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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 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em 2003, passou a contar com uma área específica para 
tratar da prática da violência sexual cometida contra crianças e adolescentes. A partir do Programa Nacional de Enfrentamento 
da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (PNEVSCA), iniciativas importantes foram implementadas, como o Disque 
100 e o PAIR (Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual, Infanto-Juvenil no 
Território Brasileiro).  

Entre as metas do programa estão:  
▪️_Desenvolver estudos quantitativos e qualitativos para análise da situação de violência sexual infanto-juvenil nas áreas 

abrangidas pelo programa;  
▪️_Desenvolver campanhas de sensibilização e mobilização da sociedade, em especial a mídia e os segmentos que com-

provadamente representam fatores de risco à população infanto-juvenil;  
▪️_Fortalecer articulações nacionais, regionais e locais de combate à violência sexual e  
▪️_Fortalecer e potencializar articulação entre os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

Disponível em: http://www.sdh.gov.br. Acesso em: 19 maio 2017 (adaptado). 
 
 

TEXTO II                                                              TEXTO III 
Nos anos de 2015 e 2016, a Ouvidoria Nacional dos Direitos 

Humanos, por meio do Disque 100, recebeu mais de 37 mil denúncias de 
violência sexual na faixa etária de 0 a 18 anos, o que corresponde a 10% 
das ligações feitas à central telefônica.  

Os crimes de abuso sexual (72%) e exploração sexual (20%) foram 
os casos mais citados nesse levantamento. As demais ligações estavam 
relacionadas a outras violações como pornografia infantil, sexting 
(divulgação de conteúdo por meio de celulares), grooming (tentativa do 
adulto para conquistar a confiança da vítima), exploração sexual no 
turismo e estupro.  

Sobre o perfil das vítimas, a maior parte delas é formada por 
meninas (67,69%), seguida por meninos (16,52%) e não informados 
(15,79%). Homens (62,5%) e adultos de 18 a 40 anos (42%) são 
apontados como autores da maioria dos casos. 

Cerca de 40% do total de denúncias eram referentes a crianças  
de 0 a 11 anos. As faixas etárias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos 
correspondem, respectivamente, a 30,3% e 20,09% das denúncias. 

BOEHM, C. ONGs e governo federal se unem para combater violência sexual contra crianças.  

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 19 maio 2017 (fragmento). 
Disponível em: https://www.facebook.com/JusticaGovBr.  
Acesso em: 19 maio 2017.                               
 

TEXTO IV     
Caminhada exige o fim da violência sexual contra crianças e adolescentes 

       Criancas, adolescentes, representantes de movimentos sociais, dos governos e a sociedade civil participam da cami-
nhada intitulada: “Crianças e Adolescentes Livres de Todo Tipo de Violência Sexual”. O objetivo é dizer não a este tipo de 
crime que, em 2016 fez 1.415 vítimas em Pernambuco, de acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS). Segundo a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima-se que 100 mil casos de abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes ocorrem, todos os anos, no Brasil. 

Disponível em: http://www.diariodepernambuco.com.br. Acesso em: 19 maio 2017 (adaptado). 

                                                                   
 

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 importância do enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes 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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