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Como disse Obama, no ano passado: “Essa ideia de pureza, de jamais transigir (...), vocês deveriam 
superar isso, rápido! O mundo é confuso. Há ambiguidades. Pessoas que fazem coisas muito boas têm falhas. 
Pessoas com quem você está lutando podem amar os filhos e ter algumas semelhanças com você. 

E um perigo que eu vejo nos jovens (...) é essa percepção, às vezes, de que a forma de promover a 
mudança é ser o mais crítico possível com os outros, e isso é suficiente. 

Se eu tuitar ou fizer uma # sobre como você fez algo errado ou usou o verbo errado, posso relaxar e me 
sentir muito bem comigo mesmo. (...) Quer saber? Isso não é ativismo. Isso não vai trazer a mudança. Se tudo 
o que você faz é apedrejar, você provavelmente não vai muito longe”.  

 
Antonio Prata 
Escritor e roteirista, autor de “Nu, de Botas”. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2020/03/obituario-dos-cancelados.shtml 
 
SITUAÇÃO A: Suponha-se que você esteja em uma aula de produção textual e seu(sua) professor(a) 

deseja testar sua capacidade de resumir um texto, sem alterar o ponto de vista do autor. Levando-se em 
consideração as características desse gênero textual e o texto acima, redija um resumo de “Obituário dos 
'cancelados'” 

 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um 

TEXTO DE OPINIÃO posicionando-se acerca da seguinte questão: A “cultura do cancelamento” expõe uma 
geração intolerante? 

 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema “cultura do 

cancelamento”, suponha que você, como representante de um grupo de pessoas que se sentiu ofendido em 
relação a julgamentos que recebeu na internet, decide escrever uma CARTA ABERTA aos seguidores alertando 
sobre os impactos disso na vida das pessoas. 

 
Orientações UFU  
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.  
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que 

você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  
D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou 

JOSEFA. 
E) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na folha de prova.  
F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  
G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação.  
 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as relativas ao tema e ao gênero que 

escolheu, sua redação será penalizada. 
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SEMANA I 
ENEM - Raul 

 
Instruções: 
– O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
– O texto definitivo deve ser escrito à tinta de cor preta, na folha própria, em até 30 linhas. 
– A redação que apresentar cópia dos textos motivadores terá o número de linhas copiadas desconsiderado 

para efeito de correção. 
 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
– tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”. 
– fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
– apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. 
 

Texto 1 
Inicialmente, pode-se falar do assédio sexual como crime, que foi inserido no artigo 216- A, do código 

penal, ao criminalizar a conduta de ‘’constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 
sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao 
exercício de emprego, cargo ou função”. 

Por sua vez, o crime de assédio sexual é diferente do assédio moral, que se baseia na repetição ao longo 
do tempo de práticas vexatórias e constrangedoras, penalizando a conduta de ‘’Desqualificar reiteradamente, 
por meio de palavras, gestos ou atitudes, a autoestima, a segurança ou a imagem do servidor público ou 
empregado em razão de vínculo hierárquico funcional ou laboral.’’. 

Disponível em: https://juvieiracruz.jusbrasil.com.br/artigos/620593330/a-cultura-do-assedio-no-brasil Acesso em 01 de março de 2020 
 

Texto 2 
Enquanto muitas pessoas se escandalizam e indignam diante do assédio praticado por José Mayer contra a 

figurinista Su Tonani, outros decidem apoiá-lo criando campanhas machistas tais como “Mexeu com José 
Mayer, mexeu com todos”. A frase choca à medida que expõe uma verdade. A campanha “Mexeu com uma, 
mexeu com todas”, levada adiante por atrizes, colegas de corporação midiática de Mayer, que surgiu a partir da 
denúncia de assédio feita no blog “Agora é que são elas”, realmente “mexe” com muitos homens, porque atinge 
sobretudo o machismo estrutural. Ela põe em questão algo que estava “quieto”, o verdadeiro hábito do assédio, 
que é um dos pilares mais importantes do machismo de nossa sociedade. 

Tanto o assédio moral, quanto o assédio sexual (que não deixa de ter também uma dimensão moral), não 
se desenvolveriam tão facilmente se não acontecessem em um clima socialmente propício. Falamos 
ultimamente em cultura do estupro, mas a cultura do “assédio”, seja moral, seja sexual, é tão arraigada que 
permite o surgimento de posturas antiéticas tais como a dos apoiadores do assediador. A cultura do assédio 
constitui um círculo vicioso. Ela cria a permissão para que surja o assediador enquanto depende também de seu 
apoio. Não denunciar os casos de assédio produz uma conivência em relação à qual nem todos tem consciência. 

Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/marcia-tiburi-a-cultura-do-assedio/ Acesso em 01 de março de 2020 
 
Texto 3 

Uma pesquisa online realizada pelo blog Think Olga, na campanha Chega de Fiu Fiu contra o assédio no 
espaço público teve como uma de suas conclusões mais significativas o fato de que as mulheres possuem um 
medo real de caminhar nas ruas, devido à sua condição de gênero. Um risco de ter sua integridade ameaçada, 
apenas por ser mulher. 

Nessa pesquisa, de 7.762 participantes, 99,6% afirmaram que já foram alvos de algum tipo de assédio nas 
ruas. Esse dado mostra que há um problema sistêmico em relação ao tratamento que a mulher recebe na 
sociedade. Basicamente, o assédio público ameaça a integridade psico-física da mulher e restringe suas 
liberdades constitucionais como, por exemplo, o direito de ir e vir [já que muitas evitam ir para determinados 
lugares, ou mudam de caminho porque sabem que em determinados lugares sofrerão mais assédio], mas é 
extremamente naturalizado pela sociedade e ainda por cima, é observado como comportamento padrão dos 
homens. 

Mesmo após décadas de luta do movimento feminista para a conquista do espaço público pelas mulheres, 
principalmente, no âmbito trabalhista, as ruas ainda refletem a cultura do estupro e do machismo, por meio da 
invasão do espaço privado, do medo causado e do cerceamento da liberdade — seja de comportamento, de 
vestimenta ou de mobilidade — das mulheres. O assédio nas ruas, em suas diversas expressões é, sobretudo, 
uma violência de gênero que impede o alcance de um Estado Democrático ideal, onde realmente exista justiça 
social e igualdade entre os indivíduos. O direito das mulheres à participação na vida pública exige que elas 
tenham segurança para tal. Enquanto não houver espaço para as mulheres nas ruas, não há que se falar em 
igualdade de direitos, em justiça social e, muito menos, em vivência democrática de fato. 

Disponível em https://medium.com/revista-agora/assédio-nas-ruas-78592c9adc92#.230otu9y3. Acesso em 01 de março de 2020 
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Texto 4 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A 
persistência da cultura do assédio 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. 

 
SEMANA I 

FUVEST - NATHAN 
 

Leia os textos para fazer sua redação. 
COMO RECONHECER UMA MINORIA? 

As características podem variar para cada grupo minoritário, mas alguns elementos costumam ser comuns 
às minorias, como: 

Vulnerabilidade: os grupos minoritários, em geral, não encontram amparo suficiente na legislação vigente, 
ou, se o amparo legal existe, não é implementado de modo eficaz. Por isso, é comum a luta desses grupos por 
terem sua voz mais escutada nos meios institucionais. Exemplo: transgêneros; 

Identidade em formação: mesmo que exista há muito tempo e que tenha tradições sólidas e estabelecidas, 
a minoria vive em um estado de ânimo de constante recomeço de sua identificação social, por ter de se afirmar 
a todo momento perante a sociedade e suas instituições, reivindicando seus direitos. Exemplo: negros; 

Luta contra privilégios de grupos dominantes: Por serem grupos não-dominantes e, muitas vezes, 
discriminados, as minorias lutam contra o padrão vigente estabelecido. Essa luta, na atualidade, tem como 
grande marca a utilização das mídias, para expor a situação dessas minorias e levar conhecimento para a 
população em geral. Exemplo: mulheres; 

Estratégias discursivas: As minorias organizadas, em geral, realizam ações públicas e estratégias de 
discurso para aumentar a consciência coletiva quanto a seu estado de vulnerabilidade na sociedade. Além das 
mídias já citadas, passeatas e manifestos também podem são frequentemente utilizados. Exemplo: 
movimento LGBT. 

http://www.politize.com.br/o-que-sao-minorias/ 
 
Minorias são grupos marginalizados dentro de uma sociedade devido aos aspectos econômicos, sociais, 

culturais, físicos ou religiosos. No século XX, o caso mais conhecido de perseguição as minorias ocorreu na 
Alemanha na época em que Adolf Hitler assumiu o poder. Neste período, o partido nazista encarcerou e 
exterminou milhões de judeus com a justificativa de que eles não faziam parte da superioridade biológica e 
racial ariana. Entre outros grupos, os nazistas perseguiram comunistas e ciganos, o que configura a reação 
contra minorias de cunho não apenas religioso, mas ideológico e social. 

