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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
 O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
 O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
 A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas
desconsiderado para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
 desrespeitar os direitos humanos.
 tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerado “texto insuficiente”.
 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
 apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.

TEXTOS MOTIVADORES
Texto 1
60 mil brasileiras terão câncer de mama até o final de 2020
Estimativas feitas por institutos especializados alertam para o número de diagnósticos que podem ocorrer até
dezembro deste ano
Redação Minha Vida
29/9/2020
O câncer de mama é o tipo de tumor que mais acomete mulheres no Brasil e no mundo, gerando uma taxa
de mortalidade alta entre esse grupo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 1,38
milhões de novos casos e 458 mil mortes pela doença acontecem por ano no mundo todo.
Esse tipo de tumor é considerado maligno, se desenvolvendo na mama como consequência de alterações
genéticas em algum conjunto de células da região, que passam a se dividir descontroladamente. O diagnóstico pode
ser dividido em diferentes categorias, levando em consideração se o tumor é ou não invasivo, seu estadio
(extensão), entre outros fatores.
De acordo com dados levantados pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), até o final de 2020, mais de 60
mil mulheres terão câncer de mama no país, totalizando 66.280 mil novos casos. A probabilidade do
desenvolvimento da doença também foi estimada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que indicou que 1 em
cada 12 mulheres terão um tumor nas mamas até os 90 anos de idade.
Disponível em: https://www.minhavida.com.br/saude/noticias/36807-60-mil-brasileiras-terao-cancer-de-mama-ate-o-final-de-2020
acesso em: 26/10/2020
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Nome:
PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua
portuguesa sobre o tema Desafios na prevenção do câncer de mama no Brasil 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.
FOLHA DE REDAÇÃO
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