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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
“A nutrição do  brasileiro”, 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 nutrição é fundamental para a prevenção, o tratamento de doenças e está estritamente relacionada com os
hábitos e o estilo de vida. E, é justamente as mudanças que ocorreram no estilo de vida da sociedade no último
século que desencadeou a “explosão” dos casos de obesidade e excesso de peso. O excesso de peso é mais do
que uma desordem estética, representa risco para o desenvolvimento de diversas doenças e causa perdas sociais
e  econômicas.                                                                                  ....
....A Organização Mundial da Saúde apresentou, no ano de 2015, 2,3 bilhões de pessoas com excesso de peso no
mundo,  sendo  700  milhões  obesos.  Em  2010,  o  Ministério  da  Saúde  e  o  IBGE  divulgaram  dois  grandes
levantamentos sobre o excesso de peso e a obesidade no Brasil. O Vigitel Brasil 2009, que usa como metodologia
para coleta de dados inquéritos telefônicos e abrange pessoas maiores de 18 anos; e a Pesquisa de Orçamentos
Familiares 2008 – 2009 (POF) que realiza as avaliações a partir dos 5 anos de idade. Nesses dois levantamentos,
foi  observado  o  aumento  do  ganho  de  peso  e  da  obesidade  em  comparação  com  pesquisas  anteriores.
....Segundo o POF (2009), uma em cada três crianças de 5 a 9 anos de idade está acima do peso e, dentro desse
grupo, 16,6% dos meninos e 11,8% das meninas são obesos. A região sudeste tem o maior índice de excesso de
peso, chegando a 40,3% para os meninos e 38% para as meninas desta faixa etária. Entre os adolescentes (10 a
19 anos), o índice de obesidade está em 5,9% para o sexo masculino e 4% para o feminino, com o excesso de
peso em 21,7% para o sexo masculino e 19,4% para o feminino.

                                                                                                              PEREIRA, P. M. A Obesidade e o papel da Nutrição. Disponível em: http://www.anutricionista.com. Acesso em: 01 mar. 2016 (adaptado).
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TEXTO.II.
Estratégias nutricionais gerais para a prevenção do   .
…...................excesso de peso e obesidade: 
• Aleitamento  materno  exclusivo  até  os  6  meses  de

idade;

• Fracionamento da dieta;

• Consumo ótimo de frutas e hortaliças;

• Consumo ótimo de cereais integrais e grãos;

• Evitar alimentos ricos em gorduras saturadas: carnes
gordas,  manteigas,  margarinas,  molhos  a  base  de
creme de leite, chantilly;

• Evitar  o  consumo  de  frituras/  preferir  assados  e
grelhados;

• Evitar alimentos industrializados processados: ricos em
glutamato  monossódico,  conservantes  artificiais  e
gorduras saturadas e trans.

  TEXTO III

  Fonte: Ministério da Saúde

....Os “erros” alimentares mais comuns na dieta dos brasileiros são: a ingestão excessiva de açúcar, alimentos
processados,  sódio  e  gordura  saturada;  e  a  baixa  ingestão  de  frutas,  hortaliças  e  água  –  isso  somado  a
supervalorização do consumo de carnes. Desse modo, a educação nutricional se faz necessária como forma de
conter o avanço do excesso de peso e obesidade na população brasileira.
                                                                                 Perla Menezes Pereira – CRN3 14198, Nutricionista em Riberão Preto. Disponível em: http://www.anutricionista.com. Acesso em: 01 mar. 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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