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INSTRUÇÕES: 
·         O texto definitivo deve ser escrito à tinta, em até 30 linhas. 
· A redação que apresentar cópia dos textos motivadores da Proposta de            
Redação terá o número de linhas copiadas desconsideradas para critério de correção –             
se a cópia não tiver articulação com o texto, a redação será anulada. 
Receberá nota ZERO, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
·         Tiver até sete (7) linhas escritas; 
·         Fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo-argumentativo; 
·         Apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos; 
·         Apresentar desenhos ou rabiscos de qualquer natureza; 
·         Apresentar rasura integral proposital; 
·         Apresentar letra ilegível; 
·         Apresentar parte desconectada do texto. 
  
  
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 “Causas e efeitos do trabalho             
infantil 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. 
 
TEXTO 1 
 

Trabalho Infantil no Brasil 

Um dos grandes problemas sociais que afetam nosso país é o trabalho infantil.             
Segundo estatísticas do PNAD, 1,2 milhões de crianças estão trabalhando na faixa            
etária de 5 a 13 anos. 

Infelizmente, esses dados mostram a crua realidade do País. É comum ver nas ruas              
diversas crianças trabalhando nos semáforos, trens, etc. 



Elas deixam de frequentar a escola por razões que estão associadas a diversos             
problemas sociais, como a desestruturação familiar, a falta de renda, abandono, entre            
outros. 

Muitas delas trabalham no campo e desde cedo não recebem remuneração. Nesses            
casos, a fiscalização torna-se uma tarefa difícil. 

Atualmente, diversos programas trabalham em prol da melhoria desse panorama, do           
qual merece destaque o PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil). 

No Brasil, o Nordeste é a região que mais apresenta a exploração laboral infantil. Cerca               
de 50% trabalham em fazendas e sítios. Vale notar que as crianças negras são o maior                
alvo do trabalho infantil no País. 

https://www.todamateria.com.br/trabalho-infantil 

 

TEXTO 2 
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