
             
INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
• O texto defi nitivo 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 insufi ciente.
• 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 ao tema proposto.
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TEXTO I
ART. 217. É dever do Estado fomentar práticas desporti-
vas formais e não-formais, como direito de cada um, ob-
servados:
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e as-
sociações, quanto a sua organização e ao seu funciona-
mento;
II - a destinação de recursos públicos para a promoção 
prioritária do desporto educacional e, em casos específi -
cos, para a do desporto de alto rendimento;
III - o tratamento diferenciado para o desporto profi ssional 
e o não profi ssional;
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas 
de criação nacional.

Fonte: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Disponível em: www.planalto.gov.br. 

TEXTO II
O UNICEF promove a brincadeira, o jogo, e o esporte 
seguro e inclusivo, porque é um direito; é um meio para 
garantir outros direitos; é um meio poderoso de mobilizar 
todos pela infância e adolescência; promove a inclusão e 
reduz iniquidades; é divertido. Por meio do esporte seguro 
e inclusivo, o UNICEF pretende promover o desenvolvi-
mento integral de crianças e adolescentes e, dessa forma, 
construir um mundo melhor e mais justo.

Fonte: https://www.unicef.org/brazil/pt/activities_21960.html

TEXTO III
Idade do abandono da prática de esportes

Motivos para o abandono do esporte 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/diesporte/2.html (Diagnóstico Na-
cional do Esporte, Ministério dos Esportes)

TEXTO IV

PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com 
base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, na 
modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o 
tema “O esporte como possibilidade de transforma-
ção social no Brasil”, apresentando proposta de inter-
venção social. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 
ponto de vista.


