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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 em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema 

“Enfrentando o drama da obesidade 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 I                                                                                                                  

Brasil tem quase 30 milhões de obesos 

Um recente estudo publicado na revista científica The Lancet e divulgado pela BBC Brasil mostra que um 
quinto da população brasileira adulta, ou quase 30 milhões de pessoas, é obesa. 

O número é maior entre as mulheres: 23% (ou 18 milhões), enquanto entre os homens o índice é de 17% 
(11,9 milhões). Os dados colocam o Brasil entre os países mais obesos do mundo. 

                                                                   SANTOS, A. O. Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br. Acesso em: 20 set. 2016 (adaptado). 
 
 

 
TEXTO II 

MAIS GORDINHOS 
Taxa de obesidade no Brasil aumenta 

 

 
                                                                                                                                                                                             Disponível em: http://www.folha.uol.com.br. Acesso em: 22 set. 2016 (adaptado). 

                                                  
TEXTO III 
      A obesidade é considerada uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura no organismo com 
desproporção na distribuição da gordura pelo corpo. Cerca de 250 milhões de pessoas no mundo apresentam 
sobrepeso ou obesidade, sendo que quase todos os países sofrem dessa epidemia, inclusive o Brasil.  
      A obesidade tem causa multifatorial, envolvendo questões biológicas, econômicas, sociais, políticas e 
culturais. Mas a principal causa costuma ser o desequilíbrio entre o consumo de alimentos e o gasto de calorias. 

STECK, J. Obesidade cresce rapidamente no Brasil e no mundo. Disponível em: http://www12.senado.leg.br. 
Acesso em: 20 set. 2016 (adaptado). 

 
 
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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