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Faremos a seguir algumas considerações a respeito da proposta de redação: 
 

1. Considerando os textos anteriores como motivadores: através desta parte do enunciado, o candidato deve ter o 
entendimento de que os textos apresentados como motivadores são subsídios para que, a partir dos mesmos, o 
candidato possa elaborar e sustentar suas ideias. 

2. Texto dissertativo-argumentativo: a tipologia textual foi definida; portanto, o não atendimento a este requisito 
compromete a proposta de redação. 

3. O tema: “Outubro Rosa e Novembro Azul: juntos na prevenção contra o câncer”. 
A exposição e a defesa das ideias do autor do texto deverão ser construídas tendo como centro da discussão o tema apresentado 
nesta proposta. “A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio e a evidência das provas. 
Na proposição, deverá ocorrer a declaração da tese ou ponto de vista a ser defendido pelo autor.” A partir de tal consideração e 
tendo em vista o tema proposto, eis alguns aspectos que poderão ser abordados: 

• a importância da conscientização e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata; 

• fatores que podem aumentar o risco da doença; 

• maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e a redução da mortalidade; 

• o país fortalecendo a cultura da prevenção, atitude que é o melhor caminho para garantir a saúde e a qualidade de vida 
populacional;  

• a importância de uma vida mais saudável, cortando hábitos ruins como o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e 
o sedentarismo; 

• as mulheres e os homens mantendo os seus exames preventivos em dia. 

 
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. ed. 
Rio de Janeiro: FGV, 2010. 548 p. (atualizada com a Nova Ortografia da Língua Portuguesa).  

 


