
 

  

 

 

  

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Produção textual – texto dissertativo-argumentativo 

 

Leia os textos abaixo. 
 

Texto 1 
 

Nós não somos uma ilha e engana-se quem acredita que não precisa nos resguardar, 

mesmo que não façamos parte de grupos de risco. No elevador do meu prédio, um casal 

pendurou um informe dizendo que estão à disposição para saírem para comprar itens que 

idosos/as que não devem sair às ruas precisarem. 

Nos grupos de WhatsApp de organizações das quais faço parte, jovens se mobilizam para 

criar meios virtuais de contato com aqueles(as) que precisam ficar isolados(as). O 

isolamento social também pode gerar angústia, depressão e suicídio. Receitas de álcool 

gel caseiro, chás para aumentar imunidade, são exemplos de como as pessoas podem ser 

solidárias.  

(Disponível em https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/empatia-esperanca-e-fe-o-que-

podemos-aprender-com-a-crise-do-coronavirus/. Acesso em 29 mar de 2020) 

 

Texto 2 

Para Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP 

(Universidade de São Paulo), o que está acontecendo é um evento único, e é evidente que 

atos de individualismo extremo virão à tona. Mas o psicanalista também acredita em um 

resgate da solidariedade, já demonstrado ao redor do mundo por nações em quarentena. 

“Temos agora um acontecimento que se impõe a todos nós. Não é um assunto de opinião, 

onde um lado está ganhando ou perdendo. Todos estamos perdendo. Acredito que essa 

situação retoma uma ideia bem parecida com as narrativas que ao longo da história 

inspiraram solidariedade, humildade e atos do tipo,” explica. “A resposta que me parece  
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mais inteligente é todos nós enfrentarmos a situação juntos. A história mostrou que isso é 

efetivo em casos de crise”.  

(Disponível em  https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/17/o-resgate-da-humanidade-vira-de-uma-

situacao-de-crise-como-o-coronavirus.htm?cmpid. Acesso em 30 mar. 2020) 

 

Texto 3 

 

 

 

 

 

(Disponível em 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/zoom/2020/03/28/NWS,135159,70,637,NOTICIAS,2190-

SOLIDARIEDADE-MANTEM-POPULACAO-UNIDA-MEIO-PANDEMIA.aspx. Acesso em 30 mar 2010) 

 

Com base nos textos acima e no seu conhecimento adquirido ao longo destes anos 

escolares, escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema:  

Solidariedade em tempos de incerteza 

 

Lembre-se de que suas ideias devem ser organizadas em quatro parágrafos. 

 

 No 1º parágrafo (INTRODUÇÃO) apresente o tema a ser abordado ao longo do 

texto e as duas teses (ideias) a serem defendidas.   

 

 No 2º parágrafo (DESENVOLVIMENTO 1) apresente argumentos na defesa da 

1ª tese apresentada na introdução; 

 

 No 3º parágrafo (DESENVOLVIMENTO 2) apresente argumentos na defesa da 

2ª tese apresentada na introdução; 

 

 No 4º parágrafo (CONCLUSÃO) retome o tema e apresente a proposta de 

intervenção com: AGENTE, AÇÃO, MODO/MEIO e EFEITO. 

 


