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Tema 1 

É fato que a pandemia de covid-19 ainda terá muitos desdobramentos sobre a saúde mental e emocional de 

todos, especialmente de crianças e adolescentes. Durante dois anos, praticamente isolados em casa, longe de amigos 

e da convivência tão necessária na escola, eles se mostram mais ansiosos, irritados e com dificuldades de se relacionar 

com colegas e professores, uma vez que tiveram como principal companhia, no período de confinamento, as telas de 

celular e computador.  

Um estudo recente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) revela que 36% dos 

jovens no Brasil apresentaram sintomas de depressão e ansiedade durante a pandemia. O levantamento on-line com 6 

mil crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos mostra que uma em cada três tem níveis de estresse 

emocional em uma intensidade que é considerada necessária para uma avaliação. 

No fim do ano passado, relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertava que crianças, 

adolescentes e jovens poderão sentir o impacto da covid-19 em sua saúde mental e bem-estar por muitos anos. As 

estimativas mais recentes apontam que, globalmente, mais de um em cada sete meninos e meninas, com idades entre 

10 e 19 anos, vivam com algum transtorno mental diagnosticado. Cerca de 46 mil adolescentes morrem por suicídio a 

cada ano. 

Em dois anos de isolamento, provocado pela pandemia, a ruptura com a rotina de aulas, atividades 

extracurriculares, recreação, problemas de saúde em casa e a preocupação com a renda familiar, com pais 

sobrecarregados ou desempregados, estão deixando muitos jovens com medo, irritados e inseguros em relação ao 

futuro. 

No início do mês, um evento chamou a atenção no Brasil para um fato inusitado: 26 jovens sofreram uma crise 

de ansiedade coletiva em um colégio estadual no Recife (PE) e tiveram que ser atendidos pelo Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (Samu). Os estudantes relataram instabilidades como choro excessivo, falta de ar e tremor. O 

episódio assustou pais e educadores e acendeu o sinal de alerta sobre o que está acontecendo com a saúde mental 

das crianças e jovens no pós-pandemia. 
(...) 

 
(Disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2022/04/5002343-visao-do-correio-saude-mental-de-criancas-e-jovens.html) 

Considerando as reflexões do texto base e suas leituras e conhecimentos prévios sobre o tema da saúde mental de crianças e 

adolescentes durante e pós-pandemia, escreva um texto dissertativo-argumentativo, discutindo a seguinte questão: Por que a saúde 

mental de crianças e jovens foi afetada pela pandemia da Covid-19? 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE!  

 Escolha um dos temas apresentados e elabore sua redação de acordo com as orientações para o tema selecionado.  

 Evite rasurar o texto definitivo – a folha de redação é única e não será substituída. 

 Redija o texto definitivo a caneta. 

 Não escreva seu nome no texto definitivo, nem o assine. 

 Faça o rascunho de sua redação, a qual deve ter de 20 a 35 linhas. 

 A redação será anulada se: 

 fugir do tema ou da delimitação proposta; 

 for ilegível; 

 não atender aos critérios de textualidade, sendo considerada um não texto; 

 contiver, com exceção do número de inscrição já impresso na folha definitiva, outros elementos que identifiquem o candidato;  

 for escrita em língua estrangeira.  
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Tema 2 

Mais de 3,4 milhões de brasileiros estão na fila do desemprego há mais de 2 anos, aponta IBGE 

Número corresponde a 29% do total de desempregados no país que, ao final do 1º trimestre de 2022, somavam cerca 

de 11,9 milhões. 

Por Daniel Silveira, G1 

13/05/2022 

Cerca de três em cada dez desempregados no Brasil estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho 

há mais de dois anos. É o que apontam os dados divulgados nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). 

De acordo com o levantamento, ao final do 1º trimestre de 2022 o número de trabalhadores desempregados há 

mais de 2 anos era de 3,463 milhões – cerca de 29% do total de desempregados no país. 

Trata-se da segunda maior proporção de desempregados há mais de 2 anos de toda a série da pesquisa, iniciada 

em 2012. Ela havia sido maior somente no trimestre anterior, o 4º de 2021, quando atingia cerca de 3,6 milhões dos 

desempregados, o que correspondia a 30,3% do total de brasileiros em busca de uma vaga no mercado naquele 

período. (...) 

O levantamento, realizado por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) é referente 

ao primeiro trimestre de 2022, quando o país registrava um contingente de mais de 11,9 milhões de desempregados. 

Só é considerado desempregado aquele trabalhador que não está ocupado no mercado de trabalho, tem 

disponibilidade para trabalhar e está, efetivamente, em busca de uma vaga. 

De acordo com o IBGE, ao final de março, a maior parte (40,8%) desses trabalhadores estava em busca de nova 

oportunidade de trabalho há mais de um mês, mas a menos de um ano. 

Já a menor parcela (12,9%) estava na fila há mais de um ano, mas há menos de de 2 anos. Os que buscavam 

nova vaga há menos de um mês somavam 17,2% do total de desempregados. (...) 

(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/05/13/mais-de-34-milhoes-de-brasileiros-estao-na-fila-do-desemprego-ha-mais-de-2-

anos-aponta-ibge.ghtm. Acesso em maio de 2022. Texto adaptado para esta prova) 

 

Considerando as reflexões do texto base e suas leituras e conhecimentos prévios sobre o tema do desemprego, escreva um 

texto dissertativo-argumentativo, discutindo a seguinte questão: Quais as consequências do aumento de desempregados na vida diária 

de uma sociedade? 
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