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TEXTOS MOTIVADORES

Texto I Texto II

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Art. 1º A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa; (Vide Lei nº 13.874, de 2019)
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta Constituição.
[...]

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/con
stituicao.htm.

Margaret Mead considera que o primeiro
vestígio de civilização humana seria um fêmur
com 15 mil anos encontrado numa escavação
arqueológica. De acordo com a antropóloga, o
fêmur (osso que liga o quadril ao joelho) estava
quebrado, mas tinha cicatrizado. Isso porque,
por seis semanas, alguém certamente cuidou
daquela pessoa que, durante o período, não
pôde caçar ou fugir dos predadores. Segundo
Margaret Mead, o que nos torna humanos é a
empatia, a capacidade de nos preocuparmos
com os outros.

“O fêmur curado” adaptado de Rui Gustavo,
Jornal Expresso - acesso em 14/04/2021.

Texto III

Charge de Benett, Folha de São Paulo no Twitter, 22/04/2021.
Texto IV

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art1
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
1. O rascunho da redação pode ser feito à mão, em papel.
2. O texto definitivo deve ser digitado no formulário anexo em até 400 (quatrocentas) palavras
correspondentes a 30 (trinta) linhas manuscritas.
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação 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 80 (oitenta) palavras correspondentes a 7 (sete) linhas manuscritas, sendo considerada
como “texto insuficiente”.
4.2 fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e, com base nos conhecimentos construídos ao longo de
sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua
portuguesa sobre o tema “A construção social de um novo mundo: o cuidado consigo, com o
outro e com o meio ambiente”, 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.


