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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      

A Organização Mundial da Saúde divulgou pela primeira vez uma lista de bactérias super-resistentes que oferecem 
perigo à humanidade e cujo combate deve ser priorizado. O órgão vinculado às Nações unidas fez ainda um apelo pelo 

desenvolvimento de novos antibióticos capazes de tratá-las. 
 
Estima-se que cerca de 700 mil pessoas morram todos os anos em decorrência de infecções por bactérias 

resistentes a medicamentos. Um problema que se agrava com o uso indiscriminado de antibióticos e pela pouca 
disposição da indústria farmacêutica em desenvolver novas drogas do tipo -consideradas pouco lucrativas em 

comparação a outras classes de remédios. 
 
‘‘A resistência aos antibióticos está crescendo e nós estamos rapidamente ficando sem opções de tratamento. Se 

nós deixarmos a cargo apenas das forças do mercado, os novos e mais urgentes antibióticos não serão desenvolvidos 
a temp’’, afirmou Marie-Paule Kieny, diretora-geral-assistente para Sistema de Saúde e Inovação da OMS. 

MIRANDA, G. OMS divulga lista de superbactérias que são ameaças à humanidade. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 6 março 2017 (adaptado). 
 
 
TEXTO II                                                                       TEXTO III 

       
      A bactéria KPC (Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase), 
a“superbactéria”, foi identificada pela primeira vez nos Estados 
Unidos, em 2000, depois de ter sofrido uma mutação genética, 
que lhe conferiu resistência a múltiplos antibióticos (aos 
carbapenêmicos, especialmente) e a capacidade de tornar 
resistentes outras bactérias.  
 
      Essa característica pode estar diretamente relacionada com 
o uso indiscriminado ou incorreto de antibióticos. A bactéria KPC 
pode ser encontrada em fezes, na água, no solo, em vegetais, 
cereais e frutas.  
 
      A transmissão ocorre em ambiente hospitalar, através do 
contato com secreções do paciente infectado, desde que não 
sejam respeitadas normas básicas de desinfecção e higiene. 

      VARELLA, D. KPC, a superbactéria. Disponível em: https://drauziovarella.com.br.  
Acesso em: 6 março 2017 (fragmento). 

 
 
 

             Disponível em: http://cefal-unifal.blogspot.com.br. Acesso em: 6 março 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  

“As superbactérias: uma preocupação global”, 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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