
 

REDAÇÃO 
 

Instruções Gerais: 

Conforme Edital publicado, Anexo II − Programa de Disciplinas: 

Na Prova de Redação, o candidato deverá desenvolver um 

texto dissertativo a partir de uma única proposta, sobre 

assunto de interesse geral. Será atribuída nota ZERO à Prova 

de Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada 

e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não 

articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e 

palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto 

escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local 

apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma 

forma, possibilite a identificação do candidato; e) for escrita a 

lápis, em parte ou em sua totalidade; f) estiver em branco; 

g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. Na Prova de 

Redação, o rascunho será de preenchimento facultativo. Em 

hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será 

considerado na correção. 

Analise os trechos I, II e III abaixo: 

 

I 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como 

“direito de todos e dever do Estado, garantida mediante 

políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco 

de doença e de outros agravos [...]”. Foi a partir desse marco 

histórico que ocorreu a instituição formal do Sistema Único de 

Saúde, o SUS, que faz 30 anos. 

A criação do SUS ainda é vista, em praticamente todo o 

mundo, como uma das propostas mais avançadas em termos 

de inclusão social e universalização da assistência. Isso posto, é 

essencial refletir sobre o abismo que ainda separa o “SUS do 

papel” do “SUS da vida real”. Quem necessita da saúde 

pública ainda sofre com a dificuldade de acesso, filas, carência 

de leitos, entre outras mazelas. 

 

(Adaptado de: LOPES, Antonio Carlos. Disponível em: 

www.sbcm.org.br) 

 

 



 

 

II 

 

Os sistemas públicos de saúde, implementados em vários 

países, constituíram espaços de não mercado dentro de 

economias capitalistas. A sustentação destas políticas 

depende de vários fatores, entre eles a cons- trução de uma 

cultura que considere o desenvolvimento humano tão ou mais 

importante do que o crescimento econômico. 

No Brasil, a relevância assistencial do SUS para, pelo 

menos, 70% da população não tem encontrado corres- 

pondência no grau de adesão política e ideológica dessa 

maioria ao sistema. 

 

(Adaptado de: CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Revista Ciência e 

saúde coletiva. Disponível em: www.scielo.br) 

 

III 

Não é de hoje que o desenvolvimento humano é visto 

como propulsor do desenvolvimento econômico. Alfred 

Marshall, em 1920, já dizia que “o mais valioso entre 

todos os capitais é aquele investido em seres 

humanos”. 

A partir das ideias expostas acima, escreva um texto 

dissertativo-argumentativo a respeito do tema: 

 

A universalidade do direito à saúde no Brasil. 
 

                   

                  Na Prova de Redação deverão ser 

rigorosamente observados os limites 

mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 

30 (trinta) linhas, sob pena de perda de 

pontos a serem atribuídos à Redação. 

 

http://www.scielo.br/

