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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      

É claro que a decisão de permitir a adoção de uma criança por um casal homossexual causaria polêmica. Esse tipo de 

assunto, que tem relação com costumes, família e religião sempre causa furor. Foi assim ao longo da história do país. 
Lembrando só dois fatos. Em 1863 foi criado no Brasil o registro civil de casamentos. Antes disso, só existia o casamento 

na Igreja Católica. Era o único aceito. Casar fora da Igreja? Nem pensar. O Estado assumir o papel da instituição religiosa? 

Uma heresia.  
Passados mais de cem anos, o Brasil viveu a discussão sobre a legalidade do divórcio. A família era indissolúvel e o 

Estado admitir o contrário era uma aberração. Quem defendia a possibilidade legal do divórcio estava se opondo à moral etc.  

Hoje, os temas que provocam esse tipo de frisson muitas vezes têm a ver com a homossexualidade. Por exemplo: união 
homoafetiva. Ou, claro, uma decorrência quase natural disso, a adoção de crianças por casais gays. 

GALINDO. R. Adoção por gays: não há por que ser contra. Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br. Acesso em: 02 ago. 2017 (fragmento). 
 

 
TEXTO II 

O Preconceito com a Mãe Solteira 
O preconceito com a mãe solteira hoje, é uma das coisas mais infundadas do mundo moderno. Já que a realidade da 

maioria das mães é exatamente essa. Hoje, as mães solteiras constituem 31% da população. Mulheres que nunca se casaram 

e tiveram filho sozinhas. Mas ao meu ver, não é só são só essas mulheres as mães solteiras, já que essencialmente as 
divorciadas também ficam sozinhas com seus filhos. Essas mulheres constituem 44% dos casamentos do Brasil. Ou seja, em 
média 61,36% das mulheres no Brasil, estão sozinhas ou ficaram sozinhas em algum momento cuidando dos seus filhos. 

ARCANGELI, B. Disponível em: https://www.paisefilhos.com.br. Acesso em: 02 ago. 2017 (fragmento). 

 
TEXTO III                                                                                    

O retrato da nova família 
Censo mostra como a ampliação da participação feminina no mercado de trabalho, a maior expectativa de vida e as 

facilidades para se divorciar mudam a cara da sociedade brasileira 
 

 
 

  Fonte: Censo 2010.                                                                                                                                                                                       Disponível em: http://istoe.com.br. Acesso em: 02 ago. 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  

“As famílias em transformação na sociedade brasileira”, apresentando proposta de intervenção que respeite os 

direitos huma-nos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu  

ponto de vista.  

................................................................................................................................................................ 
 
Propostas de Redação © 2017 


