
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

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 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. 
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

4.1 tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”. 
4.2 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
4.3 apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I 
 

A cada ano, milhares de pessoas de todo o planeta 
trabalham como voluntários da ONU. De acordo com as Nações 
Unidas, voluntário é o jovem, adulto ou idoso que, devido a seu 
interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, 
sem remuneração, a diversas formas de atividades de bem-estar 
social ou outros campos. 

O voluntariado traz benefícios tanto para a sociedade em 
geral como para o indivíduo que realiza tarefas voluntárias. Ele 
produz importantes contribuições tanto na esfera econômica como na 
social e contribui para a uma sociedade mais coesa, através da 
construção da confiança e da reciprocidade entre as pessoas. Ele 
serve à causa da paz, pois abre oportunidades para a participação de 
todos. 
 
fonte: https://nacoesunidas.org. 

 
 
 
TEXTO II 
 

Em 20 dias, o Ministério da Saúde recebeu mais de 3,7 
mil inscrições de profissionais da área de saúde para o cadastro 
de voluntários da Força Nacional do Sistema Único de Saúde 
(FNS). Os profissionais estão se disponibilizando para trabalhar na 
prevenção e combate ao COVID-19. Durante a pandemia o 
Ministério da Saúde vai avaliar a convocação dos profissionais de 
acordo com o cenário epidemiológico. 

O cadastro está aberto para os profissionais do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); os profissionais 
de saúde dos hospitais universitários, institutos nacionais, rede 
assistencial hospitalar federal, estadual, municipal e serviços 
privados como: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
psicólogos e fisioterapeutas. Não existe remuneração, uma vez 
que trata-se de trabalho voluntário. O Ministério da Saúde fica 
responsável por custear o deslocamento e ajuda de custo, quando 
o profissional necessitar atuar fora de seu domicílio. 
Fonte: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46635-voluntarios-podem-ajudar-
contra-o-coronavirus (adaptado) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEXTO III 
 
“A pior enfermidade de nossos dias não é a lepra ou a tuberculose, 
mas a falta de afeto, a sensação de não ser querido, de não ser 
amado pelos outros.”  
Madre Teresa de Calcutá 
 
 

 TEXTO IV 
 

Voluntariado aumentou em 840 mil pessoas em 2017 

 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa sobre o tema 
“A importância do trabalho voluntário na sociedade brasileira”, 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. 

https://nacoesunidas.org/
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46635-voluntarios-podem-ajudar-contra-o-coronavirus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46635-voluntarios-podem-ajudar-contra-o-coronavirus

