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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.
 Transcreva seu texto na Folha de Redação, usando caneta de tinta azul ou preta.
 Coloque um título para a sua Redação, se assim o desejar.
 Não utilize letra de forma ou de imprensa.







Redigida fora do tema proposto;
Apresentada em forma de verso;  assinada fora do local apropriado;
Escrita a lápis, de forma ilegível, ou não articulada verbalmente;
Redigida em folha que não seja a de Redação;
Pré-fabricada, ou seja, que utilize texto padronizado, comum a vários candidatos.

Tema da Redação
Texto 1
Solidão dobra risco de Alzhimer, fiz pesquisa
Michelle Achkar
Ser solitário pode trazer diversos problemas à saúde. A mais recente descoberta associa o sentimento de solidão a
maiores riscos de desenvolver a Síndrome de Alzheimer na terceira idade. Estudos anteriores já haviam
estabelecido ligação entre declínio mental e demência em pessoas que se mantêm isoladas ou têm vida social bem
restrita. As informações foram publicadas no Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry e divulgadas pelo
Daily Mail.
Texto 2
O que vemos é cada vez mais casos de pacientes com discursos fragmentados, ocorrências de dissociação de
personalidade (um resultado nítido das alter personalidades tão usuais no mundo digital), quadros de carência
afetiva aguda e comportamentos compulsivos diversos (muito provavelmente originados no abandono gerado pelos
pais pós-modernos), além de transtornos de ansiedade e depressão, nos mais diversos níveis. Um mundo onde as
pessoas não só estão mais sozinhas, como estão sozinhas, deprimidas, ansiosas (todas buscando aceitação,
acolhimento, conexões afetivas e amor), compulsivas e, paradoxalmente, conectadas com o mundo. Ou seja, ao
contrário do ditado, não basta estar sozinho, mas sozinho apesar de acompanhado.

* Marcelo Bernstein jornalista e também atua como psicanalista e terapeuta sexual.

Reflita sobre as informações veiculadas nos dois fragmentos e, considerando também suas vivências sobre o
assunto enfocado, escreva um texto dissertativo-argumentativo em que discuta a solidão no século XXI e os
seus defeitos na saúde humana, levando em consideração o envelhecimento da população e a invisibilidade
que o outro tem tido em nossas vidas.
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