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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
  

   • 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. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I     

Vacinas são armas eficazes para previnir doenças 

A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É muito melhor e mais fácil prevenir uma 
enfermidade do que tratá-la, e é isso que as vacinas fazem.  

A vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a comunidade como um todo. 
Quanto mais pessoas de uma comunidade ficarem protegidas, menor é a chance de qualquer uma delas – vacinada ou  
não – seja contaminada.  

No Brasil, existe o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. Em 40 anos de existência, o PNI se 
destacou por ser um dos melhores programas de imunização do mundo e vem atuando na ampliação da prevenção, no 
combate ao controle e erradicação de doenças, além de disponibilizar diversas vacinas à população. São oferecidos, 
gratuitamente, 42 tipos de imunobiológicos utilizados na prevenção e/ou tratamento de doenças, incluindo 25 vacinas. 

Disponível em: http://www.brasil.gov.br. Acesso em: 15 maio 2017 (fragmento). 
 

TEXTO II 
Menos e 30% da população alvo da campanha de vacinação contra a gripe foi imunizada no Sul de Minas. Segundo 

dados do Ministério da Saúde, dos 562.713 moradores com direito à vacina gratuita, apenas 152.41 foram imunizados. 
O público menos atingido é o de crianças com idade entre seis meses e 5 anos. 

AYRES, D. Vacinação contra a gripe está abaixo da meta no Sul de Minas. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 15 maio 2017 (adaptado).                                    
. 
 

TEXTO III                                                        TEXTO IV                                                 
Um falso boato dizendo que a vacina contra a febre amarela leva à 

morte está circulando na internet. O texto, publicado em site que possui a 
aparência de um portal de notícias, reproduz de forma idêntica as 
informações de outra falsa publicação que circulou anos atrás dizendo que 
a vacina contra a gripe H1N1 era um "veneno mortal".  

A falsa notícia diz que a presença de mercúrio na vacina causa into-
xicação. À época em que era propagado o boato sobre a vacina con- 
tra o vírus H1N1, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) esclareceu que o 
mercúrio está presente em vacinas como a da gripe e da febre amarela, 
mas em baixíssima concentração (25 microgramas por dose de 0,5ml, ou 
0,01% da dose), o que não causa nenhum tipo de intoxicação. 

Boato diz que vacina contra a febre amarela é mortal; saiba por que é falso.  

Disponível em: https://noticias.uol.com.br. Acesso em: 15 maio 2017 (fragmento).                                       

       
 
 
 
 

Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br. Acesso em: 15 maio 2017.  

 
TEXTO V 

Circula pelas redes sociais um boato de que o surto de microcefalia no país, a deficiência no desenvolvimento do cére- 
bro de bebês, não é causado pela infecção de mulheres pelo zika vírus durante a gravidez. Internautas têm espalhado a 
informação - falsa - de que os casos são resultado de vacinas de rubéola vencidas, aplicadas em gestantes. A mensa- 
gem mentirosa é um risco para a saúde pública. 

               RODRIGUES. A. H.; BUSCATO, M. 4 motivos para não acreditar no boato que liga vacinas vencidas ao zika vírus.  

Disponível em: http://epoca.globo.com. Acesso em: 15 maio 2017 (fragmento).                
 

 

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  

“Vacinação: como conscientizar a sociedade brasileira sobre sua importância?”, 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. 
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