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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 

Agora é lei. Os agentes de combate a endemias que trabalham no combate ao Aedes aegypti podem realizar entrada 

forçada em imóveis públicos e particulares abandonados ou com ausência de pessoa que possa permitir o acesso ao local ou 
no caso de recusa de acesso.  

As regras para a entrada das autoridades de saúde estão na lei nº 13.301, de 27 de junho de 2016. A iniciativa deve ser 
tomada apenas em situações excepcionais e visa permitir a execução das ações de controle ao mosquito e criadouros, 
quando há perigo iminente à saúde pública. A determinação vale enquanto durar a Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN).  

Lei permite entrada forçada em imóveis fechados e abandonados. Disponível em: http://combateaedes.saude.gov.br. Acesso em: 19 maio 2017 (fragmento). 
 
 

TEXTO II                                                               
O mosquito Aedes aegypti começou a assustar os brasileiros com a transmissão da dengue. Depois, o país acompanhou 

o surgimento de uma nova doença desconhecida: a zika.  
Esse novo vírus passou a ser o principal medo das grávidas e alvo de pesquisas por todo o mundo. Mal ele chegou e 

surgiu a chikungunya, que superou os casos do vírus da zika em 2016 e ainda precisa ser estudado para a ciência entender 
suas consequências.  

E, agora, os mosquitos Haemagogus e Sabethes transmitem a febre amarela em Minas Gerais, um novo surto que ocorre 
após 10 anos - o último aumento do número de casos ocorreu em 2007.  

DANTAS, C; LENHARO, M. Febre amarela, dengue, zika e chikungunya: entenda as doenças do Aedes que afetam o Brasil.  

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 19 maio 2017 (fragmento). 
 
  

TEXTO III                                                                        TEXTO IV                                                             

       As escolas da rede estadual do Espírito Santo estão 
trabalhando junto aos alunos a importância do combate ao 
mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da 
dengue, do zika vírus e da chikungunya. O principal objetivo é 
conscientizar alunos, professores e funcionários para que todos 
atuem como multiplicadores de informações e, desta forma, 
mobilizar as comunidades.  
       Os alunos de uma Escola Estadual em Serra, saíram às ruas 
do bairro com cartazes, fotos e panfletos de trabalhos realizados 
em sala de aula. “Esperamos que todas as ações desenvolvidas 
sobre prevenção e combate à dengue sejam colocadas em 
prática. Ainda mais nessa época do ano, quando calor e chuva 
são constantes, o que aumenta o risco da proliferação da 
doença”, comentou a diretora. 
       Já em uma outra Escola Estadual, localizada em Cariacica, 
também foi realizado um projeto, em parceria com uma Escola 
Municipal, que contou com a ajuda de agentes de saúde, Patrulha 
Escolar e comunidade local, para buscar e acabar com possíveis 
focos do mosquito.  

Escolas promovem ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.  
       Disponível em: http://sedu.es.gov.br. Acesso em: 19 maio 2017 (adaptado). 

Disponível em: https://www.facebook.com/JusticaGovBr. 
Acesso em: 19 maio 2017. 
 

                                                                   
 

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  

“Ações para o combate do mosquito Aedes aegypti 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. 
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