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PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos co-

nhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto 

dissertativo-argumentativo, utilizando a norma-padrão da língua 

portuguesa, sobre o tema Adesão ao uso de máscaras pela 

população brasileira, apresentando uma proposta de intervenção 

que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, 

de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do 

seu ponto de vista.

TEXTO 1 

A etiqueta respiratória em tempos 

de Covid-19

[...]

Até aquela época – e o curioso é que faz menos de 9 meses –, 

andar de máscara era no mínimo estranho. O hábito era mais as-

sociado à cultura oriental ou entre quem tinha uma doença muito 

grave. Coisa boa certamente não era. Quando surgiu a obrigato-

riedade do uso desse item, houve protestos e focos de resistência. 

Alguns tentaram impugnar a lei. Não por menos: vestir máscara é 

desagradável. Mas é um ato necessário e de solidariedade.

[...]

Impulsionados pela nova realidade, estabelecemos em pouco 

tempo uma nova etiqueta em torno do simples ato de respirar. Quem 

já não saiu de casa distraidamente sem máscara, para mais adiante 

se dar conta, horrorizado, da gafe cometida?! [...]

LORENZI FILHO, Geraldo. “A etiqueta respiratória em tempos de 

Covid-19”. Veja Saúde, 3 dez. 2020. Disponível em: <https://saude.

abril.com.br/blog/com-a-palavra/a-etiqueta-respiratoria-em-tempos-de-

covid-19/>. Acesso em: 27 abr. 2021.

TEXTO 2 

Máscaras, distanciamento e lavagem das 

mãos são as melhores defesas contra a 

Covid-19

Um ano após os primeiros casos de contaminação em ter-

ritório brasileiro pelo Sars-Cov-2 – o vírus que causa a Covid-19 

(Coronavirus Disease) – as principais recomendações da Organiza-

ção Mundial de Saúde (OMS) e da comunidade médica para dimi-

nuir o risco de contrair a doença continuam sendo as mesmas: usar 

máscara, lavar as mãos ou usar álcool em gel, evitar aglomerações, 

mantendo o distanciamento, cobrir a boca com o braço ao espirrar 

e sempre deixar janelas abertas para circulação do ar em ambientes 

[...]

fechados.

ADESÃO AO USO DE MÁSCARAS PELA POPULAÇÃO BRASILEIRA

Para serem efetivas, as máscaras precisam estar ajustadas, ve-

dando o nariz e a boca, evitando a passagem do ar pela bochecha 

e ltrando as micropartículas contaminadas com o vírus que cam 

suspensas pelo ar, em forma de aerossóis. O ideal é que as másca-

ras sejam feitas com três camadas, com um tecido de algodão, um 

sintético e um impermeável. Mesmo de máscara, as pessoas devem 

manter uma distância de pelo menos um metro e meio umas das 

outras. Seu uso é fundamental a todos. Mais ainda aos que prestam 

atendimento ao público. [...]

As máscaras do tipo N95 ou PFF (peça facial ltrante), segundo 

a OMS, foram desenhadas para proteger prossionais de saúde que 

estejam lidando com pacientes ou estejam em ambientes contami-

nados. A recomendação de uso pela população em geral, no en-

tanto, varia de acordo com o país. A União Europeia estimula o uso 

desse tipo de máscara por todos os seus cidadãos.

Para todos os tipos de máscara, é recomendado evitar tocá-la 

na parte externa e lavar as mãos antes e depois de colocar ou retirar 

a peça.

[...]

POZZEBOM, Elina Rodrigues. “Máscaras, distanciamento e lavagem 

das mãos são as melhores defesas contra a Covid-19”. Agência Senado. 

Brasília, 24 mar. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/

noticias/materias/2021/03/24/mascaras-distanciamento-e-lavar-maos-

sao-as-defesas-contra-a-covid-19>. Acesso em: 27 abr. 2021.

TEXTO 3 

Uso incorreto de máscara pode gerar multa 

de R$ 2 mil no Rio Grande do Sul

[...] O decreto 55.782, que detalha as novas medidas para o 

combate da pandemia de Covid-19, foi publicado em edição espe-

cial do Diário Ocial do Estado na noite desta sexta-feira (5).

[...]

A principal novidade diz respeito ao descumprimento da deter-

minação legal do uso correto de máscara, tapando nariz e boca, na 

circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, 

em vias públicas e no transporte público coletivo. Quem descumprir 

essa regra pode receber uma advertência ou multa de R$ 2 mil, po-

dendo ser majorada para R$ 4 mil em caso de reincidência.

[...]

