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UnB - SEMANA I 
Prof. Cassia 

 
TEXTO I 

Egocentrismo é a condição ou estado de espírito do egocêntrico. Tem origem no grego, sendo a junção 
de egôn e kêntron, que significa "eu no centro". O egocentrismo consiste em uma exaltação excessiva da 
própria personalidade, fazendo com que o indivíduo se sinta como o centro da atenção. 

Uma pessoa egocêntrica não consegue demonstrar empatia, ou seja, não consegue colocar no lugar do 
outro, porque está constantemente ocupado com os seu "eu" e com os seus próprios interesses. 

Segundo o psicólogo suíco Jean Piaget, o egocentrismo é uma característica natural nas crianças que se 
encontram na segunda infância (entre os 3 e 6 anos). Isso acontece porque nesta idade, as crianças não são 
capazes de entender que os outros indivíduos possuem crenças, opiniões e pensamentos diferentes dos seus. 

Disponível em < https://www.significados.com.br/egocentrismo/> Acesso em 06/02/2020. Com adaptações. 
 
TEXTO II 

 
Disponível em < https://res.cloudinary.com/ideapod/image/upload/c_fill,h_314,w_512/30fd028f-de98-4248-9c31-3720f29fcb60.jpg >Acesso 

em 06/02/2020. 
 
TEXTO III 
Imagine as seguintes situações: 
 

- Você está na fila de algum estabelecimento esperando sua 
vez para ser atendido e outra pessoa entra na sua frente.  
 
-  Você está dirigindo seu carro e, inesperadamente, leva 
uma fechada de outro veículo. 
  
-  Você caminha pela rua e é abordado por um assaltante 
que leva seus pertences. 
 

 
É possível afirmar que, nos exemplos acima, as pessoas agiram com o intuito de prejudicar você? De 

acordo com especialistas, não. Trata -se de atitudes egocêntricas, em que cada um só pensou em si. Veja: a 
pessoa que passou a frente na fila não pensou nas outras que já estavam ali, o motorista não se importou se o 
outro também tinha pressa e o assaltante não pensou na sua perda, somente na necessidade de conseguir 
dinheiro.  

De acordo com Vanessa Pinzon, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, todos 
somos egocêntricos por natureza e necessidade. Portanto, precisamos estar atentos à nossa preservação e 
sobrevivência, o que exige cuidados sempre. A psiquiatra, porém, alerta para o fato de que alguns seres 
humanos podem se tomar excessivamente egocêntricos. Segundo ela, tal mecanismo se desenvolve por vários 
motivos e um deles está ligado às características de personalidade. "Nesse caso, o egocentrismo excessivo é 
uma característica que compõe a personalidade desse indivíduo, ou seja, ele está predominantemente voltado 
para si mesmo e tem muita dificuldade de negociar, flexibilizar, perceber e se colocar no lugar do outro. Não vê 
os sofrimentos ou as necessidades daqueles que o cercam. Ele está sempre em primeiro lugar para tudo", diz. 

Disponível em <https://www.methodus.com.br/artigo/678/a-era-do-egocentrismo.html>. Acesso em 06/02/2020. 
TEXTO IV 
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Disponível <http://e-preciso-sonhar.blogspot.com.br/ Acesso em 28/02/2018. 

 
Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, redija, utilizando a modalidade 

escrita formal da língua portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema: 
Egocentrismo no século XXI: o homem em torno de si. 

 
UnB - SEMANA II 

Prof. Cassia 
 
TEXTO I 

Autoconhecimento 
Em filosofia, o autoconhecimento ou conhecimento de si é ou um objeto de investigação epistemológica ou 

é a finalidade de uma busca de natureza ética. Quando visto como objeto da investigação epistemológica, o que 
se busca é a explicação de como e o que é conhecido. Quando visto como projeto ético, o que se busca é a 
realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo e, consequentemente, um ser humano melhor. 
O autoconhecimento algumas vezes é obtido através da meditação, que é uma prática oriunda da ioga, e da 
psicoterapia.  

Disponível em< https://educalingo.com/pt/dic-pt/autoconhecimento>. Acesso em 28 jan.2020. 
 
TEXTO II 

Os filósofos gregos já consideravam o valor que existe na autorreflexão para uma vida plena.  A frase 
“Conhece-te a ti mesmo” difundida por Sócrates revela a importância do autoconhecimento. Por sua vez, a 
“Alegoria da Caverna” de Platão ressalta que, quando ficamos presos em uma realidade que consideramos 
única e absoluta, não abrimos espaço para novos conhecimentos e oportunidades. Mas, quando saímos da 
“caverna”, o horizonte se amplia e passamos a compreender melhor a realidade.  

