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PROPOSTA DE REDAÇÃO I (Enem)
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija texto dissertativo-argumentativo em norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema Juventude e álcool: uma
combinação prejudicial à vida, 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.
Texto I
Charge por Hallaine David

Texto II
VIVA SAÚDE ADVERTE: BEBA COM MODERAÇÃO
Os adolescentes estão cansados de ouvir ou ler essa tarja preta e séria que aparece minúscula nas propagandas de bebidas
alcoólicas. Infelizmente, poucos levam a recomendação a sério. Resultado: 78% dos jovens brasileiros bebem regularmente e
19% deles já são dependentes do álcool
Por Adriano Catozzi Fotos Fernando Gardinali Ilustrações Bussadori

Os jovens estão bebendo mais e cada vez mais cedo, o que aumenta o risco de boa parte desta juventude desenvolver
o alcoolismo. Esta equação se repete em praticamente todo o mundo, inclusive no Brasil, apesar de as pesquisas sobre o tema
ainda serem bem escassas por aqui.
O último Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas, realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas
Psicotrópicas (Cebrid) e pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), revela que o consumo de álcool por adolescentes de 12 a
17 anos já atinge 54% dos entrevistados e desses, 7% já apresentam dependência. O estudo foi realizado em 2004 e mostrou
que entre jovens de 18 a 24 anos, 78% já fizeram uso da substância e 19% deles são dependentes. Para se ter uma ideia de
como o consumo de bebidas alcoólicas na adolescência aumentou, no levantamento anterior, realizado em 2001, apenas 5% dos
adolescentes pesquisados preenchiam os critérios para dependência do álcool. Segundo recente estudo divulgado pela Organização
das Nações Unidas (ONU), em comparação com os países da América Latina, o Brasil aparece em terceiro lugar no consumo de
álcool entre os adolescentes. A pesquisa foi feita com estudantes do ensino médio e incluiu 347.771 meninos e meninas, de 14
a 17 anos, do Brasil, da Argentina, da Bolívia, do Chile, do Equador, do Peru, do Uruguai, da Colômbia e do Paraguai. Entre os
brasileiros, 48% admitiu consumir álcool.
Disponível em: http://revistavivasaude.uol.com.br/saude-nutricao/40/artigo42605-1.asp/. Acesso em 13/02/2015.
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Texto III
CONSEQUÊNCIAS DO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL
CORAÇÃO

CÉREBRO

Gorduras começam a se
acumular, aumentando seu
tamanho e
compromentendo
sua função.

O uso exagerado de ácool afeta
habilidades do cérebro, como
memória e aprendizado.
ESÔFAGO

O uso abusivo de
álcool pode causar
câncer de
esôfago.

ESTÔMAGO E PÂNCREAS

O álcool pode causar uma
inflamação nestes órgãos
e até mesmo uma falência
pancreática.

FÍGADO

O consumo excessivo e
prolongado de álcool também
pode causar um aumento de
gorduras e até mesmo cirrose.

ASCITE

“barriga d’água” Inchaço
no abdômen causado pela
inflamação no fígado.

A - Fígado gordo
B - Cirrose

Disponível em: https://www.google.com.br/search?

Instruções:
• 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 “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 com o tema proposto.

PROPOSTA DE REDAÇÃO II (Outros vestibulares)
Suponha a seguinte situação: você é um cidadão(ã) solidário(a), preocupado(a) com sua cidade, e sonha com o
desenvolvimento de um projeto de assistência social a jovens carentes da periferia. Para isso, você irá escrever uma carta ao
prefeito de sua cidade, pedindo-lhe apoio para que esse seu projeto se torne realidade. Em sua carta, apresente argumentos
sustentáveis, capazes de convencer seu interlocutor a ajudá-lo(a) na realização de seu sonho.

Instruções:
• Faça uso da estrutura clássica de uma carta;
• Use a norma-padrão da língua portuguesa;
• Escreva, no mínimo, 20 linhas.
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