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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 

CAPÍTULO I 
Disposições preliminares 

Art. 3⁰ É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

BRASIL. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 20 jun. 2017 (fragmento). 
 

 
TEXTO II                                                               

Na semana em que é comemorado o dia do idoso, 15 de junho, dados da Secretaria de Segurança Pública e Paz Social 
do Distrito Federal mostram que denúncias de crimes contra idosos tiveram aumento de 147 casos registrados entre janeiro e 
maio de 2017 em comparação com o mesmo período do ano passado. Este ano foram 331 ocorrências. Em 2016, foram 
computadas 184. 

Os crimes citados pela secretaria são referentes ao Estatuto do Idoso, que determina, por exemplo, o papel da família e 
da sociedade na garantia dos direitos de quem tem mais de 60 anos. O estatuto prevê crimes como abandono, discriminação 
e maus-tratos. 

 Aumentam denúncias de crimes contra idosos no Distrito Federal. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 20 jun. 2017 (fragmento). 
 
  

 
TEXTO III                                                                                         TEXTO IV                                                                     

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da Câmara 
dos Deputados, aprovou o Projeto de Lei 7350/17, do deputado Lúcio 
Vale (PR-PA) e outros, que criminaliza cinco condutas contra idosos e 
aumenta penas de crimes já previstos no Código Penal (Decreto-Lei 
2.848/40). Discussões do Centro de Estudos Estratégicos (Cedes), da 
Câmara deram ensejo a proposta.  

Veja as ações que podem ser criminalizadas, e que poderá ser 
inclusa no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03):  

 

      1 – deixar de dar atendimento preferencial a idoso (pena: reclusão 
de seis meses a um ano e multa);  

      2 – deixar de comunicar à autoridade responsável negligência ou 
discriminação contra idoso (reclusão de 6 meses a 1 ano);  

      3 – fraudar cadastro ou laudo para prejudicar idoso (reclusão de 
dois a cinco anos e multa);  

      4 – negar ao idoso internado direito a acompanhante (reclusão de 
seis meses a um ano e multa); e  

      5 – deixar de notificar violência contra idoso (reclusão de dois a 
cinco anos e multa). 

FERNANDES, V. Comissão aprova aumento de pena para crimes contra idosos.  
    Disponível em: http://www.viagora.com.br. Acesso em: 20 jun. 2017 (adaptado). 

 
 

 
Disponível em: https://imprensaaprendiz.wordpress.com. Acesso em: 20 jun. 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  

“A sociedade brasileira no combate à violência contra o idoso”, 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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