
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta 01 
 
 
Textos motivadores 
 
 
TEXTO I 

 
 
A pandemia atinge a economia do Brasil de três formas: 1) um choque de demanda externa, causado pelo fechamento das 
economias de outros países, 2) um choque de demanda interna (principalmente no consumo privado), decorrente do 
fechamento da economia brasileira; e 3) um choque no preço do petróleo, que prejudica o Brasil em sua condição de exportador 
líquido de petróleo (os consumidores, no entanto, se beneficiarão da queda dos preços). O impacto combinado desses três 
choques empurrará a economia para uma recessão. 
 
Tal situação causa efeitos em cadeia por toda a economia brasileira. Por um lado, põe em risco as famílias de baixa renda, muitas 
das quais trabalham na prestação de serviços diretamente ao consumidor, um setor duramente afetado pelas medidas de 
contenção. Segundo estimativas do Banco Mundial, sem medidas de mitigação como o Auxílio Emergencial, o número de pessoas 
vivendo com renda abaixo de meio salário mínimo poderia aumentar entre 5,6 milhões e 9,2 milhões. Felizmente, do ponto de 
vista das políticas, algumas respostas como o próprio Auxílio Emergencial e o aumento do número de beneficiários do Bolsa 
Família, se bem implementadas, devem amortecer esse choque. 

Disponível em: <https://blogs.worldbank.org>. Acesso em: 17 de nov de 2020. 

 
TEXTO II 

O tombo da economia brasileira em números 
 
PIB em queda  
 
A retração de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional no primeiro trimestre de 2020, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), reflete os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira. O número 
representa o menor resultado desde o segundo trimestre de 2015, quando o indicador caiu -2,1%.  
 
Os dados do IBGE apontam ainda que o recuo na economia foi motivado pela queda de 1,6% nos serviços – setor que configura 
74% do PIB brasileiro –, a indústria encolheu -1,4% e a agropecuária cresceu 0,6%. Já o consumo das famílias, que representa 
65% do produto interno bruto, caiu 2% enquanto o do governo teve expansão de 0,2%.  
 

Disponível em: <https://conexao.segurosunimed.com.br/como-a-pandemia-do-coronavirus-impactou-a-economia-brasileira/>. Acesso em: 17 de nov de 2020. 

 
 

 
 
 



 

TEXTO III 

 
Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/03/11/ubs-reve-projecao-de-crescimento-de-21-para-13.ghtml>. Acesso em: 17 de nov de 2020. 

 
 

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 Covid-19: impactos na 
economia 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. 
 
 

Proposta 02 
 
 
Textos motivadores 
 
TEXTO I 

O que é COVID-19 
 
Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, 
gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e 
SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi 
identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. 
 
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de 
infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos 
pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos 
detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem 
necessitar de suporte ventilatório. 

Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca>. Acesso em: 17 de nov de 2020. 
 

TEXTO II 
Coronavírus é emergência global de saúde. O que acontece agora? 

 
São Paulo – Na última quinta-feira (30), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto de coronavírus, que já 
infectou mais de 8 mil pessoas em ao menos 18 países, é uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Isso 
significa que, a partir de agora, os 196 países-membros da entidade devem colocar em prática uma série de recomendações e 
protocolos para evitar que a doença continue a se espalhar. Caberá aos governos, portanto, agir para combatê-la. 

Disponível em: <https://exame.com/mundo/coronavirus-e-emergencia-global-de-saude-o-que-acontece-agora/>. Acesso em: 17 de nov de 2020. 

 

https://exame.com/mundo/coronavirus-e-emergencia-global-de-saude-o-que-acontece-agora/


 

TEXTO III 
 
A pandemia explora as lacunas e desigualdades nos sistemas de saúde, ressaltando a importância de investir em trabalhadores e 
na infraestrutura desse setor, bem como em sistemas para prevenir, detectar e responder a surtos de doenças. 
 
Nas tendências atuais, mais de 5 bilhões de pessoas não terão acesso a serviços essenciais de saúde até 2030, incluindo a 
capacidade de consultar com um profissional de saúde, o acesso a medicamentos essenciais e água corrente em hospitais. 
 
