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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 
para o tratamento de dependentes químicos no Brasil”,
ganize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para
 
TEXTO I 
 
O governo federal lançou nesta quarta-feira (25) edital no valor total de 
dades privadas que acolhem pessoas que sofrem com a dependência de á
munidades terapêuticas. O objetivo é contratar 7 mil vagas capazes de atender a cerca de 20 mil pessoas por a
em todas as regiões do país. O programa é uma iniciativa interministerial que envolve o Ministério da Justiça, por 
meio da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (Senad); o Ministério do Desenvolvimento Social(MDS); o 
Ministério da Saúde; e o Ministério do Trabalho. Um comitê gestor, formando por quatro represe
pasta, acompanhará a execução da política pública.

Disponível em:  https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/redacao

 
TEXTO II 
 
O Brasil está enfrentando atualmente um crescimento no abuso de drogas que precisa ser lidado. Todavia, os pa
ses emergentes não podem se dar ao luxo de gastar os seus recursos na implementação de uma política de proib
ção eficiente dado que nem mesmo os países desenvolvidos,
de fazê-lo.  
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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema 
químicos no Brasil”, apresentando proposta de intervenção. Selecione, o

ganize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

feira (25) edital no valor total de R$ 87,3 milhões para a contratação de ent
dades privadas que acolhem pessoas que sofrem com a dependência de álcool e outras drogas, as chamadas c
munidades terapêuticas. O objetivo é contratar 7 mil vagas capazes de atender a cerca de 20 mil pessoas por a

ma é uma iniciativa interministerial que envolve o Ministério da Justiça, por 
meio da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (Senad); o Ministério do Desenvolvimento Social(MDS); o 

istério do Trabalho. Um comitê gestor, formando por quatro represe
pasta, acompanhará a execução da política pública. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/redacao-para-o-enem-e-vestibular/proposta
dependentes-quimicos-no

tando atualmente um crescimento no abuso de drogas que precisa ser lidado. Todavia, os pa
ses emergentes não podem se dar ao luxo de gastar os seus recursos na implementação de uma política de proib
ção eficiente dado que nem mesmo os países desenvolvidos, apesar de todos os seus recursos, têm sido capazes 
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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Desafios 

apresentando proposta de intervenção. Selecione, or-
defesa de seu ponto de vista. 

R$ 87,3 milhões para a contratação de enti-
cool e outras drogas, as chamadas co-

munidades terapêuticas. O objetivo é contratar 7 mil vagas capazes de atender a cerca de 20 mil pessoas por ano, 
ma é uma iniciativa interministerial que envolve o Ministério da Justiça, por 

meio da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (Senad); o Ministério do Desenvolvimento Social(MDS); o 
istério do Trabalho. Um comitê gestor, formando por quatro representantes de cada 

vestibular/proposta-de-redacao-desafios-para-tratar-
-brasil/. ACESSO EM: 21.09.2021. 

tando atualmente um crescimento no abuso de drogas que precisa ser lidado. Todavia, os paí-
ses emergentes não podem se dar ao luxo de gastar os seus recursos na implementação de uma política de proibi-

apesar de todos os seus recursos, têm sido capazes 
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