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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 
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. Isso quer dizer que 100,5 milhões de pessoas, de um total de 161,8 milhões, nessa faixa etária 
não faziam nenhum tipo exercício, de acordo com o suplemento 'Prática de esporte e atividade física', divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a primeira vez que o IBGE questionou a 
população sobre a prática de esporte e atividade física. Realizada em parceria com o Ministério do Esporte, a 
pesquisa permitiu identificar que atividade foi praticada, o local e a frequência do exercício físico. 

(Disponível em:http://www.valor.com.br/brasil/4971304/ibge-maioria-dos-brasileiros-e-sedentaria-partir-da-adolescencia. Adaptado.) 
 
TEXTO II 
Sedentarismo mata 300 mil pessoas por ano no Brasil, diz ONU 
A cada ano, cerca de 300 mil brasileiros morreram em decorrência da inatividade física. Em outras palavras, o 
sedentarismo, que também mata 5,3 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, vem causando no Brasil 
uma epidemia relacionada à inatividade. O incentivo à prática de atividades físicas para a população adulta, 
diariamente, e mesmo no ambiente de trabalho, além do incentivo à prática esportiva prazerosa já na infância, 
sobretudo nas escolas, é o objetivo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil 
ao lançar o prêmio Mais Movimento. A iniciativa busca conscientizar a sociedade para a importância da 
atividade física e, ainda, instrumentalizar iniciativas abrangentes. 

(Disponível em: http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/sedentarismo-mata-300-mil-pessoas-por-ano-no-brasil-diz-onu/. Adaptado) 
 
TEXTO III 

 
 

(Disponível em: http://cdn.portalsaofrancisco.com.br/wp-content/uploads/2015/11/ssedent7.jpg) 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 
o tema “O sedentarismo existente na sociedade brasileira”, apresentando proposta de intervenção que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu 
ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos. 