Mesmo quando os serviços estão disponíveis, usá-los pode significar ruína financeira para milhões. Essas lacunas não prejudicam 
apenas a saúde de indivíduos, famílias e comunidades; elas também afetam a segurança global e o crescimento econômico. 

Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/opini%C3%A3o-covid-19-%C3%A9-crise-de-sa%C3%BAde-que-define-nosso-tempo/a-53488244>. Acesso em: 17 de 
nov de 2020. 

 

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 Coronavírus: crise na saúde 
global, 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. 
 
 

Proposta 03 
 
Textos motivadores 
 
TEXTO I 
 
O que são Fake News? 
A expressão fake news ganhou as páginas dos jornais e a internet nos últimos anos. No entanto, nem todos sabem ao certo o que 
significa fake news. O termo vem do inglês fake (falsa/falso) e news (notícias). Dessa forma, em português, a palavra significa 
notícias falsas. Apesar de ter se destacado recentemente, a expressão é bem mais antiga e data do final do século XIX. Fake News 
são as informações falsas que viralizam entre a população como se fosse verdade. Atualmente, elas estão, principalmente, 
relacionadas às redes sociais. 

Disponível: <https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/dicas/o-que-sao-fake-news>. Acesso em: 17 de nov 2020. 

 
TEXTO II 

 
Disponível em: <https://umuarama.ifpr.edu.br/2020/07/01/resultado-da-mostra-de-charges-sobre-impactos-da-pandemia-causada-pelo-novo-coronavirus-em-

nossas-vidas/>. Acesso em: 17 de nov de 2020. 

https://umuarama.ifpr.edu.br/2020/07/01/resultado-da-mostra-de-charges-sobre-impactos-da-pandemia-causada-pelo-novo-coronavirus-em-nossas-vidas/
https://umuarama.ifpr.edu.br/2020/07/01/resultado-da-mostra-de-charges-sobre-impactos-da-pandemia-causada-pelo-novo-coronavirus-em-nossas-vidas/


 

TEXTO III 
Pandemia de desinformação: fake news sobre COVID-19 colocam vidas em risco 

 
Além dos conteúdos falsos veiculados pelas redes sociais, principalmente no WhatsApp, as autoridades de saúde de vários países 
têm se mostrado preocupadas com outro problema: o fato de que políticos e pessoas com altos cargos dentro de governos têm 
contribuído com a pandemia de desinformação. 
 
Nos Estados Unidos, essa postura trouxe consequências fatais. Em abril, o presidente do país, Donald Trump, sugeriu que 
injeções de desinfetante promoveriam uma 'limpeza interna' nos organismos das pessoas, ajudando a prevenir e a tratar a 
COVID-19. Nas 18 horas seguidas ao pronunciamento do presidente, a cidade de Nova Iorque registrou mais que o dobro de 
ocorrências de intoxicação pelo produto do que o normal. Os serviços de emergência de todo o país também receberam 
inúmeras ligações para confirmar a informação dada por Trump. 

Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/06/19/interna_internacional,1158186/pandemia-de-desinformacao-fake-news-sobre-
covid-19-poe-vidas-em-risco.shtml>. Acesso em 17 de nov de 2020. 

 
TEXTO IV 
 
Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde, de forma inovadora, está disponibilizando um número de 
WhatsApp para envio de mensagens da população. Vale destacar que o canal não será um SAC ou tira dúvidas dos usuários, mas 
um espaço exclusivo para receber informações virais, que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são 
verdade ou mentira. 
 
Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos que tenha recebido nas redes sociais para 
confirmar se a informação procede, antes de continuar compartilhando.  

Disponível em: <https://antigo.saude.gov.br/fakenews/>. Acesso em: 17 de nov de 2020. 

 
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 As Fake News em tempos 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. 
 
