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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 preocupação em se encaixar (no padrão da beleza) é tão grave que pesquisa realizada, ao redor do mundo, 

por uma marca de cosméticos mostrou que apenas 4% das 6.400 mulheres entrevistadas se sentem seguras o 
suficiente para se definirem como belas. Entre as brasileiras, a porcentagem é maior, 14%, mas ainda baixa. 
Outro dado preocupante: 59% afirmam sentir pressão para ser bonita. O levantamento, intitulado “A Verdade 

sobre a Beleza”, mostra, porém, uma luz no fim do túnel: 72% das mulheres se dizem satisfeitas com a própria 
beleza, ainda que não se considerem necessariamente bonitas.  

CONTAIFER, J. Padrão de beleza: pesquisa mundial mostra que apenas 4% das mulheres se definem como belas.  

Disponível em: http://www.uai.com.br. Acesso em: 6 maio 2017 (adaptado). 

 
TEXTO II 
       ‘‘É exaustante ouvir como a beleza deve parecer. Eu estou cansada da sociedade definindo o que é beleza para nós.  
Tire as roupas, limpe a maquiagem, corte o cabelo. Remova todos seus bens materiais. Quem somos nós? Como estamos 
definindo a beleza? O que nós enxergamos como bonito?’’ 

Desabafo da modelo e atriz Cara Delevingne em seu Instagram. 
 

 
TEXTO III 

 
                                                                                                                                                                       Disponível em: http://www.clubedamafalda.blogspot.com. Acesso em: 6 maio 2017. 
 

 
TEXTO IV 

Exageros pela vaidade 
       Lábios carnudos, seios empinados, bumbum durinho e medidas de modelo. Basta ligar a tevê, folhear as revistas ou 
observar os outdoors para perceber que são essas as principais armas de beleza e sedução das mulheres. Como nem todas 
nascem com esses atributos ou se contentam com a maneira como vieram ao mundo, a insatisfação com a aparência pode 
desencadear uma vaidade desenfreada. Com isso, muitas mulheres (e homens também) estão se sujeitando a procedimentos 
estéticos que nem sempre conseguem, em um passe de mágica, transformá-las em princesas. Pior: muitas vezes, as deixam 
deformadas ou com problemas de saúde – por causa de barbeiragens médicas, produtos perigosos e irresponsabilidade delas 
próprias. Na tentativa de contornar a genética ou driblar a lei da gravidade, vale tudo: cirurgias, implantes, preenchimentos, 
lipoaspirações, escovas definitivas, bronzeamento artificial, remédios para emagrecer, além de muita malhação. 

RABELO, C; JORDÃO, C. Disponível em: http://istoe.com.br. Acesso em: 6 maio 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  

“Os riscos dos padrões de beleza impostos pela sociedade”, 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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