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 Aluno(a): 
 Assinatura do responsável: 

“Deus é nosso refúgio e fortaleza”. (Salmos 46:1) 
 
 
 
 
 
 

 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e dos conhecimentos construídos ao longo 

de sua formação, redija um texto NARRATIVO em modalidade escrita formal da língua portuguesa, cuja 
história aborde, descreva um ato solidário.  
 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, suas ideias e fatos para a construção do 
enredo. 
Mínimo: 25 linhas.  
 
TEXTO I  
 

O que é Solidariedade: 
Solidariedade:  substantivo feminino que 

indica a qualidade de solidário e um 
sentimento de identificação em relação ao 
sofrimento dos outros. 

A palavra solidariedade tem origem no 
francês solidarité que também pode remeter 
para uma responsabilidade recíproca. 
Em muitos casos, a solidariedade não significa 
apenas reconhecer a situação delicada de uma 
pessoa ou grupo social, mas também consiste 
no ato de ajudar essas pessoas desamparadas.  
Ex: Depois do terremoto do Haiti, vários países enviaram ajuda financeira como demonstração de 
solidariedade. 

https://www.significados.com.br/solidariedade. 
 
TEXTO II 
 

A importância da solidariedade. Vamos experimentar? 
 

Ultimamente estamos tão ocupados com nossos compromissos que nem olhamos quem passa 
do nosso lado. E muitas vezes só enxergamos o que queremos ver e o que é apenas do nosso 
interesse, sem preocupação com nada nem com ninguém. A solidariedade é um sentimento que leva os 
homens a se ajudarem mutuamente, sem querer ou pedir nada em troca. Podemos ver histórias 
maravilhosas de pessoas que vivem para fazer o que Deus nos pede, “amarás o teu próximo como a ti 
mesmo”, e na maioria das vezes, ajudando pessoas que nem sequer conhecem. Quem recebe um ato 
solidário, passa a ser solidário com uma pessoa que possui mais necessidades do que ela. Algumas 
pesquisas realizadas indicam que trabalhos voluntários de ajuda ao próximo estimulam e melhoram a 
felicidade, diminuem a tristeza e aumentam a imunidade, consequentemente, diminuindo o risco de 
enfermidades.  

Disponível em: www.gentilezageragentileza.com.br Acesso em: 05 out. 2016. (Adaptado). 
 

INSTRUÇÕES 
– Leia com atenção as questões antes de responder. 
– É proibido o uso de corretivo. 
– Coloque seu nome completo. 
– A prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
– A leitura e interpretação das questões fazem parte da sua avaliação. 
– Escreva corretamente com ordem, capricho e letra legível. 
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TEXTO III 
 

Pequenas histórias de solidariedade 
 
1. Enquanto eu caminhava, um morador de rua veio me pedir dinheiro para comprar comida. Ao invés 
de doar o dinheiro, eu comprei um sanduíche para ele e o observei por um tempo. O que eu vi então me 
emocionou: ele simplesmente deu uma mordida no sanduíche e deu o resto para o seu cachorro, que 
comeu tudo em questão de segundos. 
2. Hoje é o aniversário de 21 anos da data em que meus pais me adotaram. Para celebrar, eu e minha 
esposa vamos adotar uma criança justamente do mesmo orfanato de onde eu vim. E então vamos 
poder celebrar todos juntos, e todos os anos! 
3. Um senhor de idade já avançada estava no mercado com um litro de leite em uma mão e algumas 
moedas na outra. Era visível que ele não tinha dinheiro suficiente para comprar o leite. Um homem 
estava próximo e viu a situação, então ele pegou uma nota de 10 reais e deixou cair perto dos pés dele, 
e disse ao idoso: “O senhor deixou cair um dinheiro”, e foi embora. O senhor ficou sem palavras, de 
tão emocionado. 
4. Enquanto estava na fila do caixa para pagar suas compras no mercado, a mulher na minha frente 
esqueceu um pacote de biscoitos recheados. Ela já estava do lado de fora, então corri até ela e 
entreguei o pacote. A expressão dela foi de espanto e gratidão. Foi ótimo ver o seu sorriso! 
 

 
“O estudo foi para mim o remédio soberano contra os desgostos da vida, não havendo nenhum 
desgosto de que uma hora de leitura não me tenha consolado”. 
Barão de Montesquieu 
 
Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e de Montesquieu, conhecido como Montesquieu 
(castelo de La Brède, próximo a Bordéus, 18 de Janeiro de 1689 — Paris, 10 de Fevereiro de 1755), 
foi um político, filósofo e escritor francês. Escreveu livros que influenciam até hoje a ciência política. 

 
. 

 
 
 
 
 

Boa Prova! 
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