“Uso incorreto de máscara pode gerar multa de R$ 2 mil no Rio Grande 

do Sul”. Jornal do Comércio. Porto Alegre, 6 mar. 2021. Disponível 

em: <https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/

coronavirus/2021/03/781711-uso-incorreto-de-mascara-pode-gerar-

multa-de-r-2-mil.html>. Acesso em: 27 abr. 2021.
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TEXTO 4 

Fake News Não Pod #7: por que devemos 

usar máscara?

Se você já recebeu fotos, mensagens ou vídeos, armando que 

o uso prolongado de máscaras pode causar hipóxia, infecções, den-

tre outros malefícios, saiba que essas informações são falsas e que 

você deve parar de compartilhá-las imediatamente. Entenda o por-

quê no podcast Fake News Não Pod desta semana.

Laura Colete Cunha, acadêmica da Faculdade de Ciências Far-

macêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) da USP, explica que hipóxia é 

um termo usado para designar condições em que há baixos níveis 

de oxigênio no corpo. “O uso de máscaras não é capaz de causar 

hipóxia, visto que a máscara não detém a passagem de oxigênio 

ou outros gases, a máscara foi feita para somente impedir a disper-

são de grandes partículas. O vírus é transmitido a partir de grandes 

partículas e gotículas, por isso o uso de máscaras é essencial para 

conter a transmissão.”

O uso de máscaras, de acordo com as recomendações, tam-

bém não facilita a proliferação de fungos ou bactérias patogênicas 

que poderiam causar uma infecção. Laura diz que a máscara pode 

conter nossos próprios microrganismos, sempre presentes na nossa 

boca, narinas e pele, e que não nos fazem mal algum. “O uso de 

máscara só é contraindicado em crianças menores de 2 anos, indi-

víduos inconscientes, com problemas respiratórios ou incapazes de 

remover a máscara sem assistência. “Fora essas exceções, todos 

devem usar máscaras!”

Apesar de o uso de máscaras não oferecer perigos à saúde 

humana, o projeto de lei 4.650/20 pretende tornar não obrigató-

rio o uso de máscaras. Segundo a autora do projeto, Bia Kicis, do 

PSL, não existem evidências cientícas que assegurem que o uso de 

máscaras de fabricação artesanal proteja a população contra o vírus 

da Covid-19. Contudo, arma Laura, um artigo publicado na revista 

Science, utilizando-se de técnicas de baixo custo, demonstrou que 

as máscaras de algodão artesanais apresentavam uma redução de 

70% ou mais na emissão de partículas.

“Apesar de a ecácia das máscaras artesanais não ser 100%, é 

importante salientar que o seu uso por todos reduz a probabilidade 

de transmissão e contaminação pelo vírus, portanto, dispensar o uso 

obrigatório de máscaras não é uma medida sensata, muito pelo con-

trário, é uma medida que põe a população em risco.”  Não Pod #7: por que devemos 

CUNHA, Laura Colete. “Fake News

usar máscara”. Jornal da USP. São Paulo, 17 mar. 2021. Disponível em: 

<https://jornal.usp.br/podcast/fake-news-nao-pod-7-por-que-devemos-

usar-mascara/>. Acesso em: 27 abr. 2021.

ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

Você poderá rascunhar sua redação; no entanto, o texto de-

nitivo a ser entregue ao professor deverá ser escrito à tinta preta e 

possuir até 30 linhas. Como a produção deverá ser autoral, a reda-

ção que apresentar cópia de trechos da coletânea terá o número de 

linhas copiadas desconsiderado na contagem.

Além disso, receberá nota 0 (zero) a redação que: 

• não apresentar qualquer texto escrito na folha entregue 

ao professor; 

• contiver até 7 linhas escritas, congurando texto insuciente; 

• não atender à proposta solicitada ou possuir outra estrutu-

ra textual que não seja a dissertativa-argumentativa;

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada 

do tema proposto;

• contiver impropérios, desenhos ou outras formas proposi-

tais de anulação.

Vale ressaltar que, apesar de isto não se aplicar durante os 

nossos exercícios de escrita, no dia da prova do Enem, acrescentar 

nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identicação 

no espaço destinado exclusivamente ao texto da redação também 

resultará em anulação.

Boa produção!

Professora Sônia Tomita

Orientações para o professor
Reforçamos a orientação para que as redações evitem desviar-se do foco temático, privilegiando discussões adjacentes ou de motivação 

meramente partidária. Além disso, independentemente da opinião pessoal de cada estudante com relação ao assunto, esperamos que todas 

as produções textuais mantenham um discurso coerente do início ao m, utilizem-se de argumentos baseados em fatos, dados e informações 

conáveis e apresentem – desde que de forma respeitosa, obedecendo às possibilidades constitucionais e aos princípios dos direitos humanos 

– uma proposta de intervenção no sentido de promover a adoção do uso correto de máscaras entre a parcela que ainda resiste ou desconhece 

os protocolos sanitários vigentes.
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