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REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA
ATENÇÃO: Nesta prova, faça o que se pede, utilizando, caso deseje, o espaço indicado para rascunho no presente caderno. Em seguida,
escreva o texto na folha de texto definitivo da prova de redação, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto
escritos em locais indevidos. Respeite o limite máximo de linhas disponibilizado. Qualquer fragmento de texto além desse limite será
desconsiderado. Na folha de texto definitivo da prova de redação, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em
material transparente.
Apesar de a globalização atingir, direta ou indiretamente, qualquer espaço e pessoa do planeta, isso
não significa que seus reflexos e consequências atinjam a todos de igual maneira nem que tenham a mesma
repercussão em todas as regiões.
Nas últimas décadas, a saúde passou a ser considerada como importante fator para o crescimento
econômico e o desenvolvimento social, com reflexos na política externa, na soberania nacional, nos direitos
humanos, nos programas de meio ambiente, no comércio e no turismo. Entretanto, os impactos sociais,
culturais e econômicos resultantes da globalização podem trazer riscos à saúde, decorrentes de fatores tais
como:
1. exacerbação das diferenças econômicas inter e intrapaíses, com o agravamento da pobreza;
2. degradação do meio ambiente, diminuição da biodiversidade e dispersão de poluentes;
3. aumento do consumo de alimentos cuja produção ou processamento favorecem dietas não saudáveis;
4. aumento da disseminação de doenças infecciosas em razão do maior número de viagens internacionais.
Paulo A. de Carvalho Fortes e Helena Ribeiro. Saúde global
em tempos de globalização. In: Saúde e sociedade.
Vol. 23, n.º 2, São Paulo, abr./jun., 2014 (com adaptações).

Considerando como motivadores os textos apresentados ao longo da prova e com base no fragmento acima, redija um texto dissertativo
em que
<
<

seja abordado, como tema, pelo menos um dos fatores acima enumerados;
se discuta o papel da informação na minimização dos riscos à saúde associados ao(s) fator(es) abordado(s).
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