INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta preta, na folha própria, em até 30 linhas.
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas
copiadas desconsiderado para a contagem de linhas.

TEXTOS MOTIVADORES
TEXTO I
A vertiginosa revolução tecnológica que o mundo experimenta, em que ambientes virtuais disputam a proeminência com a
realidade física, impõe uma nova forma de enxergar o mundo do trabalho. Diante desse cenário, são muitas as adaptações
necessárias para que empresas e trabalhadores sejam bem-sucedidos. Independentemente do que vier a acontecer no futuro
próximo, um aspecto parece inquestionável: é preciso se preparar para um aprendizado contínuo.
Trabalhadores mais qualificados são capazes de utilizar e interpretar as novas tecnologias, antecipar tendências, e propor
produtos inovadores e processos mais eficientes. O problema é que as mudanças ocorrem a uma velocidade superior à
capacidade de preparar profissionais para os desafios atuais.
ANDRADE, Robson Braga de. O futuro do trabalho e o trabalhador do futuro Agência de Notícia CNI-23/10/19.
(Fragmento)
TEXTO II
A taxa média de desocupação em 2020 foi recorde em 20 estados do país, acompanhando a média nacional, que aumentou de
11,9% em 2019 para 13,5% no ano passado, a maior da série histórica da PNAD Contínua, iniciada em 2012. As maiores taxas
foram registradas em estados do Nordeste e as menores, no Sul do país. Esses resultados decorrem dos efeitos da pandemia de
Covid-19 sobre o mercado de trabalho.
Os jovens foram os mais afetados pelo desemprego entre os grupos etários no quarto trimestre. As pessoas de 14 a 17 (42,7%),
de 18 a 24 anos de idade (29,8%), de 25 a 39 anos (13,9%) tiveram taxa acima ou igual à média nacional.
Para as pessoas com ensino médio incompleto (23,7%), a taxa de desocupação foi superior dos demais níveis de instrução. Para
o grupo de pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi estimada em 16,9%, mais que o dobro da verificada entre aqueles
com nível superior completo, 6,9%.
BARROS, Alerrandre. Com pandemia, 20 estados têm taxa média de desemprego recorde em 2020. Agência
IBGE Notícias, 10/03/2021. (Fragmento).
TEXTO III

TEXTO IV
Entre 2017 e 2018, foi implementada uma série de
importantes alterações na legislação trabalhista, no sentido
de incrementar o grau de flexibilização das relações
trabalhistas. Em particular, vale ressaltar a maior facilidade
conferida à prestação de serviço às empresas por terceiros.
A isso se soma o surgimento de novas tecnologias, entre as
quais também se destacam tecnologias associadas à
prestação de serviços (aplicativos). Entende-se que o
conjunto desses fatores e outros contribuiu para um
crescimento expressivo de ocupações por conta própria nos
últimos anos [...].
Em suma, o cenário no mercado de trabalho, na segunda
metade da última década, foi afetado por uma escassez de
oportunidades de trabalho e uma realocação das
oportunidades existentes. Tal transformação no mercado
de trabalho configura, portanto, uma primeira motivação
para uma nova análise do panorama dos jovens nesse
ambiente.
Disponível em:
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores 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 “A inserção dos jovens
brasileiros no mercado de trabalho no contexto de mudanças tecnológicas e crise econômica”, 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.

