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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
  

   • 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. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I     

Lugar de mulher também é na política 
Empoderar a mulher é uma expressão que vem se tornando cada vez mais usada no país e que, se transformada 

em ações concretas, pode mudar o lugar das brasileiras na sociedade. É nisso que acredita a bancada feminina do 
Senado, que luta com as deputadas federais pela aprovação de leis destinadas a aumentar o número de mulheres no 

poder e promover uma mudança de cultura. Mas, afinal, qual é o lugar da mulher? É também na política?  
Para a procuradora especial da Mulher do Senado, Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), “lugar de mulher é onde ela 

queira estar”. Segundo a senadora, os espaços reservados à mulher quase sempre foram impostos pelos interesses 
vigentes: quando não está em casa, cuidando do marido e das crianças, está no trabalho, ajudando a prover o 
sustento....................................................     
 

MONTEIRO, E. Disponível em: http://www12.senado.leg.br. Acesso em: 24 fev. 2017 (fragmento). 

 

TEXTO II   
      A participação feminina na política tem apresentado um pequeno avanço nos últimos anos. De acordo com 
pesquisa realizada e divulgada pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), atualmente as Câmaras 
municipais contam com o total de 7.782 vereadoras, eleitas em 2012. Nas eleições de 2008, 6.450 mulheres se 
elegeram para ocupar cargos correspondentes. Nas prefeituras do País, a participação é simbolizada por 672 
mulheres, também eleitas em 2012. Essa representação é 33% maior quando comparada com o registro de 2008, 
que contabilizou 507 prefeitas. Apesar do número apresentar uma evolução positiva, para o cenário que é 
composto em sua maioria por homens, a participação das mulheres em cargos eletivos ainda é considerada 
insuficiente.          

Mulheres ainda têm baixa representatividade na política, diz especialista. Disponível em: http://www.brasil.gov.br. Acesso em: 24 fev. 2017. (adaptado).                                    
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TEXTO III 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disponível em: http://www.revistabemfeminina.com.br. Acesso em: 24 fev. 2017. 
 

 
 

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  

“Iniciativas para o incentivo da mulher na carreira política 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. ....................................................................................................................................... 

......... ....................................................................................................................................................................... 
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