Porém, o termo não deve ser associado a grupos em menor número em uma sociedade, mas, sim, ao 
controle de um grupo majoritário sobre os demais, independente da quantidade numérica. Ao longo da história, 
diversos acordos e tratados tiveram o objetivo de resolver a questão dos grupos minoritários. Durante o século 
XVI, a Paz de Augsburgo reivindicou os direitos das minorias no que se refere à prática livre dos cultos 
religiosos que não fossem oficiais nos países. 

https://www.infoescola.com/sociedade/minorias/ 
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Item 3 
O leito de Procusto 

 

 
 
Procusto, personagem da mitologia grega, vivia perto da estrada de Eleusis, a alguns quilômetros de 

Atenas. De acordo com a lenda, construiu um leito metálico do exato tamanho de seu corpo. Aos hóspedes que 
fossem maiores que o leito, Procusto amputava-lhes o excesso. Aos que fossem menores, esticava-os até 
ficarem de conformidade com o móvel. 

O viajante nunca se adaptava porque, secretamente, Procusto possuía duas camas de tamanho diferente 
(duas medidas). O horror só teve fim quando o herói Teseu lhe aplicou o mesmo suplício: colocou-o na cama 
em sentido transversal, de forma a sobrarem a cabeça e os pés, que foram amputados pelo herói. 

(Adaptado do disponível em: <https://mitologica.blogs.sapo>. Acesso em: 15 jun. 2018) 
 

SEMANA IV 
UFU - Vanessa 

 
Texto 1 - Obituário dos 'cancelados' 
O ser humano é complexo, às vezes tropeça, às vezes estende a mão, e às vezes faz as duas coisas ao 

mesmo tempo 
 
O mundo muda rápido e cabe ao jornalismo se adaptar. Com o intuito de ajudar a Folha em sua 

caminhada rumo ao amanhã, gostaria de propor aqui uma nova seção: uma coluna, nos moldes do 
obituário, com os “cancelados” do dia. 

Seria de grande utilidade para desatentos como eu, que não estão antenados às sentenças sumárias 
proferidas diuturnamente pelos tribunais da internet. Já me aconteceu várias vezes de estar num jantar, citar 
um artista e sentir o climão. 

Então alguém me cochicha: “Você não viu? Acharam um vídeo dele contando uma piada de papagaio numa 
entrevista de 1995. Cara, desrespeitava o papagaio, punha a ave numa posição humilhante; ornitofobia 
nojenta!”. 

A coluna seria dupla: a dos cancelados pela direita e a dos cancelados pela esquerda. Na da direita, por 
exemplo: “Joel Pinheiro da Fonseca nasceu em Londres, em 1985. Formado em economia e filosofia, trouxe 
esperança de renovação para o conservadorismo brasileiro com seus artigos, vídeos e participações na rádio 
Jovem Pan. 

Quando, porém, Joel passou a fazer um quadro fixo ao lado do comunista globalista maconhista Leonardo 
Sakamoto, no Canal MyNews, foi imediatamente ‘cancelado’ pela direita. Uma trolagem de sétimo dia será 
dedicada a ele por 15 mil robôs, mais disparos massivos de WhatsApp, na próxima quinta, às 11:00. Joel deixa 
um pai, uma franja e uma pinta”. 

Ao lado, o “cancelamento” do Leonardo Sakamoto: “Há anos dedicado a pautas políticas e com forte 
engajamento social, Leo, como era conhecido pelos amigos, foi ‘cancelado’ após participar de um programa ao 
lado do fascista bolsominion homem branco hétero cis Joel Pinheiro da Fonseca. 

Um ato de esculacho coletivo está marcado para amanhã, diante da FFLCH, onde um boneco de Sakamoto 
com cartola do Tio Sam será incendiado ao som da bateria de maracatu da Letras —bacharelado em grego”.  

A seção também poderia ter, nos moldes da coluna do Ronaldo Lemos, um “Já era”, “Já é”, “Já vem”, 
informando que crimes expiraram, quais os vigentes e uma aposta dos que virão. 

“Já era: fantasia de índio no carnaval (Raoni liberou)”. “Já é: falar “índio”. O termo correto agora é 
indígena”.” “Já vem: dar nomes para filhos. Eles que devem escolhê-los quando forem grandes. Ou não 
escolher. Afinal, dizer ao outro que me chamo Antonio é impor a ele a minha verdade, quando do ponto de 
vista dele, tão legítimo quanto o meu, posso ter muito mais cara de Adalberto, Sheylla ou Siegfrid Von-Tsé-
Tung”.  

