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…..................................................................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
“Qual  a  importância  de  ser  solidário?”, 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.

TEXTO.I 
....O impulso  de  ajudarmos  uns  aos  outros  em  momentos  difíceis  não  é  nada  novo.  Conhecemos  histórias
fantásticas de pessoas que se desdobram para salvar a vida, na maioria das vezes de pessoas que nunca viu.  
....Em casos extremos a solidariedade atua como mecanismo de preservação da espécie e canaliza nosso afeto às
pessoas. Podemos chamar de empatia, de caridade, amor ao próximo.

                                                                                                                                  A importância de ajudar o próximo . Disponível em: http://www.coracoessolidarios.com.br. Acesso em: 12 mar. 2016 (adaptado).

TEXTO.II
....As doações de mantimentos, roupas e colchões para os afetados pela tragédia em Bento Rodrigues chegou ao
limite. A solidariedade foi tanta que a Prefeitura de Mariana pediu para suspender a campanha e não está mais
recebendo donativos. Ainda não foi contabilizada a quantidade de recursos, mas já é mais que o suficiente para
acolher as pessoas que perderam tudo com a tragédia, segundo a Prefeitura de Mariana. No momento, estão
sendo recebidas apenas doações financeiras.
                                                                       Solidariedade ao máximo: Prefeitura de Mariana pede para suspender doações. Disponível em: http://www.em.com.br. Acesso em: 12 mar. 2016 (adaptado).

.

TEXTO.III                                                                     TEXTO IV                                             

....Em  meio  a  diversos  exemplos  de  egoísmo,
intolerância e falta de amor retratados no dia a dia da
sociedade,  iniciativas  nas  redes  sociais  mostram  aos
usuários  que  ainda  há  motivo  para  acreditar  na
solidariedade humana.  Um dos exemplos  de  pessoas
que utilizam as redes para fazer o bem vem da dona de
casa Fernanda Bittencourt Sousa, 24, que, para ajudar o
marido  Kalielton  Santos  de  Souza  a  encontrar  um
doador de medula compatível, movimentou durante oito
meses o Facebook em uma campanha que incentivava
a doação. 
....Outra  iniciativa  que  surgiu  nas  redes  sociais  foi
Instituto Alguem (Ana Luiza e Giulia Unidas em Missão)
que ajuda crianças com câncer. Ele surgiu da união de
duas famílias que perderam as filhas na luta contra a
doença.  Somente  na  página  do  Facebook  o  instituto
recebeu 10 mil curtidas. Para Soraya que junto com a
Carolina Varella iniciou o instituto, as redes sociais tem
um  papel  essencial  para  que  sejam  divulgadas  as
ações, e além disso levar informação de forma fácil  e
rápida às pessoas. 
                      VASCONCELOS, J. Número de pessoas que exercem a solidariedade cresce na web.
                                         Disponível em: http://acritica.uol.com.br. Acesso em: 12 mar. 2016 (adaptado).

                                              Disponível em: https://www.blog.saude.gov.br. Acesso em: 12 mar. 2016.

INSTRUÇÕES:
      •  O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
      •  O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
      •  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.
   Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
      •  tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
      •  fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
      •  apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
..   .•  apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto..
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