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A arte da arte da "leitura-escrita": Das receitas aos  

improvisos criativos que em suspiros dos riscos se  

descomplicam em pautas 

 

 

 

 

 

 

 

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”; 

• apresentar impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação; 

• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo; 

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

 

Textos motivadores 

Texto 1  

“Diariamente, somos submetidos a inúmeras informações na área da saúde dizendo o que devemos e o que não devemos 

comer, como devemos nos portar, que prevenções deveremos fazer para ter uma vida mais saudável. Esta ‘onda saudável’ 

se, por um lado, tem possibilitado uma vida mais longa e com melhor qualidade, por outro tem criado um espaço de 

utilização de medicamentos que estão, dia a dia, substituindo a alimentação ou até mudando nossos hábitos.  

A indústria das vitaminas, dos medicamentos fitoterápicos, dos medicamentos alopáticos e dos homeopáticos cresceu 

vertiginosamente no mundo inteiro. Hoje, por exemplo, a indústria farmacêutica é a segunda em faturamento no mundo, 

perdendo apenas para a indústria bélica. Passamos então a ter um novo elemento no cardápio da vida: os medicamentos.” 
Disponível em:< http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Caderno_AF.pdf.>. Acesso em: 16 set. 2019. 

 

Texto 2 

“Quase metade dos brasileiros se automedica pelo menos uma vez por mês e 25% o faz todo dia ou pelo menos uma vez 

por semana. Esses dados fazem parte de uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF). De acordo com o 

estudo, a automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros.” 
Disponível em:< https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/05/13/automedicacao-e-um-habito-comum-a-77percent-dos-

brasileiros.ghtml>. Acesso em: 16 set. 2019. 

 

Texto 3 

 
 
Disponível em:<  www.malvados.com.br>. Acesso em: 16 set. 2019. 

 

Texto 4 

“A educação é uma das áreas mais afetadas pela medicalização da vida, e ao mesmo tempo, é a que mais a alimenta. A 

dificuldade de aprendizagem nem sempre está associada a uma patologia, mas ao ambiente em que a criança vive, 

podendo estar ligada a questões econômicas ou a desestruturação da família. [...].  Entre 2003 e 2012, o Brasil registrou 

um aumento de 775% no consumo de Ritalina, de acordo com um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ).”  
Disponível em:< https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2014/10/16/forum-discute-banalizacao-da-medicalizacao-na-sociedade>. 

Acesso em: 16 set. 2019. 

 

Texto 5 

“O uso indiscriminado de medicamentos não se restringe somente à automedicação. Está relacionado à ‘medicalização’, 

ou seja, uma forma de encontrar a cura para as doenças e promover o bem-estar usando exclusivamente o medicamento. 

O uso indiscriminado de medicamentos pode “mascarar” sintomas graves de alguma doença ou até agravar o quadro 
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clínico do paciente. [...]. Para finalizar, como já disse o médico e físico Paracelso, no século XVI, ‘a diferença entre um 

remédio e um veneno está só na dosagem’. Por isso, antes de fazer uso de qualquer medicamento, é necessário procurar 

um médico e realizar uma consulta, desta forma, o médico prescreverá o medicamento e dose adequados. Após a consulta 

médica, recomenda-se conversar com o farmacêutico, o qual orientará também a forma correta de uso, com o que o 

medicamento deve ser ingerido, horário em que deve ser tomado, interações com outros medicamentos e os riscos sobre o 

abuso deste medicamento.” 
Disponível em:<  http://www.hcfmb.unesp.br/automedicacao/>.  Acesso em: 16 set. 2019.  

________________________________________________________________________________________________ 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um 

texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “O uso 

indiscriminado de medicamentos no Brasil”, 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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