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…..................................................................PROPOSTA..DE..REDAÇÃO 
....A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“A importância da higiene na prevenção de doenças”, 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.I..

....A cada 15 segundos, uma criança morre de doenças relacionadas à falta de água potável, de saneamento e de
condições de higiene no mundo, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Em todo o mundo,
aproximadamente 2 mil crianças, com menos de 5 anos, morrem diariamente devido a doenças diarreicas e cerca
de 1.800 dessas mortes estão ligadas a essas três questões (água, saneamento e higiene). Boas condições de
higiene não só ajudam a prevenir doenças, mas aumentam de modo significativo a qualidade de vida das pessoas.

Higiene: o primeiro passo para prevenir doenças. Disponível em: www.pastoraldacrianca.org.br. Acesso em: 21 jun. 2016 (adaptado). 

TEXTO.II                                                                                      

....A higiene das mãos é um dos cuidados mais importantes para evitar a gripe. O vírus pode estar em qualquer
lugar  com o qual  uma pessoa contaminada tenha tido  contato.  É só encostar  e ele  pode "grudar"  em você.
....“Esses micróbios podem permanecer por horas em superfícies como mesas, talheres, copos, maçanetas”, diz o
microbiologista José Antônio  Guimarães.                                                                 
....Em uma escola, o pesquisador colhe amostras das mãos de alunos antes e depois de usarem o álcool gel. O
teste  revela  a  eficácia  do  álcool.                                               
....O resultado é parecido nas amostras de crianças que lavaram as mãos com água e sabão. “Deve colocar um
pouco mais de sabão nas mãos pra fazer espuma e evitar tocar o fundo da pia”, explica o infectologista. O vírus
também se propaga no ar. Por isso, é preciso cuidado ao espirrar, tossir e ao usar um bebedouro.

Hábitos de higiene são fundamentais para prevenir nova gripe
Disponível em: http://g1.globo.com/. Acesso em: 08 jul. 2016 (adaptado).

 

TEXTO.III   

                                  Disponível em: professoraivaniferreira.blogspot.com. Acesso em: 20 jul. 2016.

INSTRUÇÕES
      •  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”.
      •  fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
      •  apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
..   .•  apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto..
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