Redação
Tema I
O Brasil tem uma taxa de obesidade muito inferior a dos Estados Unidos e da maioria dos países europeus. Especialistas
apostam, no entanto, que o País pode figurar entre os recordistas mundiais na próxima década. Seria uma avaliação exagerada?
“A hipótese não é alarmista, é real.”, afirma o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que defende a regulamentação da
publicidade de alimentos dirigida às crianças e a construção de acordos com a indústria para melhorar a qualidade dos produtos
oferecidos à população.
Segundo ele, superamos as metas de combate à desnutrição e à subnutrição, mas a população está engordando em ritmo
acelerado. Até porque aumentou o acesso e o consumo de alimentos. Além disso, o processo de urbanização induziu uma
mudança de hábitos
Os impactos de tudo isso já são sentidos no Sistema Único de Saúde, com o aumento dos custos para tratamento de
doenças crônicas associadas à obesidade, como hipertensão e diabetes.
(BRASIL, recordista de gordura. Carta Capital, São Paulo: Confiança, ano XV, n. 598, p.28-29, 2 jun 2010. Seu país. Entrevista concedida por José
Gomes Temporão à Carta Capital. Adaptado.)

A partir das informações veiculadas no fragmento em evidência associadas ao perfil exigido pela indústria de beleza do mundo
contemporâneo, escreva um texto dissertativo defendendo a ideia de combate à obesidade, sinalizando, inclusive, os meios
de que o governo e o cidadão comum dispõem para evitar esse mal que tantos problemas causa à saúde humana.
OBSERVAÇÕES:
1) Escreva seu texto usando uma linguagem fluente, que respeite as normas gramaticais.
2)

Selecione os argumentos que servirão de base para a defesa do seu ponto de vista.

3)

Lembre-se de como sofrem, em amplo sentido, as pessoas obesas quer na escola, quer no trabalho ou até mesmo na
própria casa.

Tema II
Eles já foram acusados de tudo: distraídos, superficiais e até egoístas. Mas se preocupam com o ambiente, têm fortes
valores morais e estão prontos para mudar o mundo.
Com 20 e poucos anos, esses jovens são os representantes da chamada Geração Y, um grupo que está, aos poucos,
provocando uma revolução silenciosa. Sem as bandeiras e o estardalhaço das gerações dos anos 60 e 70, mas com a mesma
força poderosa de mudança, eles sabem que as normas do passado não funcionam –– e as novas estão inventando sozinhos.
Os nascidos entre 1978 e 1990 foram concebidos na era digital, democrática e da ruptura da família tradicional. Essa
garotada está acostumada a pedir e ter o que quer.
Com o mundo relativamente estável, eles cresceram em uma década de valorização intensa da infância, com internet,
computador e educação mais sofisticada que as gerações anteriores. Ganharam autoestima e não se sujeitam a atividades que
não fazem sentido a longo prazo. Sabem trabalhar em rede e lidam com autoridades como se eles fossem um colega de turma.
(LOIOLA, Rita. Geração Y. Disponível em: < http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/ 0,,EDG87165-7943-219,00-GERACAO+Y.html>. Acesso
em: 6 set. 2010. Adaptado.)

Com base nas ideias veiculadas no fragmento em evidência e tendo conhecimento da importância dos contextos histórico e
social na vida do ser humano, escreva um texto dissertativo em que você se posicione a favor ou contra o comportamento
da chamada Geração Y, apresentando argumentos convincentes e, portanto, capazes de sustentar o ponto de vista por você
defendido, ou ainda, assumindo uma posição diferente sobre a juventude atual, desde que alinhe argumentos que a sustentem.

Programa de Avaliação Continuada - PAC II - UNICENTRO

Red- 1

REDAÇÃO – RASCUNHO
Assinale o Tema selecionado para produzir seu texto:
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