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INSTRUÇÕES PARA 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
MAIORIA DOS BRASILEIROS É SEDENTÁRIA A PARTIR DA ADOLESCÊNCIA
Nenhuma caminhada, nenhuma partida de futebol ou ida à academia. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad), 62,1% dos brasileiros com 15 anos ou mais não praticaram qualquer esporte ou atividade física em 2015.
Isso quer dizer que 100,5 milhões de pessoas, de um total de 161,8 milhões, nessa faixa etária não faziam nenhum tipo
de exercício, de acordo com o suplemento ‘Prática de esporte e atividade física’, divulgado nesta quarta-feira (17) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o levantamento, 57,3% das pessoas entre 15 e 17 anos que não praticaram esporte não o fizeram porque não
gostavam ou não queriam.
“Isso se deve à falta de hábito durante a infância, sabemos que que nessa fase inicial precisa de um estímulo da família
para que as crianças façam atividade física e o corpo se acostume e sinta falta de estar em movimento ao longo da vida”, disse
Maria Lucia Vieira, gerente da pesquisa.
Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4971304/ibge-maioria-dos-brasileiros-e-sedentaria-partir-da-adolescencia>. – Acesso em 20 agosto de 2017

Texto II

Fonte: Google Imagens – Acesso em 20 de agosto de 2017.
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Texto III

Fonte: Google Imagens – Acesso em 20 de agosto de 2017.

PROPOSTAS DE REDAÇÃO
PROPOSTA I (Enem)
Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema O sedentarismo no Brasil:
um problema de saúde púbica, 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.
PROPOSTA II (Outros vestibulares)

Coloque-se na situação de um jornalista que precisa elaborar um artigo de opinião, para ser publicado em um jornal de
circulação nacional. Nesse contexto, redija um texto apresentando os problemas ocasionados pela obesidade infantil no Brasil.
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