 

Proposta 04 
 
Textos motivadores 
 
TEXTO I 

Desafios à segurança pública – A Cultura do ódio 
 
A recaída na valorização da cultura do ódio tem resultado quase sempre em ondas nefastas de violência e de insegurança 
pública. Ela é fomentadora da injusta desigualdade social, do racismo, da homofobia, do feminicídio, da violência sexual, da 
corrupção, de instabilidades que põe em risco a segurança jurídica de regimes democráticos, operando em prol de regimes 
políticos autocráticos. É retrocesso em termos de cultura política e de segurança pública. 

Disponível em: <https://amazonasatual.com.br/desafios-a-seguranca-publica-parte-31-a-cultura-do-odio/>. Acesso em 19 de nov de 2020. 

 
TEXTO II 

Segurança pública brasileira: desafios e propostas de melhorias 
 

A Constituição Federal de 1998 prevê como dever do Estado garantir segurança pública aos seus cidadãos. No entanto, de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o 9° país mais violento no ranking mundial divulgado em 2018, pelo 
relatório anual da ONG.   
Por esse motivo, a palavra que melhor define a segurança pública brasileira é “crise”. A pauta figura quase que diariamente nos 
jornais, sendo comparada até mesmo a Guerra da Síria, com correlações entre o número de pessoas assassinadas em ambos os 
países. 

Disponível em: <https://blog.ipog.edu.br/educacao/seguranca-publica/>. Acesso em 19 de nov de 2020. 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/06/19/interna_internacional,1158186/pandemia-de-desinformacao-fake-news-sobre-covid-19-poe-vidas-em-risco.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/06/19/interna_internacional,1158186/pandemia-de-desinformacao-fake-news-sobre-covid-19-poe-vidas-em-risco.shtml
https://antigo.saude.gov.br/fakenews/


 

TEXTO III 
 

 
Disponível em: <https://www.sindsep-pe.com.br/noticias-detalhe/contra-a-cultura-do-odio-por-uma-primavera-progressista/8405>. Acesso 19 de nov de 2020.  

 
 

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 Segurança pública: desafios 
no combate à cultura de ódio, 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. 
 
 

Proposta 05 
 
Textos motivadores 
 
TEXTO I 
 

Governo quer auxílio-creche de R$ 52/mês e prêmio de R$ 1.000 a bons alunos 
 

Sem a bênção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para unificar programas sociais e criar uma nova marca social, 
assessores da Presidência da República preparam uma proposta para turbinar o Bolsa Família em 2021. 
O governo pretende criar um auxílio-creche e incentivos para bons estudantes. 
Veja os valores dos projetos: 

·        um auxílio creche mensal de R$ 52 por criança 
·        um prêmio anual de R$ 200 para os melhores estudantes 
·        uma bolsa mensal de R$ 100, mais um prêmio anual de R$ 1.000 para alunos destaques em ciência e tecnologia 
·        uma bolsa mensal de R$ 100, mais um prêmio anual de R$ 1.000 para alunos que se destacarem em atividades 

esportivas 
O governo pretende destinar R$ 5,1 bilhões para o auxílio-creche, e o benefício será pago para 8 milhões de crianças. Nas contas 
de técnicos do Palácio do Planalto e da equipe econômica, o orçamento do Bolsa Família deve chegar a R$ 34,4 bilhões, atenderá 
14,5 milhões de famílias, alcançará 44,2 milhões de pessoas e garantirá um benefício médio de R$ 202. 
Também está nos planos dos assessores de Bolsonaro pagar um prêmio anual de R$ 200 para os melhores alunos e alcançar 1,8 
milhão de estudantes. A ideia do governo é que o programa Mérito Escolar premie 800 mil crianças e adolescentes no Nordeste, 
500 mil no Sudeste, 300 mil no Norte, 100 mil no Centro-Oeste e 100 mil no Sul. 

