
 

 

 
Proposta de redação 

 
TEXTO I 

 
A gravidez na adolescência é a que ocorre entre os 10 a 20 anos, de acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), sendo ainda considerada uma gestação de alto risco. Isso é decorrente das preocupações que 
traz à mãe e ao recém nascido, além de acarretar problemas sociais e biológicos. O Brasil apresenta elevados 
índices de adolescentes grávidas. 

(https://www.todamateria.com.br/gravidez-na-adolescencia/)  
 
TEXTO II 
 

O Brasil tem a sétima maior taxa de gravidez adolescente da América do Sul, empatando com Peru e 
Suriname, com um índice de 65 gestações para cada 1 mil meninas de 15 a 19 anos, segundo dados referentes 
ao período de 2006 a 2015.Em primeiro lugar na região sul-americana está a Venezuela, com uma taxa de 95 
para cada 1 mil adolescentes, seguida por Bolívia (88), Guiana Francesa (87), Colômbia (84), Guiana (74) e 
Argentina (68). Depois de Brasil, Peru e Suriname, aparecem Uruguai (64), Paraguai (63) e Chile (52).  

(https://nacoesunidas.org/brasil-tem-setima-maior-taxa-de-gravidez-adolescente-da-america-do-sul/) 
 
TEXTO III 
 

O mundo moderno, sobretudo no decorrer do século vinte e início do século vinte e um vem passando por 
inúmeras transformações nos mais diversos campos: econômico, político, social. Essa situação favoreceu o 
surgimento de uma geração cujos valores éticos e morais encontram-se desgastados. O excesso de 
informações e liberdade recebida por esses jovens os levam à banalização de assuntos como o sexo, por 
exemplo. Outro fator que deve ser ressaltado é o afastamento dos membros da família e a desestruturação 
familiar. A desinformação e a fragilidade da educação sexual são também questões problemáticas. Os 
governos, por sua vez, também se limitam às campanhas esporádicas. Ainda assim, em geral essas campanhas 
não primam pela conscientização, mas apenas pela informação a respeito de métodos contraceptivos.  

(https://www.infoescola.com/sexualidade/gravidez-na-adolescencia/)  
TEXTO IV 

 
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/gravidez-precoce-ainda-e-alta-mostram-dados 
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TEXTO V 
 
A gravidez na adolescência pode trazer consequências emocionais, sociais e econômicas para a saúde 

da mãe e do filho.  Além disso, a ocorrência de mortes na infância é alta em filhos nascidos de mães 
adolescentes. A situação socioeconômica e a falta de apoio e de acompanhamento da gestação (pré-
natal) contribuem para que as adolescentes não recebam informações adequadas em relação à alimentação 
materna apropriada, importância da amamentação e vacinação da criança.  

(https://www.todamateria.com.br/gravidez-na-adolescencia/) 
 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 
Gravidez precoce em questão 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. 
 
  


