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A necessidade do engajamento social no 

enfrentamento da corrupção no Brasil



INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas
    desconsiderado para a contagem de linhas. 
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
    4.1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
    4.2. fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
    4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.
    4.4. apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto.
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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 texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa  
sobre o tema ‘‘A necessidade do engajamento social no enfrentamento da corrupção no Brasil’’, 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.

TEXTOS MOTIVADORES
TEXTO I

A corrupção age silenciosamente nos quatro cantos do mundo e aos poucos vai minando a 
capacidade dos governos e, consequentemente, dos cidadãos. Segundo estudos da Organização 
das Nações Unidas (ONU), U$ 3 trilhões são retirados anualmente da economia mundial em 
esquemas de suborno e corrupção.

No Brasil, segundo a projeção da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), 
até 2,3% de nosso Produto Interno Bruto (PIB) são perdidos anualmente com práticas corruptas, 
ou seja, cerca de R$ 100 bilhões, incluindo o efetivamente pago para patentear práticas ilegais e o 
custo decorrente destas práticas.

Quanto de nossos direitos sociais fundamentais, saúde, educação, trabalho, moradia, 
assistência social, segurança, nos são negados ou precarizados como efeito da corrupção? Quanto 
poderíamos investir em desenvolvimento, principalmente nas localidades menos privilegiadas? 
Temos consciência que a corrupção impacta desproporcionalmente as classes sociais deixando o 
pobre mais pobre e mais vulnerável? E o quanto a corrupção impulsiona a violência urbana?

Reflexão sobre nossa luta contra a corrupção. Disponível em: https://www.folhadelondrina.com.br. Acesso em: 7 abr. 2019 (fragmento).

TEXTO II
Um dos momentos mais marcantes da história recente do Brasil é o movimento dos caras- 
-pintadas, que tomou conta das ruas do país no início da década de 1990. As denúncias de 
corrupção no governo de Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito pela população 
depois do fim da Ditadura Militar, aliadas ao aumento desenfreado da inflação, inflamaram os 
jovens brasileiros, de diversas classes sociais e ideologias, a se uniram para derrubar o mandato 
de Collor.

LIMA, Luiz Augusto. Relembre a geração dos “caras-pintadas”, que uniu o Brasil e mudou um governo. 
Disponível em: https://www.vix.com. Acesso em: 7 abr. 2019 (fragmento).

TEXTO III
A Operação Lava Jato completou cinco anos em 
2019. Conforme divulgado pelo Ministério Público 
Federal no Paraná, os 1.825 dias de trabalho de 
investigação, acusação e julgamentos resultaram 
em 242 condenações contra 155 pessoas, em 
50 processos sentenciados. Nesse período, 
R$ 2,5 bilhões retornaram à Petrobras, a principal 
estatal lesada pelo esquema de corrupção.

COSTA, Gilberto. Lava Jato completa cinco anos com 155 pessoas condenadas. 
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 11 abr. 2019 (adaptado).

TEXTO III
Operação Lava Jato

O que pensam os brasileiros?
 84%      12%      51%

Fonte: Datafolha. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br.
Acesso em: 10 abr. 2019 (adaptado).
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