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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

“A relevância da adoção para a criança, a família e a sociedade brasileira”, 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. 

 
 
TEXTO I 

Realidade brasileira sobre adoção  
Para cada criança pronta para adoção, há seis pessoas dispostas a acolhê-las na família, mas diferença entre 

perfil idealizado e o mundo real é obstáculo à redução da enorme fila de espera. 
O tema da adoção no Brasil é um desafio de enormes dimensões, como comprova a análise dos dados do 

Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA), 
administrados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Existem hoje cerca de 5.500 crianças em condições de 
serem adotadas e quase 30 mil famílias na lista de espera do CNA. 

Disponível em: https://www.senado.gov.br. Acesso em: 14 ago. 2016 (adaptado). 

 

TEXTO II                                                                            
      O maior dos impasses no processo de adoção é o excesso de exigência dos pais, comenta a juíza Janete 
Pantaleão, coordenadora das Varas da Infância e da Juventude no Espírito Santo. “Alguns querem que a criança 
se pareça com alguém da família, ou tenha traços específicos. Essa busca não é impossível, mas é dificílima. 
Quanto maiores as exigências, maior a dificuldade de achar a criança ideal”.  
       Segundo a magistrada, quando não há restrições por parte das famílias, o processo de adoção não demora 
mais de 90 dias. Já para quem faz exigências de etnia e de idade, o tempo pode durar anos. 

VERLI, C.; SOARES, L. Exigência dos pais atrasa processos de adoção no Espírito Santo. Disponível em: http://www.gazetaonline.com.br. Acesso em: 14 ago. 2016. (adaptado) 

 

TEXTO III                                                                            TEXTO IV 
                                ADOÇÃO EM DESCOMPASSO  

  
Disponível em: https://amarildocharge.wordpress.com. Acesso em: 14 ago. 2016.                        Fonte: Cadastro Nacional da Adoção de 14 ago. 2015.             Disponível em: http://www.reporterunesp.jor.br.                                     
....................                                                                                                                                                                                                                                                         Acesso em: 14 ago. 2016 (adaptado). 
 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES:  

• 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”.  
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
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