
. 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 O consumo de alimentos transgênicos 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              .                              
                             Ruim para o produtor  e  para o consumidor ....                         .
....A introdução  de  transgênicos  na natureza  expõe  nossa  biodiversidade  a  sérios  riscos,  como a perda ou
alteração do patrimônio genético de nossas plantas e sementes e o aumento dramático no uso de agrotóxicos.
Além disso, ela torna a agricultura e os agricultores reféns de poucas empresas que detêm a tecnologia, e põe
em risco a saúde de agricultores e consumidores. O Greenpeace defende um modelo de agricultura baseado na
biodiversidade agrícola e que não se utilize de produtos tóxicos, por entender que só assim teremos agricultura
para.sempre.                
….................

.....Os  transgênicos,  ou  organismos  geneticamente  modificados,  são  produtos  de  cruzamentos  que  jamais
aconteceriam  na  natureza,  como,  por  exemplo,  arroz  com  bactéria.  Por  meio  de  um  ramo  de  pesquisa
relativamente novo (a engenharia genética),  fabricantes de agroquímicos criam sementes resistentes a seus
próprios agrotóxicos, ou mesmo sementes que produzem plantas inseticidas. As empresas ganham com isso,
mas.nós.pagamos.um.preço.alto:.riscos.à.nossa.saúde.e.ao.ambiente.onde.vivemos..............................................
..........................................                                                                      Disponível em: http://www.greenpeace.org. Acesso em: 23 jul. 2015 (adaptado).

                                                                                                                                                                                                                         

TEXTO II                                                                    TEXTO III

         Disponível em: http://www.quimicadosalimentos2011.blogspot.com. Acesso em: 19 jul. 2015.

....É  a  primeira  vez  que  um  animal  geneticamente
modificado  é  aprovado  para  consumo  humano. Boa
parte do público ainda teme possíveis efeitos negativos
dos  transgênicos  para  a  saúde  e  o  meio  ambiente.
Pesquisas de opinião nos Estados Unidos e na Europa,
entretanto,  indicam  que  a  resistência  aos  OGMs
(Organismos  Geneticamente  Modificados)  tem  caído,
refletindo, talvez, uma tendência de gradual mudança de
posição.da.percepção.pública.
…............

....O salmão transgênico, que pode chegar às mesas de
jantar em 2014,  será o primeiro animal geneticamente
modificado  (GM)  consumido  pelo  homem.  Vários
produtos GM já estão nos supermercados, um fato que
pode ter escapado a muitos consumidores - apesar da
(discreta) rotulagem obrigatória,  no Brasil  e na UE, de
produtos com até 1% de componentes transgênicos. 
                                                     PAPPON, T. Disponível em: http://www.bbc.com.  
                                                                                                          Acesso em: 20 jun. 2015 (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 “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 com o tema proposto..
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http://quimicadosalimentos2011.blogspot.com/2011/08/no-restaurante-transgenico.html

