
 
INSTRUÇÕES PARA A 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 “texto insuficiente”; 

• apresentar impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação; 

• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo; 

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

_______________________________________________________________________________________ 
TEXTOS MOTIVADORES 

TEXTO I 

LEI Nº 9.474, DE 22 DE JULHO DE 1997. 
 
Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. 
Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: 
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões 

políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; 
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira 

regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior; 
III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para 

buscar refúgio em outro país. 
Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9474.htm> Acesso em: 12 ago. 2019 (fragmento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Texto III    
                                  
Os milhares de venezuelanos que chegam ao Brasil vêm causando grande impacto econômico e social ao Estado de 
Roraima – problemas na rede hospitalar, aumento da violência urbana e impacto na oferta de empregos, entre muitos 
outros problemas. O governo local, pressionado, cobrou do governo federal a ampliação da ajuda econômica e chegou a 
solicitar ao Supremo Tribunal Federal o fechamento temporário da fronteira. [...], tal decisão seria polêmica, em razão 
do status de refugiados que os venezuelanos almejam alcançar, o que impediria o seu rechaço na fronteira. Por outro lado, 
o Ministério da Defesa determinou o estabelecimento da Operação Acolhida, de modo que as Forças Armadas, num 
ambiente interagências, dessem uma resposta mais eficiente às demandas de toda ordem que surgem em razão desse 
enorme afluxo de pessoas. 
Outro aspecto a ser considerado é que a crise humanitária sem precedentes na América do Sul poderá causar tensões 
ainda maiores entre a Venezuela e os seus vizinhos sul-americanos, em especial a Colômbia, país mais fortemente afetado 
por ser o principal destino dos venezuelanos. Qualquer tensão entre vizinhos afetaria o Brasil, que por sua importância no 
subcontinente não se poderia manter indiferente. 
A Organização dos Estados Americanos (OEA), por ser o foro por excelência para tratar dos assuntos de segurança 
hemisférica, deveria patrocinar os maiores esforços na busca de soluções para a crise migratória venezuelana. Nesse 
sentido foi criado um grupo de trabalho para estudar o problema (www.oas.org/legal/spanish/gensec/EXOR1803.pdf). 
Espera-se que, ao final dos trabalhos, o grupo chegue a recomendações que mitiguem o sofrimento dos venezuelanos 
que deixaram sua pátria e, ao mesmo tempo, auxiliem os governos sul-americanos a encontrar as melhores soluções para 
lidar com a situação. 

Disponível em:< https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,o-drama-dos-refugiados,70002653939> Acesso em: 12 ago. 2019 (fragmento). 
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TEXTO II 

 
Fonte: Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados. 
Disponível em:< https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/ 
Refugio-em-números_versão-23-de-julho-002.pdf> Acesso em: 12 ago. 2019 
(fragmento). 
 

 

 

TEXTO III              
 

 
 Disponível em:< https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/ 
1607554131825168-charges-agosto-2018> Acesso em: 12 ago. 
2019. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.474-1997?OpenDocument


 
 

________________________________________________________________________________________________ 
PROPOSTA   DE REDAÇÃO 

 A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Crise 
humanitária mundial: as dificuldades de inclusão dos refugiados 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. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 


