Redação
INSTRUÇÕES:
•
•
•
•

Leia, com atenção, o tema proposto e elabore a sua Redação, contendo entre 20 (vinte) e 30 (trinta) linhas, mas não
ultrapasse os limites da Folha de Redação.
Escreva a sua Redação no espaço reservado ao rascunho e transcreva seu texto na Folha de Redação, usando caneta de
tinta azul ou preta.
Se desejar, coloque um título, cuja linha será incluída entre o limite recomendado.
Não utilize letra de forma ou de imprensa.

Será anulada a Redação







afastada totalmente do tema;
apresentada sob forma de verso;
assinada fora do local apropriado ou com qualquer sinal que a identifique;
escrita a lápis, parcial ou totalmente;
redigida na Folha de Rascunho;
construída sobre forma não articulada textualmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas etc.)

Tema da Redação
I.

(GANDHI. Frases. Disponível em: <http://metododerose.org/blogdoderose/wp-content/uplouads/2012/06/reformainterior.jpg>. Acesso em: 30 set. 2015.)

II.
Em uma lista de perguntas feitas a Mílton de Arruda Martins, consta a seguinte com a respectiva resposta:
Qual o papel do médico na promoção da saúde?
O médico deve ser um profissional que, além de fazer o diagnóstico e o tratamento das doenças e agravos à saúde de sua área
de atuação, assume um papel ativo na promoção da saúde de seus pacientes. Cada consulta médica pode ser uma ocasião para
orientação sobre comportamentos, hábitos e estilo de vida que favoreçam o bem-estar do assistido e aumentem, também, a
longevidade de cada um.
(PROMOÇÃO da saúde. Disponível em: <http://medicinaatual.com.br/doencas/promocao-dasaude.html .Acesso em: 30 set. 2015.)

Considerando as mensagens passadas pelos dois textos (I e II) de um lado, e, do outro, que é preciso desmitificar o espírito
da neutralidade da ciência e da tecnologia e encarar a responsabilidade política que ambas possuem, escreva, usando a normapadrão da língua portuguesa e alinhando argumentos convincentes para validar sua tese, uma dissertação argumentativa sobre a
dificuldade pessoal de operar mudanças no próprio comportamento e em que tal esforço pode ajudar a prática médica,
seja clínica, seja cirurgicamente, adotando, como “padrão ouro”, o próprio paciente.