A obra “Ética à Nicômaco” de Aristóteles, grande influenciador da civilização ocidental, reafirma que o 
homem precisa pensar nas questões “Quem sou eu?”, “Quem quero ser?” e “Como vou alcançar isso?” para 
atingir a virtude, entendida como a realização da própria essência; o desenvolvimento moral e intelectual. 

Ter autoconhecimento também é imprescindível para entender as causas e feitos de projetos mal 
sucedidos, bem como conflitos de relacionamentos – pessoais ou profissionais –, a fim de buscar a melhor 
maneira de superá-los. Pois, a partir do momento em que você realmente se conhece, passa a perceber (e 
considerar) melhor o ambiente e as pessoas ao seu redor, e adquire uma visão de mundo mais sistêmica.  

Outro diferencial é que você passa a traçar planos e metas totalmente alinhados com o seu perfil.  Para 
exemplificar, vamos considerar o lado profissional: quantas pessoas decidem seguir uma carreira em 
determinada área (direito, marketing, economia, saúde…) e param no meio do caminho por perceberem que 
aquilo não é exatamente o que desejam fazer? Ou seja, perdeu tempo, dinheiro e energia por não se conhecer, 
por não seguir suas metas e habilidades.  

A partir do momento que há autoconhecimento, existe um maior discernimento e é possível traçar um 
plano concreto de objetivos visando uma trajetória profissional de sucesso. Suas escolhas respeitam prioridades 
e desejos verdadeiros, a autoestima se eleva e você percebe que é capaz de chegar aonde quer chegar 

Disponível em:< https://www.febracis.com.br/blog/autoconhecimentoesucesso/l>. Acesso em 28 jan.2020. 
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TEXTO III 

 
Disponível em:< https://blogdaines.files.wordpress.com/2015/10/mafalda_conhecete.jpg >. Acesso em 28 jan.2020. 

 
Considerando os fragmentos de texto acima como motivadores, redija, na modalidade padrão da língua 

portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema:  
Autoconhecimento: a investigação de si mesmo para alcançar o sucesso 

 
UnB - SEMANA III 

Prof. Nathan 
 

"O AR DA CIDADE liberta", diz um conhecido provérbio alemão do fim da Idade Média. Depois, no início do 
século 20, pensadores como Georg Simmel e Walter Benjamin mostraram como a grande cidade, lugar 
impessoal da massa, é, paradoxalmente, o lugar da individualidade. Pois, no contexto de comunidades 
pequenas, a liberdade individual está sempre tolhida pelo olhar e o julgamento do vizinho. Já na cidade grande, 
ao contrário, o sujeito é anônimo na multidão, por isso está livre para ser ele mesmo, isto é, ser outro, aquilo 
que não se esperaria dele.  

A mistura de classes sociais, culturas, línguas, etnias e religiões que se dá na cidade é o melhor antídoto 
que inventamos até hoje contra a intolerância e os fundamentalismos. Filha e irmã da imigração, a cidade 
quebra os laços estamentais e a mentalidade paroquial dos clãs, colocando as pessoas em relação imanente e 
horizontal: moeda, comércio, indivíduo, democracia. O mercado, porém, não coincide com a política. Enquanto 
o consumo é balizado pelo poder aquisitivo e tende à desigualdade, a política existe para garantir certa 
equalização na multiplicidade, regulando a expansão do consumo e da desigualdade, assim como uma praça 
deveria ser lugar que não fosse ocupado pela "casa" ou "nome" de ninguém. 

Toda a graça da cidade, por isso, repousa no fato de que ela existe para dar espaço à individualidade, não 
ao individualismo. Lugar da coletividade, ela se funda sobre as noções de comum e de público. 

Folha de S. Paulo. 24/04/2015. Adaptado. 
 

Uma grande cidade, onde se pode viajar horas a fio sem se chegar sequer ao início do fim, é algo 
realmente singular. Essa concentração colossal, esse amontoado de milhões de seres humanos num único 
ponto centuplicou a força desses milhões... Mas os sacrifícios que isso custou, só mais tarde se descobre. 
Depois de se vagar durante dias pelas calçadas das ruas principais, descobre-se que esses habitantes tiveram 
de sacrificar a melhor parte de sua humanidade para realizar todos os prodígios da civilização, com que fervilha 
sua cidade; que centenas de forças, neles adormecidas permaneceram inativas e foram reprimidas... O próprio 
tumulto das ruas tem algo de repugnante, algo que revolta a natureza humana. Essas centenas de milhares de 
pessoas de todas as classes e situações, que se empurram umas às outras, não são todas seres humanos 
presumidamente semelhantes?... E, no entanto, passam correndo uns pelos outros, como se não tivessem nada 
em comum; não ocorre a ninguém conceder ao outro um olhar sequer. Essa indiferença brutal, esse isolamento 
insensível de cada indivíduo é tanto mais repugnante e ofensivo quanto mais esses indivíduos se comprimirem 
em espaço exíguo. 

