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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
“Os desafios no combate ao 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.

TEXTO.I 

....A Fundação  Oswaldo  Cruz  (Fiocruz),  órgão  vinculado  o  Ministério  da  Saúde,  divulgou  nesta  sexta-feira  a
constatação da presença do vírus Zika ativo (com potencial de provocar a infecção) em amostras de saliva e de
urina de pacientes.                                                                                                                     
....Para a pesquisa,  foram analisadas amostras referentes a dois  pacientes e as coletas realizadas durante a
apresentação de sintomas compatíveis com o vírus Zika. A presença do material genético do vírus foi confirmada
pela técnica de RT-PCR em Tempo Real. Também foi realizado o sequenciamento parcial do genoma do vírus.
....A evidência, no entanto, não é  suficiente para afirmar que a presença do vírus na saliva pode infectar outras
pessoas. Serão necessários outros estudos para analisar, por exemplo, qual o tempo de sobrevivência do vírus
Zika e, após passar pelos sucos gástricos, se tem capacidade de infectar as pessoas.                                     
....A recomendação,  neste  momento,  é  da cautela  e  de prevenção,  com orientações  conhecidas para  outras
doenças, como evitar compartilhar objetos de uso pessoal (escovas de dente e copos, por exemplo) e lavar as
mãos. Os maiores cuidados devem ser tomados pelas grávidas, que já devem se proteger contra o mosquito
Aedes aegypti.                                                                                                                                …..
                                                                                                                                                                                             Disponível em: http://combateaedes.saude.gov.br. Acesso em: 09 fev. 2016 (adaptado).

TEXTO.II  
....O Ministério da Saúde e os estados investigam 3.670 casos suspeitos de microcefalia em todo o país. Isso
representa 76,7% dos casos notificados. O novo boletim divulgado nesta quarta-feira (2) aponta, também, que 404
casos já tiveram confirmação de microcefalia e/ou outras alterações do sistema nervoso central, sendo que 17 com
relação ao vírus Zika.  Outros 709 casos notificados já  foram descartados. Ao todo,  4.783 casos suspeitos de
microcefalia foram registrados até  30 de janeiro.                                                                    
....Os novos números demonstram aumento dos casos já  classificados como confirmados e descartados nesta
última semana, se comparado a semanas anteriores. O crescimento dos casos investigados e classificados foi de
52%, com relação ao boletim do dia 23 de janeiro. Eram 732 na semana anterior, passando para os atuais 1.113.
                                                                                                                                                                                                      Disponível em: http://combateaedes.saude.gov.br. Acesso em: 09 fev. 2016 (adaptado).
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TEXTO III

                                                                                                                           Disponível em: http://www.leovillanova.net. Acesso em: 09 fev. 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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