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 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta.
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho.
 Fique atento ao prazo de entrega.
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo.
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.
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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE COM ESTA EM ANEXO.

Texto 1
A QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL: REFLEXÕES
A carta de Pero Vaz de Caminha contava sobre a presença de um povo que, sob os olhares europeus de
soberania, precisava ser civilizado: os índios. Estamos enganados se pensamos que não herdamos esse olhar.
Nossos colonizadores fizeram o trabalho sujo do genocídio, mas nós contribuímos para que a questão indígena no
Brasil tenha se agravado. Em primeiro lugar, é necessário encarar o fato de que nós ainda pensamos como os
portugueses do século XVI. Principalmente quando subjugamos a cultura indígena, considerando-os selvagens e
os colocando em segundo plano. Prova disso é o fato de classificarmos, popularmente, nossa língua como oficial,
enquanto as deles são dialetos. Assim como a nossa cultura é classificada rica e civilizada, enquanto a deles é
considerada folclore por muitos de nós. Contudo, a questão indígena é mais complexa. Além de tudo, os índios
brasileiros ainda têm de lutar pela terra. Isso porque a bancada ruralista do nosso país vem tomando terras
indígenas para alocar sua atividade comercial. Essa situação vem dizimando muitas tribos e impedindo o avanço
de qualquer tentativa do governo brasileiro ou de ONGs que atuem na questão indígena no Brasil.
(descomplica.com.br – adaptado)
Questão 1
Qual é o assunto principal da matéria apresentada no Texto 1?
Questão 2
A partir da leitura, observação e análise do Texto 1, explique as principais características do texto dissertativoargumentativo.

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
Texto 2

Questão 3
Explique a relação do Texto 1 com o Texto 2. Apresente argumentos que justifique.
Questão 4
Transcreva do Texto 1 algumas características que o identifica como Dissertativo-Argumentativo.
Questão 5
Em sua opinião, os textos propostos (1 e 2) despertam curiosidade no público leitor? Se sim ou não, justifique
sua resposta apresentando argumentos.
Texto 2
PRODUÇÃO TEXTUAL
A partir da leitura dos textos motivadores (Textos 1 e 2) 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 “A importância da preservação cultural indígena 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.
(Mínimo 25 linhas)
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