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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      

O número de adolescentes brasileiros que iniciam a vida sexual entre 13 e 15 anos representa 28,7% deste grupo, 
segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2012, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE). Em relação a 2009, houve uma queda de quase dois pontos percentuais na quantidade de 
estudantes do ensino fundamental entre 13 e 15 anos que já tiveram a primeira experiência sexual. Naquele ano, o 
índice era de 30,5%. 

NOGUEIRA, D. Sexualidade precoce atinge 28,7% dos adolescentes de 13 a 15 anos. Disponível em: http://www.correiodeuberlandia.com.br. Acesso em: 20 fev. 2017 (adaptado). 

 
 
TEXTO II 
       A sexualidade precoce deixa o jovem mais exposto a diferentes riscos, como gravidez indesejada e DSTs (doenças 
sexualmente transmissíveis), inclusive a Aids. Uma pesquisa de 2008 feita pelo Ministério da Saúde mostrou que 
apenas 61% das pessoas com idade entre 15 e 24 anos fizeram uso do preservativo na primeira relação sexual. [...] 
        A educação sexual é a melhor ferramenta para evitar a precocidade e fazer com que a primeira experiência seja 
positiva. Segundo a psiquiatra Carmita Abdo, os estudos relativos a esse tema mostram que pessoas que tiveram uma 
boa orientação iniciaram a vida sexual um ano mais tarde em comparação àquelas que não foram bem educadas no 
assunto. Esses jovens também escolheram melhor o momento, o parceiro e a relação foi mais planejada e menos 
ocasional. 

D’ELBOUX, Y. Disponível em: https://estilo.uol.com.br. Acesso em: 20 fev. 2017 (adaptado). 
 

 
TEXTO III 

 
Disponível em: http://seraqueecerto.blogspot.com.br. Acesso em: 20 fev. 2017. 

 
TEXTO IV 
       Os dados mostram que os jovens brasileiros não têm conhecimento sobre doenças sexualmente 
transmissível e formas de infecção. Um em cada cinco acredita ser possível contrair o HIV utilizando os mesmos 
talheres ou copos de outras pessoas e 15% pensam que enfermidades como malária, dengue, hanseníase ou 
tuberculose são tipos de DST. 

Disponível em: http://www.brasil.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2017 (fragmento). 

 
 
 

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  

“Implicações da prococidade sexual dos jovens 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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