
  Tema 09 .  2017 
                       

  

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      
      Para muitos especialistas, o suicídio juvenil tem contornos epidêmicos. E, para a Organização Mundial de Saúde, 
precisa "deixar de ser tabu": segundo estatísticas do órgão, tirar a própria vida já é a segunda principal causa da morte 
em todo mundo para pessoas de 15 a 29 anos de idade - ainda que, estatisticamente, pessoas com mais de 70 anos 
sejam mais propensas a cometer suicídio. 
      No Brasil, o índice de suicídios na faixa dos 15 a 29 anos é de 6,9 casos para cada 100 mil habitantes, uma taxa 
relativamente baixa se comparada aos países que lideram o ranking - Índia, Zimbábue e Cazaquistão, por exemplo, têm 
mais de 30 casos. O país é o 12º na lista de países latino-americanos com mais mortes neste segmento. 

PERASSO. V. OMS: Suicídio já mata mais jovens que o HIV em todo o mundo. Disponível em: http://www.bbc.com. Acesso em: 6 março 2017 (fragmento).  

 
 
TEXTO II                                                                          TEXTO III 

      No mundo todo, o suicídio é predominante no sexo masculino, 
com exceção da Índia e China. No Brasil, não é diferente. Um 
estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) concluiu que os homens têm 3,7 vezes mais 
chances de se matar que as mulheres.  
      “A diferença (de taxas) entre os gêneros é geralmente atribuída 
a maior agressividade, maior intenção de morrer e uso de meios 
mais letais entre os homens”, concluiu o estudo da UFBA. Ainda 
segundo o texto, as mulheres “são mais religiosas, o que pode se 
tornar um fator de proteção”. 

Por que precisamos falar de suicídio com urgência. Disponível em: http://veja.abril.com.br.  

Acesso em: 6 março 2017 (fragmento). 

 
 
 
 

                                        Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 6 março 2017. 

 
TEXTO IV 

 
Disponível em: http://www.bbc.com. Acesso em: 6 março 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 relevância do debate acerca do suicídio 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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