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Orientações  
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá 

deixar claro o aspecto da situação que você pretende abordar. 
Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  

D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no 
lugar da assinatura: JOSÉ ou JOSEFA.  

E) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. 
na folha de prova.  

F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  
G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação.  

 
 

ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as 
relativas ao tema e ao gênero que escolheu, sua redação será 

penalizada. 
 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 
 

Sem informação, higiene e abrigos, população de rua de 
SP está vulnerável à covid-19 

Marina Duarte de Souza  

  
Diante do aumento de casos do novo coronavírus no Brasil e, 

principalmente, em São Paulo (SP), a orientação dos órgãos  de  saúde  
é  o  isolamento  em  casa.  Mas,  para  pelo menos 24 mil pessoas que 
vivem em situação de rua na capital paulista, a quarentena domiciliar 
não é uma possibilidade.   

O  número  integra  os  dados  do  último  censo  da 
população  de  rua  apresentado  pela  Prefeitura,  que  mostra também 
que mais de 3 mil moradores de rua têm mais de 60 anos, ou seja, 
estão no grupo de risco da epidemia.  

Para  o  movimento  social  o  total  de  pessoas  em situação 
de rua é ainda maior e chega a mais de 33 mil. Como essa  população  
poderá  lidar  com  a  covid-19  sem  abrigo, alimentação e acesso a 
higiene?  

O governo municipal anunciou a implantação de cinco 
centros de acolhida de emergenciais neste domingo (22). Serão 
oferecidas um total de 400 novas vagas, que se somarão às 17,2  mil  já  
existentes.  Um  dos  espaços,  na  região  da Subprefeitura  Vila  
Mariana,  será  utilizado  por  pessoas  já diagnosticadas  com  
coronavírus  e  que  necessitam  de isolamento domiciliar.   

Segundo  a  administração,  a  medida  visa  poder esvaziar 
parcialmente os centros que já existem, viabilizando um espaçamento 
maior entre os beliches. A prefeitura também anunciou  a  instalação  
de  pias  no  centro  da  cidade  e abordagens  às  pessoas  em  situação  
de  rua  por  meio  das equipes  dos  programas  Consultório  na  Rua  e  
Redenção  na Rua.   

As providências só foram tomadas após mobilização da  
sociedade  civil,  como  o  abaixo-assinado  promovido  pelo padre  Júlio  
Lancellotti,  da  Pastoral  Povo  de  Rua  para distribuição de álcool em 
gel e aumento de abrigos por parte do poder público.  

Para o líder religioso da Casa de Oração do Povo, no bairro  
da  Moóca,  população  na  rua  continua  bastante vulnerável  e  carece  
de  informações.  Ele  disponibilizou  a paróquia como abrigo para 
moradores com suspeita da doença.  

“O que consigo verificar, que eu sinto e presencio, é que  a  
população  de  rua  está  aflita  e  ainda  com  poucas informações,  com  
dificuldade  de  aceitar  que  os  serviços  de acolhimento fiquem em 
quarentena. Muita gente desprotegida sem  nenhuma  informação,  
muitos  não  estão  conseguindo alimentação  e  estão  sem  acesso  à  
água  potável”,  conta  

Lancellotti.   
O Núcleo de Direitos Humanos do Povo de Rua e o 

Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) endossam as  
observações  do  coordenador  da  Pastoral  Povo  de  Rua  e destacam  
que  as  medidas  da  administração  municipal  ainda não  tiveram  
efeitos  práticos  na  vida  dessas  pessoas.  Em tempos de quarentena e 
com políticas públicas fragilizadas, a população de rua fica ainda mais 
desassistida.  

“Tinham  grupos  de  pessoas  que  doavam  alimentos para  a  
população  de  rua,  mas  esses  grupos  na  semana passada já se 
retiraram da rua. Muitas pessoas em situação de rua recebem 
alimentos dos restaurantes, mas que a partir desta semana também 
estão estarão fechados. Então eles não têm comida,  água,  kit  de  
higiene,  não  tem  nada”,  explica  Nina Laurindo, coordenadora do 
Núcleo.  

Segundo  ela,  as  pias  prometidas  pela  Prefeitura também 
não foram implementadas.  

O  panorama  observado  pelas  entidades  que acompanham  
e  prestam  assistência  à  população  de  rua, também  está  presente  
nos  depoimentos  colhidos  pela reportagem do Brasil de Fato.   

