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[ ]  INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

Ÿ apresentar parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto. 
Ÿ fugir ao tema ou que não atender ao �po disserta�vo-argumenta�vo. 
Ÿ  �ver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "texto insuficiente". 

Ÿ O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 

Ÿ desrespeitar os direitos humanos. 

Ÿ A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 
Ÿ O texto defini�vo deve ser escrito à �nta, na folha própria, em até 30 linhas. 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

[ ]  TEXTOS MOTIVADORES

Disponível em: h�p://www.brasil.gov.br. Acesso em: 10 out. 2018.

 Segundo o Censo 2010, úl�mo censo do Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca (IBGE), os jovens ocupam, hoje, um quarto da população 
do País. Isso significa 51,3 milhões de jovens de 15 a 29 anos vivendo, atualmente, no Brasil, sendo 84,8 % nas cidades e 15,2 % no campo. A pesquisa 
mostra que 53,5% dos jovens de 15 a 29 anos trabalham, 36% estudam e 22, 8% trabalham e estudam simultaneamente.
 Um levantamento feito entre abril e maio de 2013, pela Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) da Secretaria Geral da Presidência da República, 
para analisar o perfil dos jovens brasileiros, detalha um pouco mais essa porcentagem. O estudo aponta que entre os mais novos, na faixa de 15 a 17 
anos, 65% estudam e 16% trabalham. Entre os jovens de 25 a 29 anos, mais de 70% trabalha ou está procurando trabalho, enquanto apenas 12% 
ainda estuda.
 Um estudo elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2009 aponta a juventude brasileira como uma juventude trabalhadora. 
Mesmo considerando a diminuição das taxas de par�cipação no mercado de trabalho nos úl�mos anos, a juventude brasileira tem se esforçado para 
combinar trabalho e estudo.
 Porém o documento revela um ingresso ao mercado de trabalho, predominantemente aos 18 anos e fortemente marcado por desigualdades 
sociais. Os jovens de renda mais elevada estão sujeitos a menores índices de desemprego. A chamada “ina�vidade” juvenil a�nge mais 
intensamente jovens mulheres e negras. Os trabalhos informais são ocupados sobretudo por jovens de baixa renda e baixa escolaridade, mulheres e 
principalmente por jovens negros de ambos os sexos.
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IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra domicílios 2003. Disponível em: h�p://alemdorh.blogspot.com.br. Acesso em: 8 out. 2018.

TEXTO IV

 O primeiro emprego representa uma situação decisiva sobre a trajetória futura do jovem no mercado de trabalho. Quanto melhores as 
condições de acesso ao primeiro emprego, proporcionalmente mais favorável deve ser a sua evolução profissional. O ingresso precário e antecipado 
do jovem no mundo do trabalho pode marcar desfavoravelmente o seu desempenho profissional.

POCHMANN, Márcio. A batalha pelo primeiro emprego: a situação atual dos jovens e as perspec�vas no mercado de trabalho brasileiro. São Paulo: Publisher, 2000.

[ ]  PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto disserta�vo-
argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema "Par�cipação do jovem no mercado de trabalho brasileiro", 
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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