 
Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/17/bolsa-familia-creche-premio-aluno-esporte-ciencia-tecnologia.htm, adaptado. 

https://www.sindsep-pe.com.br/noticias-detalhe/contra-a-cultura-do-odio-por-uma-primavera-progressista/8405
https://noticias.uol.com.br/politica/governo-bolsonaro/
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/17/bolsa-familia-creche-premio-aluno-esporte-ciencia-tecnologia.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/17/bolsa-familia-creche-premio-aluno-esporte-ciencia-tecnologia.htm


 

TEXTO II 
 

Bolsa Família 
O que é o Bolsa Família? 
O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do Governo Federal, criado em outubro de 2003, para auxiliar as 
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. 
O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é o responsável pelo Programa e a Caixa Econômica Federal é o agente que 
executa os pagamentos. No entanto, a gestão do Bolsa Família é descentralizada, ou seja, tanto a União, quantos os estados e o 
Distrito Federal e os municípios têm atribuições em sua execução 
Quantas famílias beneficiárias do Bolsa Família existem no Brasil? 
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, em 2016, havia, no Brasil, 13,4 milhões de famílias beneficiárias do 
programa Bolsa Família. Isso significa que metade das famílias inscritas no Cadastro Único recebem esse benefício. 
Analisando-se a série histórica apresentada no gráfico abaixo, observa-se que, nos últimos anos, o número total de famílias 
beneficiárias do Bolsa Família vem caindo. Entre 2013 e 2016, a redução foi de aproximadamente 4%.[3] 
Há uma concentração maior de famílias beneficiárias do Bolsa Família em municípios de baixo IDH? 
De forma geral, municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) possuem um número maior de famílias 
beneficiárias do Bolsa Família. Comparando-se os mapas de intensidade, abaixo, é possível observar que as regiões mais escuras 
(maior concentração de beneficiários do Programa) coincidem com as regiões mais avermelhadas (Menor IDH).[3] 

 
Disponível em: https://datasebrae.com.br/programassociais/#:~:text=Programas%20sociais%20s%C3%A3o%20iniciativas% 

20destinadas,de%20baixa%20renda%20do%20Brasil. 

  
TEXTO III 

 
 

Disponível em: http://analisedecharges.blogspot.com/2016/11/charge-sobre-investimentos-na-educacao.html 

 
 

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 Os impactos sociais de 
programas assistencialistas para o desenvolvimento da educação pública 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://datasebrae.com.br/programas-sociais/#1
https://datasebrae.com.br/programas-sociais/#1


 

Proposta 06 
 
Textos motivadores 
 
TEXTO I 

O que é Telemedicina e como funciona? 
 

A telemedicina é um processo avançado para monitoramento de pacientes, troca de informações médicas e análise de resultados 
de diferentes exames. Estes exames são avaliados e entregues de forma digital, dando apoio para a medicina tradicional. A 
telemedicina já é utilizada em todo mundo, de forma segura e legalizada, estando de acordo com a legislação e as normas 
médicas. 
Com o uso de tecnologias de informação, que agregam qualidade e velocidade na troca de conhecimento, os médicos podem 
tomar decisões com maior agilidade e precisão. Por meio da telemedicina, os especialistas conseguem acessar os exames de 
qualquer lugar do país, utilizando computadores e dispositivos móveis, como smartphones e tablets conectados à internet. 

Disponível em: <https://portaltelemedicina.com.br/blog/telemedicina-o-que-e-e-como-funciona>. Acesso em: 23 de nov de 2020. 

TEXTO II 
O PAPEL DA TELEMEDICINA NA AMPLIAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE NO BRASIL 

 
Como é possível ampliar o acesso à saúde com a Telemedicina? 
Ao somar-se o meio digital no acesso saúde, podemos disponibilizar a Telemedicina através dos smartphones um completo 
empoderamento ao paciente que poderá ter acesso ao serviço de saúde através de aplicativos ou qualquer outro dispositivo com 
navegação na internet para melhoria dos indicadores. 
O monitoramento remoto, os dispositivos médicos no mais amplo espectro (DMAs) com inteligência artificial e os exames 
médicos com laudo a distância fazem com que mais pessoas de baixa renda consigam ter acesso a uma medicina de qualidade. 
Conclui-se que a busca por um maior acesso à saúde e a garantia de um maior equilíbrio dentro da sociedade não serão obtidas 
com ações cujo foco se limite aos sistemas de saúde físicos. 

