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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      

Em quatro anos de funcionamento, o acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias da Alimentação 

(Abia) possibilitou a retirada de 14.893 toneladas de sódio dos produtos alimentícios. A redução equivale a 3.723 caminhões 
de 10 toneladas carregados de sal. O total preencheria mais de 52 km de uma estrada com todos os caminhões alinhados. A 
meta é que, até 2020, as indústrias do setor promovam a retirada voluntária de 28.562 toneladas de sal do mercado brasileiro. 

ROCHA, G. Acordo já retirou 14 mil toneladas de sódio dos alimentos processados.  

Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br. Acesso em: 21 maio 2017 (fragmento). 
 

TEXTO II 
Brasileiro se alimenta mal e acredita estar bem de saúde, diz IBGE 

O prato de cada dia não reflete o otimismo dos brasileiros sobre o seu corpo. Levantamento feito pela Pesquisa Nacional 
de Saúde 2013, do IBGE, mostra que 66,1% dos entrevistados se autoavaliaram com saúde boa ou muito boa, porém, o 
consumo de alimentos positivos para uma dieta saudável está longe de ser o apropriado.  

Somente 37,3% dos brasileiros consomem o volume recomendado de hortaliças e frutas (cinco porções diárias). Quase o 
mesmo percentual de pessoas que consomem frango ou carne com excesso de gordura (37,2%), o que pode levar a doenças 
como a diabetes, a obesidade e pode causar distúrbios no cérebro. 

Disponível em: https://extra.globo.com. Acesso em: 21 maio 2017 (adaptado). 

 
TEXTO III                                                                                    
       Os hábitos alimentares das crianças brasileiras têm preocupado especialistas. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que 
biscoitos, bolachas e bolos fazem parte da alimentação de bebês com menos de dois anos e que os refrigerantes e sucos 
artificais fazem parte da bebida de um terço das crianças na faixa etária de zero a dois anos. 

Pesquisa Nacional de Saúde mostra que biscoitos, bolachas e bolos fazem parte da alimentação de bebês com menos de dois anos.  

Disponível em: http://radios.ebc.com.br. Acesso em: 21 maio 2017 (fragmento). 

 

TEXTO IV                                                         TEXTO V 

       Assim como um carro necessita de um bom combustível para ter um 
ótimo desempenho também é o nosso organismo. Precisamos diariamente 
de vitaminas e minerais para manter o organismo com um bom 
funcionamento e é através de uma alimentação saudável que conseguimos 
esse resultado. A falta de tempo e de conhecimento das necessidades 
nutricionais diárias têm sido os grandes problemas na qualidade da 
alimentação do dia a dia. 
       Uma alimentação saudável é benéfica tanto para o aspecto físico como 
mental. Um indivíduo que se alimenta corretamente possui mais disposição 
para realizar suas as atividades diárias e tem sua autoestima melhorada.                       
       Há uma série de doenças que podem ser evitadas através de uma 
alimentação saudável como por exemplo: obesidade, câncer, artrite, 
anemia, diabetes, hipertensão e diversos tipos de distúrbios hormonais, 
além de prevenir o envelhecimento precoce, melhorar a circulação, 
combater a depressão, o estresse, a ansiedade e a insônia. Os alimentos 
saudáveis são essenciais para a atuação do nosso sistema imunológico, 
que garante o bem-estar e a longevidade, ou seja, pode fazer com que 
vivamos mais e melhor. 

A importância da alimentação saudável ao longo da vida refletindo na saúde. 

Disponível em: http://economia.estadao.com.br. Acesso em: 21 maio 2017 (fragmento). 
Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br. Acesso em: 21 maio 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  

“A alimentação dos brasileiros no século XXI”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos huma-

nos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu  

ponto de vista.  

................................................................................................................................................................ 
 
Propostas de Redação © 2017 


