
            PROVA DE REDAÇÃO 
Leia os textos abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Observe a lista abaixo, referente aos tipos mais comuns de preconceito: 
 

Preconceito quanto à 
 

Classe social 
Orientação sexual 

Nacionalidade 
Deficiência 

Etnia 
Gênero 
Idade 

Manifestação cultural 
Opção religiosa 

Norma coloquial da língua  
Aparência Física 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Instruções: 
1- Crie um título para seu texto e escreva-o na linha destinada a este fim. 
2- Redija uma redação com extensão mínima de 30 linhas, excluído o título – aquém disso, seu texto 

não será avaliado –, e máxima de 50 linhas, considerando-se letra de tamanho regular. 
3- As redações que apresentarem segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em 

branco terão esses espaços descontados do cômputo total de linhas;  
4- Lápis poderá ser usado apenas no rascunho; ao passar sua redação para a folha definitiva, faça-o 

com letra legível e utilize caneta.  

 

- analise os tipos de preconceito elencados acima e reflita sobre pelo menos um que, em sua opinião, impacte 
negativamente a vida das pessoas ainda na pós-modernidade;  

- discuta as possíveis causas desse tipo de intolerância, bem como as consequências verificáveis na sociedade, 
sugerindo formas de combatê-lo; 

- redija uma redação, de caráter dissertativo, defendendo seu ponto de vista. 

 

 

"O preconceito é filho da ignorância." (William Hazlitt) 

Um problema ético de grande relevância e interesse é o preconceito, uma vez que se trata de um 
comportamento que cria vários problemas práticos para o ser humano. Segundo o Dicionário Houaiss (2009), 
preconceito consiste em: “qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico; ideia, opinião ou 
sentimento desfavorável formado sem conhecimento abalizado, ponderação ou razão; sentimento hostil, assumido 
em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio; intolerância.”  
 
Em geral, o ponto de partida do preconceito é uma generalização superficial, um estereótipo, do tipo "todos os 
alemães são prepotentes", "todos os americanos são arrogantes", "todos os ingleses são frios", "todos os baianos 
são preguiçosos", "todos os paulistas são metidos", etc. Fica assim evidente que, pela superficialidade ou pela 
estereotipia, o preconceito é um erro.  
 
Entretanto, trata-se de um erro que faz parte do domínio da crença, não do conhecimento, ou seja, ele tem uma 
base irracional e por isso escapa a qualquer questionamento fundamentado num argumento ou raciocínio. Daí a 
dificuldade de combatê-lo.  

Disponível em: http://educacao.uol.com.br/filosofia/ult3323u16.jhtm. (Adaptado).  
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