Disponível em: <https://telemedicinamorsch.com.br/blog/acesso-a-saude>. Acesso em: 23 de nov de 2020. 

TEXTO III 
A telemedicina e o seu impacto nos serviços de home care 

 
Com a pandemia, a telemedicina, que já era uma tendência, graças à união entre tecnologia e diversos setores da saúde, veio pra 
ficar. De acordo com a APM (Associação Paulista de Medicina), 90% dos profissionais de saúde revelam percepção positiva dessa 
abordagem. Afinal, ela tem sido grande aliada das medidas de distanciamento e isolamento social. Graças ao acesso à internet, 
muitos pacientes conseguem resolver problemas simples sem precisar se arriscar indo até consultórios. 
 
Essa nova maneira de cuidar das pessoas tem dado margem para o crescimento das atividades de home care, que, não só tem se 
beneficiado da telemedicina, como vem garantindo que ela se consolide cada vez mais. 

Disponível em: <https://medicinasa.com.br/telemedicina-home-care/>. Acesso em: 23 de nov de 2020. 

TEXTO IV: 

 
Disponível em: <https://saudedigital.tech/a-telemedicina-e-seus-impactos-na-profissao-medica/>. Acesso em: 23 de nov de 2020. 

 

https://medicinasa.com.br/telemedicina-home-care/


 

 
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 O acesso à telemedicina 
como modalidade de atendimento médico, 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. 
 
 

Proposta 07 
 
Textos motivadores 
 
TEXTO I 
 

Impacto da tecnologia na saúde mental dos jovens: um sinal de alerta 
Os perigos das mídias sociais e do vício em jogos eletrônicos 

 
Não é segredo que a maioria das plataformas e aplicativos de mídia social foram intencionalmente projetados para prender a 
atenção dos usuários o máximo de tempo possível. O objetivo dessas ferramentas é, entre outras coisas imperceptíveis, explorar 
elementos como o preconceito e as vulnerabilidades psicológicas típicas da juventude. 
Muitas delas estão intrinsecamente relacionadas ao desejo de autoafirmação e, quase sempre, ao medo de rejeição. Por isso, o 
uso muito passivo dos aplicativos de mídias sociais — somente a navegação pelas postagens alheias — geralmente está 
relacionado a sentimentos negativos como inveja, rancor e insatisfação com a vida. 

Disponível em: <https://hospitalsantamonica.com.br/impacto-da-tecnologia-na-saude-mental-dos-jovens-um-sinal-de-alerta/>. Acesso em: 26 de nov. de 2020. 
 

TEXTO II 

 
 

Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/05/25/interna_gerais,532336/exagero-de-tecnologia-deixa-criancas-e-adolescentes-
desconectados-do-mundo-real.shtml>. Acesso em: 26 de nov. de 2020. 

 
 
 
 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/05/25/interna_gerais,532336/exagero-de-tecnologia-deixa-criancas-e-adolescentes-desconectados-do-mundo-real.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/05/25/interna_gerais,532336/exagero-de-tecnologia-deixa-criancas-e-adolescentes-desconectados-do-mundo-real.shtml


 

TEXTO III 
Dependência tecnológica sequestra tempo e sono, e limita experiências 

No Brasil, 73% dos que têm smartphone não saem de casa sem o dispositivo; país é o 5º no ranking global de tempo gasto com 
esse aparelho 

 
 
[...] de acordo com pesquisa do Google, 73% dos brasileiros que têm smartphones não saem de casa sem seus dispositivos. 
Alguns podem apresentar até mesmo quadros de nomofobia, um distúrbio relacionado ao medo irracional de estar sem celular 
ou aparelhos eletrônicos no geral. “Se o telefone descarrega e estou viajando ou mesmo se estou em casa, sinto muita ansiedade 
e me sinto alheio, sem lugar”, reconhece Ferreira. 
 
