
 

 

Tarefa Mínima 10 – 1ª Série – Redação 
Professora Viviane 

 
Proposta de redação: 

Faça um texto dissertativo-argumentativo do estilo ENEM continuando a introdução a seguir. A introdução 
a seguir deve ser a introdução do seu texto: 

 
"De acordo com o relatório divulgado pela ONU, o número de adolescentes grávidas no Brasil supera a taxa 
mundial. Essa realidade é preocupante, pois a gravidez precoce, motivada por aspectos socioeconômicos e 
culturais, pode causar malefícios tanto para a mãe jovem, quanto para o filho. Logo, faz-se necessário 
reduzir a incidência de meninas grávidas no Brasil. "  
 
Não se esqueça de que a introdução antecipa as ideias que serão desenvolvidas; logo, preste atenção nas 
informações que precisarão ser detalhadas no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. 

 
Exercícios de redação- Professora Viviane Faria 

 
01. Escreva uma introdução de um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: A valorização excessiva 

de certas profissões na atualidade. Não se esqueça de que a introdução deve antecipar as ideias que 
serão trabalhadas no desenvolvimento. (7 linhas) 

 
02. Leia a introdução a seguir e explicite qual é o tema da redação e a tese do texto. 

A internet é um meio que permite às pessoas se pronunciarem quase que livremente sobre diversos 
assuntos. A maior capacidade de interação entre usuários possibilita o acesso e a discussão em larga escala 
acerca de múltiplos conteúdos através da replicação de postagens. O grande problema é que a liberdade 
dada às pessoas na internet é, muitas vezes, mal utilizada servindo como abertura para discursos de ódio. 

 
03. Explicite, a partir da introdução a seguir, quais conteúdos devem ser trabalhados no desenvolvimento 1 e 

no desenvolvimento 2: 
 
Segundo pesquisas, cerca de 20% dos estudantes acabam desistindo do curso de graduação nas 
universidades brasileiras. Esse dado revela que escolher uma profissão torna-se uma tarefa difícil para os 
jovens, pois diferentes fatores interferem nessa decisão. Portanto, é necessário auxiliar o jovem na função 
de escolher a atividade profissional a ser realizada. 

 
04. Explicite, pela introdução a seguir, qual é o tema da redação o posicionamento do autor sobre o tema: 
 

Segundo pesquisas, cerca de 20% dos estudantes acabam desistindo do curso de graduação nas 
universidades brasileiras. Esse dado revela que escolher uma profissão torna-se uma tarefa difícil para os 
jovens, pois diferentes fatores interferem nessa decisão. Portanto, é necessário auxiliar o jovem na função 
de escolher a atividade profissional a ser realizada. 

 
05. Leia a introdução a seguir e responda às questões: 

Na última década, segundo dados do Observatório das Metrópoles, a quantidade de veículos, nas grandes 
cidades brasileiras, dobrou afetando a mobilidade urbana. Essa situação é preocupante, pois a precariedade 
dos transportes públicos compromete a mobilidade urbana e prejudica a qualidade de vida da população. 
Assim, é necessário adotar medidas com o intuito de melhorar o deslocamento do indivíduo nos centros 
urbanos. 
a) Qual é o tema da redação? 
b) Qual foi a estratégia utilizada para o tema ser apresentado? 
c) Qual é o posicionamento do autor sobre o tema? 
d) Na, introdução há indicação de que o autor apresentará proposta de intervenção? 
e) Quais aspectos precisam ser explicados no desenvolvimento? 

 


