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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
“As relações dos jovens com as doenças sexualmente transmissíveis”, 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
                           Jovens devem aumentar prevenção contra DSTs                             

....Quatro em cada dez jovens brasileiros acham que não precisam usar camisinha em um relacionamento estável,
informa a pesquisa Juventude, Comportamento e DST/Aids realizada pela Caixa Seguros com o acompanhamento
do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Além disso, três em cada dez ficariam
desconfiados da fidelidade do parceiro caso ele propusesse sexo seguro. O estudo ouviu 1.208 jovens com idades
entre  18  e  29  anos  em  15  estados  (Rondônia,  Amazonas,  Pará,  Maranhão,  Ceará,  Rio  Grande  do  Norte,
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás) e
no Distrito Federal. As mulheres correspondem a 55% da amostra e os homens, a 45%.                                       
....Ao todo, 91% dos jovens entrevistados já tiveram relação sexual; 40% não consideram o uso de camisinha um
método  eficaz  na  prevenção  de  doenças  sexualmente  transmissíveis  (DST)  ou  gravidez;  36%  não  usaram
preservativo na última vez que tiveram relações sexuais; e apenas 9,4% foram a um centro de saúde nos últimos 12
meses para obter informações ou tratamento para DST.  
                                                                                                                                                                                                                           Disponível em: http://www.brasil.gov.br. Acesso em: 22 abr. 2016 (adaptado).

TEXTO.II                                                                         
....O número de casos novos de Aids está diminuindo no mundo, mas no Brasil preocupa o crescimento da doença
entre os jovens. É o que mostra o relatório anual da Unaids, programa das Nações Unidas sobre HIV. "O número de
adolescentes que têm buscado a ONG para pedir ajuda tem crescido significativamente. O que eu percebo é que
essa nova geração de portadores perdeu o medo da Aids",  afirma Cristiano Ramos, que tem o vírus HIV e é
presidente  da ONG Amigos da Vida,  para soropositivos.                                                   
                                         ALVARENGA, F. Pesquisa alerta para o crescimento da Aids entre os jovens brasileiros. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 22 abr. 2016 (adaptado).

...........                                                    ........................                                                                          _                                              

TEXTO.III
                                    Aids: Os perfis de riscos que mais preocupam os médicos

                                                                                           Fonte: Minestério da Saúde.
Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br.  Acesso em: 22 abr. 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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