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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 “Ajuda Huma-
nitária”, 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 
 

 
 

TEXTO II 
 
Comitê de Ajuda Humanitária da UEPB treina voluntários para atuar junto às vítimas de Palmares 
 
Quinta, 01 de julho de 2010 16:19 
 
Na manhã desta quinta-feira, cerca de 50 pessoas, entre alunos e professores da Universidade Estadual da Paraíba, 
participaram do 1º Treinamento de Equipe Multidisciplinar para Atuação em Situação de Emergência, oferecido pelo 
Comitê de Ajuda Humanitária, Social e da Saúde, criado recentemente pela Instituição. 
A primeira atividade da equipe terá início já neste domingo, data em que viajarão para a cidade de Palmares (AL), onde 
permanecerão por uma semana, para oferecer apoio humanitário aos moradores daquela localidade, uma das tantas 
atingidas pelas chuvas e enchentes que assolaram os estados de Pernambuco e Alagoas nas últimas semanas. 

Disponível em: http://www.uepb.edu.br. Acesso em: 23 ago. 2010 (adaptado) 
TEXTO III 
 
TERREMOTO NO HAITI 
 
Redes Sociais da Internet foram o principal meio de comunicação 
14/01/2010 00:01h 
 
Durante todo o dia de ontem, a Internet foi o principal meio usado pelo Haiti para se comunicar com o mundo. Mensa-
gens ao exterior foram encaminhadas por estrangeiros no país e por moradores locais. Apesar da instabilidade na rede 
– os sistemas de luz e telefone também estavam intermitentes –, os sites de relacionamento foram usados para acalmar 
familiares e clamar por auxílio internacional. 
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No Brasil, usuários do Twitter divulgavam a ação da ONG Viva Rio, que abriu uma conta para receber doações aos 
desabrigados no Haiti.  

(OT, com Agência Estado): 30 abr. 2010. 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
Qual a importância do ser humano, principalmente no que se refere à reconstrução de algo? De que forma ele pode 
ajudar? É correto afirmar que hoje em dia poucos querem ajudar o próximo? 