Edilei  Manegade  Carneiro,  de  42  anos,  está  em situação  
de  rua  há  quatro  meses  e  frequenta  um  centro  de acolhimento da 
Moóca, que atende cerca de 1.150 pessoas.  

Ele conta que ainda não houve nenhuma separação de camas 
e a única ação informativa de que teve notícia foi uma palestra,  mas  
que  ele  pôde  assistir  porque  não  estava  na unidade naquele 
momento.  

“A única coisa que está lá é na hora do refeitório, que entra 
de seis em seis e só pedem ‘mantenham a distância’, mas dentro  dos  
quartos  é  todo  mundo  junto.  Domingo  à  noite, quando eu cheguei 
lá, foi montado uma tenda e eu até agora estou sem saber para o que 
é. Eu percebo que as pessoas que estão  na  rua  estão  bem  perdidas,  
eu  estou  vendo  muito  um silêncio nas ruas. Os centros de 
convivência estão numa super lotação, está complicada a situação”, 
explica Carneiro.  

Já Roberto Francisco dos Santos, em situação de rua desde 
2009, não ficou sabendo de nenhuma palestra, apenas viu  
informações  em  cartazes  no  centro  de  acolhimento frequentado 
por ele, no bairro do Brás, que atende cerca de 120 pessoas.  

Problema de todos  
“Essa sociedade pode pagar um preço muito alto por não  

pensar  em  políticas  públicas  para  essa  população também”, 
denuncia Nina Laurindo, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos 
do Povo de Rua, ao apontar que a falta de humanidade e de cuidado 
com da população em situação de rua  diante  do  novo  coronavírus  
pode  refletir  em  mais contaminações.  

  
Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/03/  

25/sem-informacao-higiene-e-abrigos-populacao-de-rua-de-sp-esta- 

vulneravel-a-covid-19  (adaptado) 

 
 

Situação A UFU 
 

 
Redija  um  EDITORIAL  sobre  as  principais  medidas  que deveriam ser 
implementadas pelas prefeituras para proteger os moradores de rua 
frente à pandemia do coronavírus no Brasil. 
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Situação B ENEM 
 

 
PARA A PROPOSTA DO TIPO ENEM, LEIA TAMBÉM OS TEXTOS A 
SEGUIR. 
 

Aplicativo mapeia moradores em situação de rua em São Paulo 
  

Um  aplicativo  recém-lançado  reunirá dados inéditos em um 
censo das pessoas em situação de rua em  São  Paulo.  O  app  “Calor  
da  rua” pretende juntar  não só números,  mas  também  informações  
como  nome,  lugar  de origem, localização atual, situação familiar e, 
principalmente, as histórias que levaram essas pessoas às ruas.  

A ideia é dar rosto e voz a esse grupo crescente na capital  
paulista  —  os  dados  oficiais  mais  recentes,  de  2015, indicavam 
quase 16 mil pessoas nessa condição na cidade.   

O primeiro teste foi realizado em uma ação da rede Ecos, que 
reúne coletivos com projetos e mobilizações sociais para a população 
de rua. No início, apenas voluntários da rede coletarão os dados, que 
serão inseridos no app e analisados durante seis meses. Depois, o 
aplicativo deve ser aberto para que cidadãos também passem a 
colaborar com as informações.   

O “Calor da rua” permite marcar, como em um GPS, a 
localização  da  pessoa  em  situação  de  rua.  Ao  clicar  nesse ponto,  
se  algum  voluntário  já  tiver  conversado  com  essa pessoa,  será  
possível  saber  no  aplicativo  seu  nome,  idade, cidade, por que foi 
para a rua, quais são as dificuldades, se possui alguma deficiência, 
entre outros.   

O  app  também  deve  captar  sentimentos  que  as pessoas 
em situação de rua desejem demonstrar: o que a levou para lá ou o 
que não a faz procurar um abrigo. A expectativa é que esses  dados  
também  ajudem  a  melhorar  as  rotas  dos projetos ao criar “mapas 
de calor” da população em situação de rua.   
  

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/aplicativo-mapeia- 
moradores-em-situacao-de-rua-em-sao-paulo-23332299 (adptado) 

 
 
 

 

 
Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/04/25/Em-oito-

pontos-o- 
perfil-dos-moradores-de-rua-de-S%C3%A3o-Paulo  

 

 
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  “Moradores  de  rua  no Brasil:  uma  questão  
social” 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. 
 
 
Instruções Enem: 
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. 
 
 
 


