois de decorrido o tempo de 1h30min a
partir do horário de início da prova.
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PROVA DE REDAÇÃO
A partir das referências apresentadas, redija uma dissertação sobre a violência
contra a mulher no Brasil.

Brasil é o quinto país do mundo em ranking
de violência contra a mulher
Globo.com 10/11/2015

A maioria dos crimes é cometida por alguém da própria família. Outro dado que chama a
atenção é que os crimes contra as mulheres têm caraterísticas diferentes. Enquanto sete
de cada 10 homens são assassinados a tiro, a maioria das mulheres no Brasil é vítima de
facas, objetos cortantes ou estrangulamento.

Um terço dos brasileiros culpa mulheres por
estupros sofridos
Folha de SP, 21/09/2016

“A mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada”. Concordam
com a frase um a cada três brasileiros.
De acordo com dados do SUS (Sistema Único de Saúde), em 70% dos casos de estupro,
a vítima é uma criança ou uma adolescente.

Violência contra a mulher tem números
alarmantes no Brasil
Jornal da Bandeirantes, 10/09/2016

Uma mulher a cada sete minutos é agredida e pelo menos 13 mulheres são assassinadas
todos os dias. Sem contar as vítimas de estupro, que somam 50 mil por ano.

