
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 
3. 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. 
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

4.1 tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”. 
4.2 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
4.3 apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. 

__________________________________________________________________________________ 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I 

 
No Brasil, 79% das pessoas com mais de 16 anos admitem tomar remédios sem prescrição médica. O porcentual é o maior desde 
que a pesquisa começou a ser feita pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ). Em 2014, 76,2% diziam 
automedicar-se e em 2016, 72%. O imediatismo e o maior acesso à internet estão entre os motivos para o aumento, de acordo com 
os coordenadores do estudo. “O brasileiro está na correria do dia a dia, e o smartphone leva as pessoas a pular etapas. Em vez de 
passar em um médico, vão diretamente à internet e fazem o autodiagnóstico, sem falar com ninguém”, afirma o farmacêutico I. R., 
pesquisador do ICTQ. 

 
NIEDERAUER, Ana Paula; FELIX, Paula. Pesquisa mostra que 8 em cada 10 brasileiros admitem automedicar-se. Disponível em: https://saude.estadao.com.br. (adaptado). 

 
 

TEXTO II 
O uso de medicamentos responde pela maioria dos 

casos de intoxicação, de acordo com um levantamento feito a 
partir dos atendimentos no Centro de Informação e 
Assistência Toxicológica (Ciatox) da Unicamp, em Campinas 
(SP), que é referência no Brasil. O consumo de remédios 
corresponde a 33,62% das ocorrências, mais que o dobro, por 
exemplo, dos atendimentos por picadas de animais 
peçonhentos e consumo de produtos químicos. 

As principais vítimas são crianças e idosos; e 
medicações populares, como antitérmicos, estão entre as 
substâncias responsáveis pelas ocorrências.  

Segundo o fundador do Ciatox, as crianças são 
vulneráveis à intoxicação de medicamentos por ingestão 
acidental, principalmente no período de férias, pois a criança 
tende a ter mais tempo em casa para procurar e ter acesso às 
substâncias 

No caso dos idosos, Vieira afirma que muitas vezes 
a ingestão também ocorre acidentalmente, pois, além de 
usarem muitos remédios, têm o hábito de tomá-los à noite e 
podem consumir de forma errada. 
 
Disponível em: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/uso-de-medicamentos-e-a-principal-
causa-de-intoxicacao-aponta-unicamp.ghtml 

 
 
 

TEXTO III 

 
Disponível em: https://milenar.org/2018/01/07/uso-de-medicamentos-e-a-principal-causa-de-
intoxicacao-aponta-unicamp/ 

 

TEXTO IV 

 
A propaganda de medicamentos nos meios de comunicação de massa constitui um estímulo frequente para a automedicação, pois 
explora o desconhecimento dos consumidores acerca dos produtos e seus efeitos adversos. 
O baixo poder aquisitivo da população e a precariedade dos serviços de saúde contrastam com a facilidade de se obter medicamentos, 
sem pagamento de consulta e sem receita médica, em qualquer farmácia, onde, não raro, encontra-se o estímulo do balconista 
interessado em ganhar uma comissão pela venda. Mesmo nas camadas privilegiadas, que têm amplo acesso aos serviços médicos, a 
automedicação ganha espaço, havendo uma tendência para a busca de solução imediata para as enfermidades, a fim de não 
interromper as atividades cotidianas ou possibilitar um pronto retorno a elas. 

SÁ, Mirivaldo Barros e. Automedicação em idosos na cidade de Salgueiro-PE.Disponível em: https://www.scielosp.org. (fragmento). 
______________________________________________________________________________ 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
A partir da leitura dos textos motivadores 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 
“A PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA”, 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. 


