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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:
 desrespeitar os direitos humanos.
 tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerado “texto insuficiente”.
 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
 apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.

TEXTOS MOTIVADORES
Texto I

Os desafios de envelhecer no Brasil
Quais são os desafios de ser velho no Brasil? E quais são as dificuldades enfrentadas por essa crescente população?
É indispensável a necessidade de se criar novas políticas públicas para os idosos e tornar eficientes as já garantidas
por lei.

Dilma Maria de Carvalho
Envelhecer no Brasil significa enfrentar muitos desafios, principalmente para as pessoas com
baixo poder aquisitivo que não conseguem suprir suas necessidades básicas, pois o país não está
preparado para essa nova realidade que está posta, trabalhando com uma política pública que não
consegue atender essa população com qualidade e atenção. [...]
A população brasileira está envelhecendo muito depressa e isso tem um custo pelo fato dos país
não estar preparado, não ter políticas públicas adequadas para essa população específica. Portanto,
envelhecer no Brasil torna-se um desafio, pois o país não está planejado para lidar com as diversas
situações que acometem essa população de velhos que cresceu consideravelmente com o aumento da
expectativa de vida nos últimos anos.[...]
Os desafios vão crescendo à medida que a população de velhos vai aumentando. O país tem por
obrigação promover a valorização das pessoas mais velhas e garantir políticas para que a população
envelheça com qualidade e de forma ativa. É necessário que a mente, o corpo e as relações sociais dessas
pessoas estejam em atividades.
[...]. A tendência é que o número de idosos aumente, exigindo um investimento adequado nas políticas
públicas com foco principalmente nessa acentuada população de velhos, pois o envelhecimento é inegável
e desafia as políticas de saúde, as sociais, as culturais, enfim, as políticas, sejam públicas e privadas, no
Brasil.
Disponível
19/10/2020

em:

https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/os-desafios-de-envelhecer-no-brasil/

Texto II

acesso

Texto III

Disponível em:
https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/11/1938235para-mais-de-90-existe-preconceito-contra-os-idosos-nobrasil.shtml acesso em: 19/10/2020
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Nome:
PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua
portuguesa sobre o tema Envelhecimento e os direitos da população idosa 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.
FOLHA DE REDAÇÃO
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