PROPOSTA 04 REDAÇÃO - CMF - EAD
Leia texto:
		 Atualmente estamos passando pela crise do Coronavírus em todo o mundo. Mas o que é o Coronavírus?
		 É uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto
em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada COVID-19.Os sinais e sintomas
são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato
respiratório inferior, como as pneumonias. No entanto, ainda precisa de mais estudos e investigações para
caracterizar melhor os sinais e sintomas da doença.
Os principais são sintomas conhecidos até o momento são:
• Febre.
• Tosse.
• Dificuldade para respirar.
		 As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em andamento, mas
a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato,
está ocorrendo. Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com sintomas
respiratórios está em risco de ser exposta à infecção.
		 Baseado nas informações do texto acima, produza uma narrativa em 1ª pessoa na qual o narrador
personagem explica para um amigo o que ele tem que saber e fazer para prevenir o contágio dessa doença.
Instruções:
O texto deverá ter de 20 a 25 linhas;
Não se esqueça de colocar um título;
Foco narrativo: 1ª pessoa
Não esquecer de apresentar na narrativa o tempo e o espaço.
O texto deverá ter a presença de diálogo (discurso direto) entre as personagens;
A letra deve ser legível;
Deve ser empregada a linguagem culta da Língua Portuguesa.
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