
 
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”; 

• apresentar impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação; 

• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo; 

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

_______________________________________________________________________________________ 
TEXTOS MOTIVADORES 

TEXTO I 
Prevenção do uso precoce de álcool 

Quais são as principais orientações para os adolescentes, jovens e universitários? 
 

▪ Perguntar sobre o consumo de maneira confidencial e neutra, sem julgar os adolescentes pelo uso, por curiosidade ou 
por pressão dos amigos;  

▪ Prover informações objetivas e corretas; reforçar que NÃO CONSUMIR é mais “normal” que consumir! 
▪ Lembrar que começar a beber cedo é perigoso; a intoxicação aguda pode ser fatal;  
▪  Quanto mais cedo se começa, maior o risco de se tornar dependente e de apresentar outros comportamentos de risco;  
▪ Se o consumo já existe, orientar para a interrupção, quanto antes melhor será;  
▪ Café não ajuda; energizantes são perigosos; comer antes não diminui o impacto tóxico; alternar com água ou outras 

bebidas pode ajudar na diminuição da sensação de intoxicação, mas o álcool total continua sendo uma agressão tóxica 
ao organismo;  

▪ Sempre se manter hidratado e alimentado, especialmente em eventos;  
▪ Tolerância inata é fator genético que predispõe ao alcoolismo (“posso beber quanto quero pois não fico bêbado” ou 

“sou bom para beber” são alguns dos mitos frequentes). Quem acha que misturar bebidas, virar tudo num gole, ficar 
tonto é divertido e “não vai dar em nada”, é uma “furada”! Isto é mito também e mensagem errada, pois pode terminar 
em coma alcoólico e morte. Não marque bobeira! 

 
(Manual de Orientação Departamento Científico de Adolescência – Bebidas alcoólicas são PREJUDICIAIS à saúde da criança e do adolescente -  
Sociedade Brasileira de Pediatria (SPB)) 
Disponível em:< https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/publicacoes/N-ManOrient-Alcoolismo.pdf> Acesso em: 9 set. 2019 (fragmento). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Texto IV   
Consumo de álcool entre adolescentes brasileiros segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE 2012)  
 

A experimentação de bebidas alcoólicas geralmente ocorre na adolescência, período caracterizado por intensas 
mudanças psicossociais e biológicas. Apesar da venda de bebidas alcoólicas ser proibida para menores de 18 anos, o 
consumo de álcool pelos jovens ainda é uma prática comum. [...]. Os danos decorrentes do consumo de álcool em 
adolescentes diferem dos observados em indivíduos adultos, seja devido a especificidades psicossociais existentes neste 
ciclo da vida, ou por questões neurológicas específicas em função do amadurecimento cerebral. Além disso, o uso do 
álcool em adolescentes frequentemente é mais episódico, sendo consumido de forma abusiva ou pesada, o que leva a 
riscos em potencial, inclusive de overdose ou intoxicação alcoólica, e podem afetar o desenvolvimento com consequências 
na vida adulta.  
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TEXTO II - ACESSO À BEBIDA ALCOÓLICA 

 
Fonte: Álcool e a saúde dos brasileiros: panorama 2019 
Disponível em:< http://www.cisa.org.br/upload/   Panorama_Alcool_ Saude_ 
CISA2019.pdf > Acesso em: 10 set. 2019. 
 

 

TEXTO III       

       
 Disponível em:< http://www.crianca.mppr.mp.br /2014/03/ 117 
36,37/> Acesso em: 9 set. 2019. 
 

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/publicacoes/N-ManOrient-Alcoolismo.pdf
http://www.cisa.org.br/upload/%20%20%20Panorama_Alcool_%20Saude_%20CISA2019.pdf
http://www.cisa.org.br/upload/%20%20%20Panorama_Alcool_%20Saude_%20CISA2019.pdf
http://www.crianca.mppr.mp.br/


Os efeitos do álcool no sistema nervoso central dos adolescentes são múltiplos. A imaturidade do cérebro nesta 
fase confere grande vulnerabilidade, associado à predisposição genética. O uso do álcool e outras drogas pode afetar a 
sua maturação. Como consequência, adolescentes com adição de álcool e drogas podem apresentar redução do volume 
do hipocampo e de habilidades como a memória e o aprendizado. [...]. Os dados da PeNSE mostram a magnitude do 
consumo do álcool entre os adolescentes escolares. Foi evidenciada a precocidade da exposição ao álcool, a extensão 
do problema e os riscos a que os adolescentes estão expostos. Além disto, a pesquisa revela a facilidade com que os 
jovens têm acesso ao álcool em festas, bares, lojas e na própria casa. É importante o aperfeiçoamento das medidas 
legislativas protetoras e maior rigor na fiscalização das vendas de bebidas para adolescentes. 
                         Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v17s1/pt_1415-790X-rbepid-17-s1-00203.pdf> Acesso em: 9 set. 2019 (adaptado). 

________________________________________________________________________________________________ 
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 consumo 
de álcool entre adolescentes brasileiros”, 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. 
________________________________________________________________________________________________ 
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