
 

Proposta de Redação – Fundamental II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, escreva um texto                   

dissertativo-expositivo sobre a atuação da vigilância sanitária no Brasil.  

TEXTO I 

RESOLUÇÃO-RDC N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 

Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 

[...] 

4 BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

4.2 HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

4.2.1 As instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser mantidos em condições               

higiênicosanitárias apropriadas. As operações de higienização devem ser realizadas por funcionários           

comprovadamente capacitados e com freqüência que garanta a manutenção dessas condições e minimize o risco               

de contaminação do alimento. 

4.2.2 As caixas de gordura devem ser periodicamente limpas. O descarte dos resíduos deve atender ao disposto                 

em legislação específica. 

4.2.3 As operações de limpeza e, se for o caso, de desinfecção das instalações e equipamentos, quando não                  

forem realizadas rotineiramente, devem ser registradas. 

4.2.4 A área de preparação do alimento deve ser higienizada quantas vezes forem necessárias e imediatamente                

após o término do trabalho. Devem ser tomadas precauções para impedir a contaminação dos alimentos causada                

por produtos saneantes, pela suspensão de partículas e pela formação de aerossóis. Substâncias odorizantes e ou                

desodorantes em quaisquer das suas formas não devem ser utilizadas nas áreas de preparação e armazenamento                

dos alimentos. 

4.2.5 Os produtos saneantes utilizados devem estar regularizados pelo Ministério da Saúde. A diluição, o tempo                

de contato e modo de uso/aplicação dos produtos saneantes devem obedecer às instruções recomendadas pelo               

fabricante. Os produtos saneantes devem ser identificados e guardados em local reservado para essa finalidade. 

4.2.6 Os utensílios e equipamentos utilizados na higienização devem ser próprios para a atividade e estar                

conservados, limpos e disponíveis em número suficiente e guardados em local reservado para essa finalidade.               

Os utensílios utilizados na higienização de instalações devem ser distintos daqueles usados para higienização              

das partes dos equipamentos e utensílios que entrem em contato com o alimento. 
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4.2.7 Os funcionários responsáveis pela atividade de higienização das instalações sanitárias devem utilizar             

uniformes apropriados e diferenciados daqueles utilizados na manipulação de alimentos. 

ANVISA. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/RESOLU%25C3%2587%25C3%2583O-RDC%2BN%2B216%2BDE%2B15%2BDE%2BSE

TEMBRO%2BDE%2B2004.pdf/23701496-925d-4d4d-99aa-9d479b316c4b>. Acesso em: 07 ago. 2019. 
TEXTO II 

Vigilância Sanitária apreende meia tonelada de alimentos vencidos em Floriano 

A Vigilância Sanitária de Floriano tem atuado desde a última semana, com uma "Força Tarefa" voltada para a                  

fiscalização em vários estabelecimentos do município. 

Segundo Jussinaldo Santos, farmacêutico e diretor do Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, foram             

recolhidas cerca de meia tonelada de alimentos com prazo de validade vencido em supermercado, mercadinhos,               

lanchonetes, restaurantes, dentre outros. "Esses alimentos se encontravam nas prateleiras e possivelmente            

seriam comercializados, então nós atuamos realizando esse trabalho de fiscalização e orientação, visando             

garantir proteção à saúde da população". 

A Vigilância Sanitária também fará a inspeção em outros pontos comerciais, como hotéis, supermercados,              

drogarias, consultórios buscando contemplar todos os estabelecimentos dos diferentes ramos de atividade do             

município. Além disso, também alerta para que os proprietários e empresários procurem a Vigilância Sanitária               

para solucionar pendências com alvarás. 

"É importante mencionar que a população pode estar realizando denúncias de irregularidades encontradas em              

seus bairros e em estabelecimentos, através da Ouvidoria ou da Secretaria Municipal de Saúde.", frisou               

Jussinaldo. 

Disponível em: <https://cidadeverde.com/floriano/99970/vigilancia-sanitaria-apreende-meia-tonelada-de-alimentos-vencidos-em-floriano>. Acesso 
em: 07 ago. 2019. Copyright 2019 - TV Cidade Verde. 

 

 

 

 

TEXTO III 

Vigilância Sanitária vai receber denúncias por telefone 

A partir de segunda (3/12), os belo-horizontinos vão contar com um novo serviço de atendimento para registro                 

de denúncias na Vigilância Sanitária de Minas Gerais. O novo canal vai agilizar o acesso à informação para a                   

população.  
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Antes da central de atendimento, as reclamações sobre produtos ou estabelecimentos, eram recebidas por cartas,               

e-mail, formulário na internet e telefone. Agora, o cidadão vai contar com uma central específica onde vai entrar                  

em contato direto com a Vigilância Sanitária do Estado. 

Entre as denúncias que podem ser feitas estão produtos com desvio de qualidade, produto falsificado ou                

clandestino, materiais sem registro da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), empresa sem             

responsável técnico ou sem alvará sanitário entre outras práticas irregulares. As denúncias serão encaminhadas              

para o Estado, que será o responsável por avaliar de quem é a competência da apuração em cada caso. 

Como vai funcionar? 

Quem entrar em contato com o serviço de atendimento telefônico vai receber um protocolo de atendimento para                 

acompanhar, via contato telefônico, o andamento da solicitação. As denúncias serão registradas em formulários              

próprios, que serão encaminhados para a área responsável. O prazo inicial para retorno é de dois dias úteis. 

O serviço de atendimento telefônico de denúncias e informações estará disponível de segunda a sexta-feira               

(exceto feriados), no horário de 7h às 19h, pelo telefone 155, opção 2 (Secretaria de Saúde), opção 2 (Vigilância                   

Sanitária). 

Mais informações em vigilancia.saude.mg.gov.br 

SOUBH. Disponível em: <https://www.soubh.com.br/noticias/variedades/vigilancia-sanitaria-vai-receber-denuncias-por-telefone>. Acesso em: 07 
ago. 2019. © Sou BH 2019. Todos os Direitos Reservados. 

TEXTO IV 

Texto dissertativo-expositivo 

O texto dissertativo-expositivo tem como objetivo informar e esclarecer o leitor através da exposição de um                

determinado assunto ou tema. Não há a necessidade de convencer o leitor, apenas de expor conhecimentos,                

ideias e pontos de vista. 

É essencial que o autor domine totalmente o assunto, uma vez que o rigor na análise do conteúdo de um texto                     

dissertativo-expositivo é elevadíssimo. Por se tratar da transmissão de um conhecimento teórico, devidamente             

legitimado, não pode haver qualquer tipo de incorreção. 

Além disso, é importante que o assunto seja exposto de forma clara, pormenorizada e objetiva, de modo a que o                    

texto seja entendido pelo maior número possível de leitores. 

Disponível em: <https://www.normaculta.com.br/texto-dissertativo-expositivo/>. Acesso em: 07 ago. 2019. Norma Culta: Gramática Online da 
Língua Portuguesa. © 2007 - 2019. 

WWW.IMAGINIE.COM 