O ator conta que, recentemente, esqueceu o carregador no escritório em que trabalha. A primeira reação foi pensar em comprar 
um novo, ainda que o acessório custasse caro. “Não tinha dinheiro para comprar e por isso tinha que ficar pegando emprestado,  
mas, como acho chato ficar pedindo, fiquei dois dias precisando racionar o uso”, conta, detalhando que experimentou momentos 
desafiantes e, para ele, que é fumante, sintomas semelhantes aos da abstinência de nicotina. 

Disponível em: <https://www.otempo.com.br/interessa/dependencia-tecnologica-sequestra-tempo-e-sono-e-limita-experiencias-1.2365310>. Acesso em 26 de 
nov. de 2020. 

 
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 relação entre a 
dependência tecnológica e a saúde mental, 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. 
 
 

Proposta 08 
 
Textos motivadores 
 
TEXTO I 

Por que a pandemia pode contribuir com a evasão? 
 

O chefe de educação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Ítalo Dutra, mostra preocupação com a perda do 
vínculo escolar durante a pandemia. 

 
“Nós fechamos as escolas sem planejamento. Na maioria dos estados, o que vimos foi recesso, férias e depois ensino remoto. E 
essas atividades evidenciaram as desigualdades educacionais que o País tem”, afirma. “Em São Paulo, menos da metade dos 
alunos tinha acesso ao conteúdo online em maio, e estamos falando do estado mais conectado e rico do País, entende? A não 
manutenção desse vínculo pode impactar no abandono escolar”. 
 

Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/educacao/por-que-a-pandemia-pode-contribuir-com-a-evasao-escolar/>. Acesso em: 26 de nov. de 2020. 

 
TEXTO II 

 
Tudo tende a piorar com a crise da covid-19. Além dos impactos psicológicos e físicos, estudantes enfrentam  

dificuldades fInanceiras em meio à pandemia. Na recente pesquisa “Juventude e Pandemia do Coronavírus”, realizada em 
conjunto por Unesco, Conselho Nacional da Juventude (Conjur), Aliança em Movimento e Fundação Roberto Marinho, quatro em 
cada dez participantes indicam ter diminuído ou  perdido sua renda. Cinco em cada dez mencionam que suas famílias tiveram 
redução.  
 

Com a nova realidade, 33% dos jovens entrevistados precisaram buscar alguma maneira de complementar a renda. E, 
muitas vezes, por conta disso, o estudo acaba deixando de ser prioridade. Ainda segundo o levantamento,  três a cada dez jovens 
confessaram que já pensaram em não retornar aos estudos após o fim do isolamento. Dos que pensaram em desistir, 24% estão 
em idade escolar obrigatória.  

 
Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/depois-da-pandemia-mais-gente-vai-abandonar-os-estudos/>. Acesso em: 26 de nov. de 2020. 

https://www.otempo.com.br/interessa/dependencia-tecnologica-sequestra-tempo-e-sono-e-limita-experiencias-1.2365310
https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/depois-da-pandemia-mais-gente-vai-abandonar-os-estudos/


 

TEXTO III 
Relator quer Fundeb contra aumento da evasão escolar 

Investimento seria uma forma de tentar evitar que o abandono escolar e a perda no aprendizado comprometam o futuro dos 
estudantes 

 
Sob o risco de aumento da evasão escolar devido à pandemia do novo coronavírus, o relator da regulamentação do Fundeb 
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), deputado Felipe Rigoni (PSB-ES), avalia a possibilidade de 
permitir o uso de recursos do fundo para bancar bolsas a estudantes como forma de incentivá-los a voltar à escola. O 
investimento seria uma forma de tentar evitar que o abandono escolar e a perda no aprendizado comprometam a renda e a 
produtividade desses futuros trabalhadores, trazendo prejuízos ao País. 

Disponível em: <https://noticias.r7.com/educacao/relator-quer-fundeb-contra-aumento-da-evasao-escolar-22112020>. Acesso em: 26 de nov. de 2020. 

 
 

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 O aumento da evasão escolar 
em tempos 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. 
 

 
 

 

https://noticias.r7.com/educacao/relator-quer-fundeb-contra-aumento-da-evasao-escolar-22112020

