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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 Enfrentamento da propagação de doenças virais no século XXI, 
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 
 
TEXTOS MOTIVADORES  
Texto 1 
[...] Doenças tropicais como a malária, a doença de Chagas, a doença do 
sono (tripanossomíase humana africana, THA), a leishmaniose visceral 
(LV), a filariose linfática, o dengue e a esquistossomose continuam sendo 
algumas das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o 
mundo. Essas enfermidades, conhecidas como doenças negligenciadas, 
incapacitam ou matam milhões de pessoas e representam uma 
necessidade médica importante que permanece não atendida. Embora as 
doenças tropicais e a tuberculose sejam responsáveis por 11,4% da carga 
global de doença, apenas 21 (1,3%) dos 1.556 novos medicamentos 
registrados entre 1975 e 2004, foram desenvolvidos especificamente 
para essas doenças. Portanto, 1.535 medicamentos foram registrados 
para outras doenças. [...] (Agência Fiocruz de Notícias, com adaptações. 
Disponível em: https://agencia.fiocruz.br/doen%C3%A7asnegligenciadas)  
  
Texto 2  
O mais recente Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde indica 
que 30.763 casos de dengue foram notificados no Brasil apenas nas 
primeiras semanas de 2020. O número corresponde ao período de 29 de 
dezembro de 2019 a 18 de janeiro de 2020. Até o momento, foram 
confirmadas cinco mortes por dengue (uma no Acre, uma em São Paulo e 
três no Mato Grosso do Sul). Permanecem em investigação 27 mortes. 
De acordo com o ministério, a incidência dos casos de dengue retorna ao 
"canal endêmico", de epidemia. O número mais baixo registrado nas 
últimas semanas de dezembro foi causado, de acordo com o Ministério, 
por "atraso de digitação das notificações". O estado de São Paulo 
concentra 33,4% dos casos prováveis do país, com mais de 10 mil casos. 
Em seguida vem o Paraná, com 8.463 registros. As maiores 
concentrações de casos por habitantes estão no Acre e Mato Grosso do 
Sul. A região com maior incidência é o Centro-Oeste, com 32,5 casos/100 
mil habitantes, seguida pelo Sul, com 28,86 casos/100 mil, Sudeste, com 
15,1 casos/100 mil, Norte, com 10,6 casos/100 mil, e Nordeste, com 2,68 
casos/100 mil.  Em 2020, foram confirmados 24 casos de dengue grave e 
158 casos de dengue com sinais de alarme. Outros 49 casos permanecem 
em investigação. [...] (O Globo. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/nos-primeiros-dias-de-2020-
brasil-teve-mais-de30-mil-casos-de-dengue-pelo-menos-5-mortes-
24232854)  
  
Texto 3 
[...]  
O número atual de jovens infectados com a sífilis chocam. Segundo 
dados do Boletim Epidemiológico de 2016, pessoas entre 20 e 29 anos 
foram as que mais adquiriram sífilis, compondo 34% dos casos no país. A 
faixa etária em segundo lugar é a de 30 a 39 anos, representando 22%. 
[...] Epidemia ou não, a realidade é que essa IST está em alta entre os 
jovens e não só no país. Nos Estados Unidos, quem mais contrai a 
infecção são as mulheres mais novas, geralmente universitárias. No 
Brasil, os homens são maioria e representam 60% dos contaminados com 
sífilis. O Ministério da Saúde aponta, desde 2010, tendência no 
crescimento da notificação de doença em pessoas de 13 a 29 anos.  O 
motivo, em ambos os países, parece ter a ver com negligência. “Por ser 
uma doença muitas vezes sem sintomas, ela aparentemente some 
sozinha e volta anos depois. Às vezes, a pessoa nem sabe que tem e não 
procura diagnóstico. Faltam informações nos postos de saúde e o uso da 
camisinha”, comenta a ginecologista Karen Claussen. [...]  

 (Maria Inês Dolci. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mariaines/2020/03/cartoes-de-

lojas-podemfazer-mal-ao-seu-bolso.shtml)  

  
Texto 4  
O que é coronavírus? (COVID-19)  
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O 
novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos 
registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-
19). Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez 
em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como 
coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma 
coroa. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao 
longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se 
infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais 
comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e 
beta coronavírus OC43, HKU1. O que você precisa saber e fazer.  
Como prevenir o contágio: 
  

(Ministério da Saúde. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/)  
Instruções: 
 
– O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
– O texto definitivo deve ser escrito à tinta de cor preta, na folha própria, 
em até 30 linhas. 
– A redação que apresentar cópia dos textos motivadores 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 “insuficiente”. 
– fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
– apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema 
proposto. 
 

 


