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Instruções: 
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 com até 7 (sete) linhas escritas será considerada 
“insuficiente” e receberá nota zero. 
4. A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-
argumentativo receberá nota zero. 
5. A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite 
os direitos humanos receberá nota zero. 
6. 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. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO 01. 
A  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  declarou  que  vivemos  
uma  pandemia  do  novo  coronavírus, chamado de Sars-Cov-2. “Nas 
últimas duas semanas, o número de casos de Covid-19 [doença 
provocada pelo vírus fora da China aumentou 13 vezes e a quantidade  
de  países  afetados triplicou.  Temos mais de  118  mil infecções em 
114 nações, sendo que 4 291 pessoas morreram”, justificou Tedros 
Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. Mas como esse anúncio interfere 
no manejo do novo coronavírus? Na verdade, ele serve apenas como 
um alerta para que todos os países, sem exceção, adotem ações para 
conter a disseminação do problema e para cuidar dos pacientes 
adequadamente.  

Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/oms-decreta-
pandemia-do-novo-coronavirus-saiba-o-que-isso-significa/ 

 
TEXTO 02. 

O desemprego já  estava  alto  no  Brasil  no  primeiro  trimestre  
deste  ano,  quando  a pandemia  do  novo coronavírus ainda  só  
começava  a  afetar  a  economia  nacional.  De  acordo  com  o  
Instituto  Brasileiro  de Geografia e Estatística por volta de 1,2 milhão 
de pessoas entraram na fila do desemprego só nos últimos três meses, 
mas os analistas afirmam que esse número ainda tende a crescer por 
conta da crise da Covid-19. De acordo  com  o  IBGE,  houve  retração  
no  nível  de  emprego  em  quase  todas  as  áreas  pesquisadas:  
indústria (2,6%), construção (6,5%), comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas (3,5%), alojamento e alimentação (5,4%), 
outros serviços (4,1%) e serviços domésticos (5,9%).   

“O  movimento  foi  mais  acentuado  entre  os  informais:  dos  
2,3  milhões  de  pessoas  que  deixaram  o contingente de ocupados, 
1,9 milhão é de autônomos”, disse a analista da pesquisa, lembrando, 
porém, que ainda há 36,8 milhões de trabalhadores abaixo da linha do 
radar das estatísticas.”   

Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/05/01/inte
rnas_economia,850313/desemprego-dispara-com-a-chegada-do-coronavirus-e-

chega-a-12-2.shtml 
 

 
TEXTO 03. 
Estamos diante de um quadro de alerta que afeta o mundo inteiro. O 
coronavírus é, talvez, o maior fator de aflição em dimensões globais 
dos últimos 30 anos. O distanciamento social recomendado pela 
Organização Mundial  da  Saúde  (OMS)  para  impedir  que  o novo  
coronavírus se  espalhe,  na  verdade,  tem  aproximado pessoas. Elas 
estão se dispondo a fazer compras em mercados e farmácias para 
evitar que idosos e  demais pessoas do grupo de risco precisem sair às 
ruas. Outras dão aulas gratuitas on-line e cuidam da saúde mental da  
sua  rede  de  afeto.  Os  trabalhadores  autônomos  vêm  sofrendo  
com  o  atual  cenário,  já  que  não  possuem salários fixos e o número 
de clientes caiu ou zerou neste momento de quarentena. Se você é 
cliente de alguém que  está  nessa  situação  –  e  se  isso  estiver  ao  
seu  alcance  –,  um  grande  ato  de  solidariedade  é  contribuir 
financeiramente  com  esse  profissional  (diarista,  professor  

particular,  personal  etc.),  mesmo  ele  estando impossibilitado de 
trabalhar. Outra forma de contribuir é divulgando o trabalho dele em 
suas redes sociais.  
 

Disponível em: https://www.natura.com.br/blog/cuidar-da-rede-de-
relacoes/novo-coronavirus- 

 
TEXTO 04. 

 
Disponível em:  

https://cdn.folhape.com.br/upload/dn_arquivo/2020/03/2803-solidariedade-
greg-475.jpg 

 
 

TEXTO 05.  
A  necessidade  de  trabalhar  o  ativo  responsabilidade  social  

não  é  uma  discussão  nova.  Mas,  com  o despontar  de  uma  crise  
com  dimensões  globais,  como  a  causada  pelo  novo  coronavírus,  
esse  tema  ganha urgência  para  as  marcas  e  a  sociedade.  Nas  
últimas  semanas,  companhias  precisaram  rever  seu posicionamento, 
alterar ou até mesmo tirar campanhas do ar e criar ações para tentar 
suprir as necessidades do momento. Nesse contexto, a maneira como a 
responsabilidade social das marcas será trabalhada pode ser um divisor 
de águas entre as que vão se fortalecer com a crise e as que vão 
naufragar no oportunismo. Para Mônica Gregori, co-fundadora da 
consultoria Cause, a pandemia deve despertar valores antes ofuscados 
pela lógica de consumo. Ela explica que a necessidade de olhar para o 
coletivo faz com que comportamentos como a concorrência  
desmedida  e  o  individualismo  percam  sentido:  ”Isso  bateu  na  
sociedade  como  um  todo  e  as marcas, que estão inseridas nesse 
contexto, voltaram a se enxergar como parte do coletivo”.  Mônica 
defende que nesse momento o caminho para as companhias será o de 
se unir por um objetivo comum. “A causa, agora, é como minimizar os 
efeitos dessa pandemia”, explica.   

Disponível em: 
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/04/09/responsab

ilidade-social-pandemia-exige-coerencia-das-marcas.html 
 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua 
portuguesa sobre o tema “A solidariedade em momento de  
pandemia” 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. 

 


