PROVA AMARELA
REDAÇÃO
Orientações:
A seguir encontram-se a proposta de redação
e uma folha para rascunho no verso.
A versão final da redação deve ser transcrita à
tinta para a folha definitiva. Textos fora deste
espaço serão desconsiderados.
O texto deve ter entre 20 e 30 linhas, deve
atender ao gênero solicitado e não deve ser
escrito em verso (poema).
A situação de produção deste texto requer o
uso da modalidade escrita culta da língua
portuguesa. Desvios intencionais devem ser
marcados graficamente.
A partir da leitura dos textos a seguir e com
base nos seus conhecimentos, elabore um texto
dissertativo-argumentativo respondendo à pergunta:
Como
tratar
a
obesidade
sem
reforçar
preconceitos?
Texto 1
O percentual de pessoas com excesso de peso
superou, pela primeira vez, mais da metade da
população brasileira. A pesquisa Vigilância de Fatores
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico (Vigitel 2012), do Ministério da
Saúde, mostra que 51% da população acima de 18
anos está acima do peso ideal. Em 2006, o índice era
de 43%. [...] Apesar de a obesidade estar relacionada
a fatores genéticos, há importante influência
significativa do sedentarismo e de padrões
alimentares inadequados no aumento dos índices
brasileiros.

Texto 3
A obesidade é um dos problemas mais importantes
que a Saúde Pública enfrenta hoje no Brasil e em
outros países do mundo. A Organização Mundial de
Saúde (OMS) considera que, atualmente, nos países
desenvolvidos, ela seja o principal problema de saúde
a enfrentar. [...] Nosso cérebro condicionado em
tempos de penúria agora encontra fartura e o
mecanismo evolucionista que selecionou pessoas
capazes de acumular gordura, decisão inteligente no
passado, se volta contra elas. Reverter esse processo
é tarefa árdua e muitas vezes inglória. No entanto, é
preciso estar alerta. O excesso de peso está
associado a uma série de doenças que comprometem
a qualidade e a duração da vida.
Fonte: http://drauziovarella.com.br/obesidade/obesidade/

Texto 4
Os pesquisadores trazem elementos para identificar
como a atual indústria alimentar não visa o bem estar
das pessoas, apenas o lucro. Em outras palavras, a
lógica que transforma o alimento em apenas um
produto lucrável, e não o considera estratégico para a
saúde pública, permite que se faça uso excessivo de
agrotóxicos, abuse de conservantes, lance mão de
transgênicos de forma irresponsável, entre outras
medidas que afetam a saúde dos brasileiros e levam
ao aumento de peso.
Fonte:
https://www.brasildefato.com.br/2016/08/23/da-fome-aobesidade-capitalismo-e-seus-dramas-no-seculo-21/

Texto 5

Fonte: http://www.brasil.gov.br/saude/2013/08/obesidadeatinge-mais-da-metade-da-populacao-brasileira-aponta-estudo
Fonte: https://gordaslivres.wordpress.com/tag/gordofobia/

Texto 2
Na TV, gordos são ridicularizados, sofrendo para fazer
dieta e se exercitar em frente às câmeras. Fala-se de
uma "epidemia de obesidade", e gordos recebem
olhares de desaprovação, como se fossem emissários
da peste negra. Companhias aéreas e marcas de
roupas penalizam seus clientes mais pesados. No
Brasil, o sobrepeso virou critério de seleção em
concursos públicos e se transformou em nota de corte
no mercado de trabalho - em uma entrevista, o
publicitário e apresentador de TV Roberto Justus
decretou que não se deve contratar quem está acima
do peso, pois isso seria um sinal inequívoco de
desequilíbrio e falta de inteligência.
Fonte:
tem-vez

http://super.abril.com.br/ciencia/onde-os-gordos-nao-
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