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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 

“Maternidade precoce: enfrentando o desafio da gravidez na adolescência”, 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                                                                                                                  

No Brasil, 75% das adolescentes que têm filhos estão fora da escola 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) mostrou que o Brasil tinha 5,2 milhões de meninas de 
15 a 17 anos. Dessas, 414.105 tinham pelo menos um filho. Neste grupo, apenas 104.731 estudam. As outras 
309.374 estão fora da escola. Um pequeno grupo só trabalha (52.062). A maioria dessas jovens (257.312 
adolescentes) não estudam nem trabalham. 

                                                                   GONÇALVES, G. MORENO, A. C. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 11 set. 2016 (adaptado). 
 
 

 
TEXTO II                                                                                               TEXTO III 

                Ser pai na adolescência 
     Só recentemente o tema paternidade na 
adolescência tem sido tratado com maior 
atenção. Quando se falava em gravidez 
inesperada na adolescência, as reflexões 
estavam muito voltadas para a questão da 
maternidade. Hoje, percebemos que as 
dificuldades não são experiências somente 
pela mulher, mas também pelos homens, 
que se veem diante da adolescência, com 
suas questões específicas da idade, e da 
nova situação da paternidade, que muitas 
vezes é indesejada e repleta de problemas 
aparentemente sem solução. 

Disponível em: http://formacao.cancaonova.com. 
 Acesso em: 13 set. 2016 (adaptado). 

 
 
 
                                                                    
 

                                                                      Disponível em: https://yelusc.wordpress.com. Acesso em: 13 set. 2016. 
                                                  
TEXTO IV 
      No Brasil, 12% das adolescentes de 15 a 19 anos tinham pelo menos um filho em 2010, segundo o relatório 
anual Situação da População Mundial do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), organismo da ONU. 
No país, o texto aponta que adolescentes pobres, negras ou indígenas e com menor escolaridade tendem a 
engravidar mais que outras adolescentes. A taxa é menor entre as jovens mais novas. Dados de 2009 mostram 
que 2,8% das adolescentes de 12 a 17 anos eram mães. 

TOKARNIA, M. Gravidez na adolescência prejudica futuro da mãe e da criança, diz professor da UnB. Disponível em: http://www.ebc.com.br. 

Acesso em: 20 set. 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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