A coluna terá um prazo para acabar, pois creio que em uma década não haverá mais um único terráqueo 
que não tenha sido “cancelado”. Talvez aí voltemos a nos dar conta do óbvio: o ser humano é complexo, tem 
virtudes e defeitos, às vezes tropeça, às vezes estende a mão —às vezes faz as duas coisas ao mesmo tempo.  
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Proposta 2: Imagine que você seja o responsável por um abrigo de crianças em sua cidade. Com 
base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza uma CARTA ABERTA à população 
brasileira a fim de defender a adoção de pré-adolescentes e crianças acima de sete anos. 

A Carta Aberta é um gênero textual de caráter argumentativo e reivindicatório, que trata de assuntos de 
interesse coletivo. A principal característica dela é permitir que uma pessoa ou uma coletividade exponha, 
abertamente, suas reclamações e suas pretensões/reivindicações acerca de algo que, normalmente, não 
alcançou de modo particular – então a necessidade de um apelo “aberto”. Pode ser escrita em 1ª ou 3ª pessoa 
do singular ou do plural. Contém título e subtítulo, os quais, quase sempre, adiantam quem é o remetente, o 
destinatário e qual é o assunto da carta. 

Ex.: CARTA ABERTA DOS EDUCADORES AO PROMOTOR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE SOBRE O 
TRABALHO DAS CRIANÇAS CARVOEIRAS 

 
SEMANA IV 

ITA - Rogger 
 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão 

abaixo. 
Qual a legitimidade do combate às desigualdades na estrutura social? 

 
Item 1 

 
O que há de errado com a desigualdade do ponto de vista ético? É óbvio que a desigualdade não é um mal 

em si – o que importa é a legitimidade do caminho até ela. A questão crucial é a seguinte: a desigualdade 
observada reflete essencialmente os talentos, esforços e valores diferenciados dos indivíduos ou, ao contrário, 
resulta de um jogo viciado na origem – de uma profunda falta de equidade nas condições iniciais de vida, da 
privação de direitos elementares? [...] 

O Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do planeta. No ranking da distribuição de renda, 
somos a segunda nação mais desigual do G-20, a quarta da América Latina e a 12º do mundo. Esse quadro é 
fruto de uma grave anomalia: a brutal disparidade nas condições iniciais de vida e nas oportunidades de nossas 
crianças e jovens de desenvolverem adequadamente suas capacidades e talentos, de modo a ampliar seu leque 
de escolhas possíveis e eleger seus projetos, apostas e sonhos de vida. 

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Igualdade de quê?. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 27 jul. 2018) 
 

Item 2 
 
Qual a alternativa para a desigualdade? Alguém vê alguém igual a alguém? Há uma grande confusão 

acerca da ideia de igualdade. A Declaração diz "todos os homens são criados igualmente". Mas em que sentido 
o termo "igualdade" é referido pelos "pais fundadores" (Founding Fathers, em referência aos fundadores dos 
Estados Unidos)? Igualdade de resultados? Obviamente que não. Igualdade de oportunidades? Os pais 
fundadores julgavam que tínhamos que ter oportunidades iguais? Mas não há igualdade de oportunidades no 
mundo real. 

O que os pais fundadores estavam afirmando era a igualdade perante a lei. Todos nós temos direitos; 
temos direito à vida, direito ao livre arbítrio, a escolher os meios de alcançar a própria felicidade. Isso não 
garante igualdade de resultados nem igualdade de oportunidades; mas garante liberdade, porque toda a outra 
forma de igualdade – de oportunidade, de resultados – requer o quê? Requer o uso da força, o uso da coerção; 
requer tirar de alguns para dar a outros. Requer dar ao Estado esse poder. E os resultados estão à vista de 
todos nos últimos dois séculos. 

Como lidar com o fato de que pessoas têm talentos e inteligências totalmente diferentes? Alguns nascem 
em famílias pobres, outros em famílias ricas; uns têm mais vontade e determinação, outros menos; alguns têm 
pais bacanas, outros não tanto; há aqueles que nasceram no Alasca, outros em Nova York, outros em tribos 
indígenas. A tentativa de igualar requer que você viole os direitos de algumas pessoas, tornando-as menos 
iguais perante a lei, para dar a outras pessoas, dando a elas tratamento preferencial perante a lei. E é 
exatamente a isso que os pais fundadores se opunham. 

