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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
“Abuso de álcool  entre  jovens brasileiros”, 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 

....O Centro de Informações sobre Saúde e Álcool – CISA, uma das principais fontes no país em relação ao binômio
saúde e álcool, alerta para a necessidade de prevenção ao uso excessivo de álcool por universitários. (…) Nesse
contexto, não são raras as festas universitárias nas quais o consumo de bebidas alcoólicas é realizado entre alunos,
e deve-se considerar sua exposição às chamadas pressões de grupos, quando o comportamento dos pares é capaz
de  influenciar  o  jovem.  (...)  “As  consequências  do  consumo  excessivo  de  álcool  abrangem  desde  queda  no
desempenho acadêmico, perda de vivências sociais e cognitivas apropriadas, relações sexuais sem proteção ou
ainda  indesejadas,  até  a  morte,  seja  por  acidentes,  lesões  ou  mesmo coma  alcoólico  –  grau  tão  severo  de
intoxicação que afeta de forma fatal o funcionamento de todo o corpo e do cérebro”, alerta o relatório do CISA.
....Dados do Primeiro Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas entre Universitários
das 27 Capitais Brasileiras revelam que 25% dos estudantes relataram o padrão de beber pesado episódico em pelo
menos uma ocasião no mês anterior à entrevista, ou seja, um em cada quatro estudantes está frequentemente
exposto  a  comportamentos  de  risco  e  outros  prejuízos.                           
                              CISA alerta para o consumo excessivo de álcool entre universitários com a volta às aulas . Disponível em: http://www.jb.com.br. Acesso em: 13 mar. 2016 (adaptado).
.

TEXTO.II.......                                                                             ..... 
....Hoje, no Brasil, causa grande preocupação o fato de os jovens começarem a beber cada vez mais cedo e as
meninas,  a beber  tanto  ou mais que os meninos.  Pior,  ainda,  é que certamente parte  deles  conviverá com a
dependência  do  álcool  no  futuro.                                                                  
....Sem desprezar os fatores genéticos e emocionais que influem no consumo da bebida – o álcool reduz o nível de
ansiedade e algumas pessoas estão mais propensas a desenvolver alcoolismo –, a pressão do grupo de amigos, o
sentimento de onipotência próprio da juventude, o custo baixo da bebida, a falta de controle na oferta e consumo
dos produtos que contêm álcool, a ausência de limites sociais colaboram para que o primeiro contato com a bebida
ocorra cada vez mais cedo. (…)  Não é raro o problema começar em casa, com a hesitação paterna na hora de
permitir ou não que o adolescente faça uso do álcool ou com o mau exemplo que alguns pais dão vangloriando-se
de serem capazes de beber uma garrafa de uísque ou dez cervejas num final de semana.  …....................................
_                                                                                                                             Alcoolismo na adolescência. Disponível em: http://drauziovarella.com.br. Acesso em: 13 mar. 2016 (adaptado).
.

TEXTO.III

                                                 Abuso de álcool por jovens faz médicos mirarem publicidades. Disponível em: http://www.cepad.ufes.br. Acesso em: 13 mar. 2016.

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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http://drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/alcoolismo-na-adolescencia/
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