F. Engels. Adaptado. 
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Nos dois textos aqui apresentados, manifestam-se visões até certo ponto antagônicas da vida nas grandes 
cidades e do sentido que essas concentrações urbanas adquiriram na história e na cultura. Avalie as opiniões 
neles contidas e redija uma dissertação em prosa, argumentando de modo a expor com clareza seu ponto de 
vista sobre o tema a vida nas cidades: opressão ou libertação?  
 

UnB - SEMANA IV 
Prof. Cassia 

 
TEXTO I 
 

A música pode influenciar o humor, os sentimentos e o comportamento do ouvinte, embora poucas pessoas 
reflitam sobre isto. Na maioria das vezes, é tida simplesmente como diversão, passatempo ou algo inocente, 
mas é capaz de influenciar nas decisões importantes, nos comportamentos e na formação de personalidades 
dos ouvintes.  

Pessoas e grupos de pessoas têm sido afetados, sem perceber por técnicas de mudança de comportamento 
em que se utilizam a música como principal ferramenta; seja pela letra, pelos ritmos ou instrumentos 
utilizados. E com certeza, este aspecto é uma ferramenta preciosa utilizada pelas empresas de marketing das 
grandes mídias que influenciam milhares de pessoas todo o tempo.  

Na adolescência, esse gosto musical já não se baseia mais nos pais, mas sim no grupo com o qual o jovem 
convive e no que a mídia apresenta e julga como bom. Os grupos se formam através da afinidade de gostos, 
agem do mesmo jeito, saem para os mesmos lugares, se vestem com roupas semelhantes, ouvem e gostam do 
mesmo tipo de música. O tipo, o estilo e os ídolos que elegem, torna-se a referência deles, influenciando 
assustadoramente as suas vidas. Tudo isso geralmente é inconsciente, pois a adolescência é a fase de buscar a 
sua identidade e formar o seu caráter. Neste período, a presença amiga dos pais, dialogando e despertando o 
espírito crítico do jovem é importantíssimo.  

Por estes fatores, vejo a necessidade de um cuidado especial ao oferecer as nossas crianças e adolescentes 
um estilo de música, pois hoje nos deparamos com músicas que podem levar várias mensagens 
negativas, vulgarizando e expondo o corpo feminino, fazendo apologia ao uso de drogas, valorizando a violência 
e a criminalidade entre outras. Mas, por outro lado, a boa música auxilia no equilíbrio das pessoas, 
principalmente das crianças e adolescentes, fazendo com que se acalmem, canalizem energia por meio da 
música (cantar, dançar, ouvir e tocar) e busquem respostas e vazão aos seus sentimentos. Cabe aos adultos a 
responsabilidade de estarem atentos e alertas na escolha das músicas que colocam a disposição das crianças 
em sua vida diária. 

Disponível em<https://www.recantodasletras.com.br/artigos-de-educacao/5779388>.Acesso em 28 fev. 2020. 
 
TEXTO II 
 

Pesquisadores da Universidade de Kellog, nos Estados Unidos, comprovaram através de estudo o 
impacto da música no aumento da autoconfiança e da sensação de poder nos indivíduos. As implicações dessa 
constatação vão de situações de competição à criação de estratégias publicitárias. 

Outro estudo, feito pela Northwestern University, revelou que estudantes e profissionais ligados à música 
apresentam poder de concentração, sensibilidade e habilidade de interpretar emoções acima da média. Fica 
evidente a capacidade da música de moldar comportamentos e traços de personalidade, abrindo discussões 
sobre sua função social. 

Desde o uso do corpo para criação de sons e dos primeiros instrumentos musicais até os dias de hoje, a 
música sempre esteve presente na história da humanidade. Celebrações e rituais de diversos tipos têm nela um 
dos principais elementos, capaz de eternizar momentos e sensações. 

Nesse sentido, é sensato afirmar que Friedrich Nietzsche chegou mais perto que Huxley de expressar sua 
importância em nossas vidas. Nas palavras do importante filósofo, “Sem a música, a vida seria um erro.”. Nós 
concordamos! 
Disponível em:< https://blog.radiosparx.com.br/entenda-qual-a-influencia-da-musica-no-comportamento-humano/ >.Acesso em 28 fev. 2020. 
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TEXTO III 

 
Disponível em <https://4etapa.blogspot.com/2012/01/humor-programar-escutando-musica.html 

 
Considerando os fragmentos de texto acima como motivadores, redija, na modalidade padrão da língua 

portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema:  
A influência da música no comportamento humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


