


A partir da leitura dos textos dos textos motivadores e com base
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua
portuguesa sobre o tema A PROBLEMÁTICA DO CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS POR JOVENS BRASILEIROS, apresentando
proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para defesa de um ponto de vista.
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Influenciados pelo comportamento “Carpe Diem”, ou
seja, “aproveitar a vida” sem se preocupar com as
consequências, muitos jovens brasileiros ingerem bebidas
alcoólicas._____ ocorre, ________, por influência da mídia,
incentivo familiar e pelo desejo de fazer parte de um ciclo
de amizade.
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_____________, as propagandas, principalmente de
cervejas, induzem a um consumo cada vez maior. As
cervejarias possuem um papel significativo no
comportamento etílico do jovem brasileiro,_____ destinam
elevados investimentos na contratação de personalidades
para influenciar na relação entre ingestão de álcool e
felicidade.__________,a lei que pretende proibir
propagandas destinadas ao consumo de bebidas alcoólicas
deve ser aprovada pelo presidente da nação.
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___________meios de comunicação, a família e os amigos são importantes
influenciadores. A instituição familiar é muito importante na formação de um
indivíduo, trata-se de um fenômeno social, segundo a Sociologia.__________,
contribui significativamente para essa problemática,__________, muitas vezes,
permite o consumo e, até mesmo, induz à ingestão de álcool.____________, a
juventude é muito fácil de ser induzida pelas amizades.______________, no estado
de São Paulo, em 2015, um jovem universitário morreu em uma festa devido ter
ingerido 25 doses de vodca, após participar de uma competição entre colegas.
Casos como esse mostram o efeito devastador que o álcool pode causar no
organismo.
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_____________, é preciso coibir de forma mais eficaz as influências que
contribuem para o consumo precoce de álcool.____________, o governo deve
intensificar a fiscalização, além de elevar o valor das multas para que sejam
compatíveis com o lucro financeiro de cada estabelecimento que desrespeitar as leis
referentes à venda de bebidas.___________, nas escolas devem ser implantados
projetos, com a participação da família, que informem sobre os danos que as
bebidas alcoólicas podem causar, visando assim à formação de jovens conscientes
dos malefícios provenientes da ingestão de substâncias com álcool._____________,
a juventude poderá “aproveitar a vida” de forma mais saudável.

TEXTO DE ALUNO
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