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 Leia os textos a seguir.

Texto 1

Multiculturalismo

[…] Uma sociedade multicultural é aquela que, em um mesmo território, abriga povos de origens culturais distintas 
entre si. As relações entre esses grupos podem ser de aceitação e tolerância ou de conflito e rejeição. Isso vai 
depender da história da sociedade em questão, das políticas públicas propostas pelo Estado e, principalmente, do 
modo específico como a cultura dominante do território é imposta ou se impõem para todas as outras. A convivência 
entre culturas diferentes não é uma questão nova, mas que se intensificou nos últimos anos devido a acontecimentos 
marcantes.

[…]

BETONI, Camila. Multiculturalismo. Infoescola. Disponível em: <http://www.infoescola.com/sociologia/multiculturalismo/>.  
Acesso em: 5 out.2017.

Texto 2

Cultura brasileira: da diversidade à desigualdade

[…] o que caracteriza a cultura brasileira? Certamente, ela possui suas particularidades quando comparada ao 
restante do mundo, principalmente quando nos debruçamos sobre um passado marcado pela miscigenação racial 
entre índios, europeus e africanos.

[…]

Ainda hoje há quem possa acreditar que nossa mistura étnica tenha promovido uma democracia racial ao longo dos 
séculos, com maior liberdade, respeito e harmonia entre as pessoas de origens, etnias e cores diferentes. Contudo, 
essa visão pode esconder algumas armadilhas. Nas ciências sociais brasileiras não são poucos os autores que já 
apontaram a questão da falsidade dessa democracia racial, apontando para a existência de um racismo velado, implícito, 
muitas vezes, nas relações sociais. Dessa forma, o discurso da diversidade (em todos os seus aspectos, como em 
relação à cultura), do convívio harmônico e da tolerância entre brancos e negros, pobres e ricos, acaba por encobrir 
ou sufocar a realidade da desigualdade, tanto do ponto de vista racial como de classe social. Ainda hoje, mesmo com 
leis claras contra atos racistas, é possível afirmarmos a existência do preconceito de raça na sociedade brasileira, no 
transporte coletivo, na escola, até no ambiente de trabalho. Isso não significa que vivamos numa sociedade racista 
e preconceituosa em sua essência, mas sim que esta carrega ainda muito de um juízo de valor dos tempos do Brasil 
colonial, de forte preconceito e discriminação. Além disso, se a diversidade cultural não apagou os preconceitos 
raciais, também não diminuiu outro ainda muito presente, dado pela situação econômica-social do indivíduo.

[…]

RIBEIRO, Paulo Silvino. Cultura brasileira: da diversidade à desigualdade. Brasil Escola. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/
sociologia/cultura-brasileira-diversidade-desigualdade.htm>. Acesso em: 5 out. 2017.
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Texto 3

A religião no Oriente Médio

A religião no Oriente Médio é bastante diversificada, e essas diferenças religiosas têm provocado, ao longo dos 
anos, bastantes conflitos

O Oriente Médio possui extensão territorial de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, está localizado no oeste da 
Ásia e é formado pelos seguintes países: Arábia Saudita, Bahrain, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, 
Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia.

Sua população é de aproximadamente 260 milhões de habitantes. A diversidade étnica e cultural entre os habitantes 
do Oriente Médio é enorme, fator responsável pelos conflitos naquela região. Um dos elementos diversificados é a 
religião, com crenças diferentes e disputa por territórios considerados sagrados.

[…]

FRANCISCO, Wagner de Cerqueira e. A religião no Oriente Médio. Brasil Escola. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-
religiao-no-oriente-medio.htm>. Acesso em: 5 out. 2017.

O multiculturalismo diz respeito à coexistência de muitas culturas em uma mesma nação. O Brasil, por exemplo, 
é um país multicultural. Apesar de observarmos no mundo a luta pela coexistência pacífica de diversas culturas, 
ainda existem casos de xenofobia, intolerância religiosa, racismo etc., que geram graves conflitos.

Refletindo sobre os textos motivadores, redija uma dissertação em prosa, na qual você discuta as ideias neles 
apresentadas, argumentando de modo a deixar claro o seu ponto de vista sobre o tema “O multiculturalismo 
na sociedade atual”.

INSTRUÇÕES:

• O texto deve obedecer à norma-padrão da língua portuguesa.

• Escreva entre 20 e 30 linhas, a tinta e com letra legível.

• Dê um título à sua redação.

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:

• estiver em branco ou não respeitar o mínimo de 20 linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”;

• fugir ao tema ou não atender à modalidade discursiva indicada;

• apresentar elementos verbais ou visuais não relacionados ao tema proposto.
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Grade sugestiva de correção

Critério/Competência Observar Nota  
(de 1 a 5)

1. Desenvolvimento do tema e 
organização do texto disser-
tativo-argumentativo.

Adequação ao tema proposto e à estrutura do texto dissertativo-
-argumentativo. Compreensão da proposta de redação, presença 
de recorte temático significativo que contemple aspectos sobre 
o multiculturalismo na sociedade atual e revele adequada 
interpretação dos textos motivadores, bem como demonstre 
relações entre eles. 
Obs.: Redações que parafrasearem a proposta de redação devem 
ter desconto na pontuação, mesmo que apresentem estrutura 
adequada do texto dissertativo-argumentativo. Também não é 
adequada a produção de uma dissertação meramente expositiva, 
ou seja, que não apresente a defesa de um ponto de vista.

2. Coerência dos argumentos 
e articulação das partes do 
texto.

Uso adequado dos instrumentos coesivos ao longo da construção 
da argumentação. Encadeamento de ideias de forma coerente 
evitando redundâncias, contradições, discursos vazios, paráfrases 
e textos prolixos. Texto com introdução, desenvolvimento e 
conclusão.

3. Correção gramatical e ade-
quação vocabular.

Domínio da norma-padrão da língua portuguesa verificado na 
ortografia (o que inclui adequação à Nova Ortografia da Língua 
Portuguesa), na estrutura sintática, nos aspectos morfológicos, na 
pontuação e no repertório lexical (variado e adequado ao tema).
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