(Adaptado de: BROOK, Yaron. A virtude da desigualdade. Disponível em: <https://www.youtube.com>. Acesso em: 27 jul. 2018) 
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As políticas públicas são justamente instrumentos do Estado que têm o escopo de assegurar determinado 
direito de cidadania, de forma difusa ou especificamente para um determinado seguimento social, cultural, 
étnico ou econômico. [1] Frise-se que tais políticas públicas podem se dar tanto por meio de leis como através 
de campanhas promovidas pelo Governo, bem como através de diversos outros meios. 

Neste diapasão, cumpre salientar que um exemplo de uma política para igualar a relação jurídica das 
mulheres com o restante da sociedade foi a criação da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. 
Ademais, um exemplo de política pública para as pessoas negras foi a criação das cotas raciais. 

Depreende-se de todo o supramencionado que o ponto chave reside em tentar resguardar os direitos 
fundamentais a todos os cidadãos, para que eles sejam iguais, no sentido de equidade. Assim, a palavra 
equidade pode ser definida como o intuito de tratar os desiguais na medida de sua igualdade, aplicando as leis 
e a justiça como um todo de formas diversas no caso concreto.[2] 

https://sergioluizbarroso.jusbrasil.com.br/artigos/405711710/direito-das-minorias-um-privilegio-ou-uma-necessidade 
 
Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, 

redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema: As minorias e a 
necessidade de mudança social. 

 
Instruções:  
A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.  
Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de 

redação.  
Dê um título a sua redação.  
 

SEMANA I 
UnB - Cássia 

 
TEXTO I 

 
Aos 17 anos, pensei que estava diante de uma grande descoberta: 
“VEY, é isso que eu quero fazer.” 
Achei que, finalmente, tinha me decidido sobre a faculdade. “Deus do céu” — pensava — “nunca mais vou 

me sentir um lixo total quando me perguntarem: o que você vai fazer da vida, guri?” 
Que peso que tirava das costas. Naquele momento, eu estava completamente aliviado. 
Mas o alívio não durou muito. Alguns dias depois, eu já estava mudando de opinião sobre a decisão. Na 

real, mudaria tantas vezes nos 16 meses seguintes, que, no final, acabei até desistindo de contar. 
Eu simplesmente não conseguia escolher uma carreira para seguir. Não que eu não me interessasse por 

nenhuma quase — todas me atraiam. 
No final, tomei coragem e me decidi. Mas mesmo depois de ter escolhido a faculdade, continuaria 

carregando (até pouco tempo) o fardo: 
Estou fazendo o trabalho que nasci para fazer? 
A resposta do trabalho feliz, ideal ou apaixonante, costuma vir na forma de conselhos. 
Dizem que, para amar seu trabalho: “Primeiro, você encontra sua paixão. Depois, acha um jeito de ganhar 

dinheiro com ela.” Ou: “Basta fazer o que ama e não precisará trabalhar nenhum dia na vida.” 
Variações destas frases se repetem pra caramba. Esta ideia é tão recorrente que o autor Calvin Newport a 

apelidou de “hipótese da paixão”. Ele explica: “essa hipótese sugere que a chave para a felicidade 
ocupacional é primeiro encontrar o que o que você ama e depois um trabalho que encaixe com essa paixão.” 

Ou seja, você possui uma paixão preestabelecida e existe uma vaga de emprego por aí que é perfeita, que 
valoriza seus pontos fortes, que faz aflorar todo seu potencial. É seu dever “encontrar-se” e depois criar 
coragem para largar tudo e correr atrás dela. 

Ou não? 
Disponível em<https://medium.com/o-jovem-eficaz/se-quiser-amar-seu-trabalho-n%C3%A3o-siga-sua-paix%C3%A3o-b52b13a8ad68 >. 

Acesso em 15 mar. 2020. 
 

TEXTO II 
 
O empresário Edgar Ueda criou o modelo de transformação “Turn Around”, baseado na teoria que todo ser 

humano vive em constante inconformismo, desejando melhorar algo de sua vida, e, hoje, viaja por todo o 
Brasil apresentando palestras sobre felicidade na vida profissional. 

Filho de mãe solteira, ex-boia-fria, Edgar morou em uma casa de barro no interior de São Paulo até os 19 
anos, abriu falência sete vezes e hoje é um empresário de sucesso do mercado imobiliário. Para ele, é 
importante que os profissionais trabalhem em algo que amem. Entretanto, se não for possível mudar de 
emprego por causa de obrigações financeiras, é necessário aprender a amar o que faz. 

– Se a pessoa vai ao trabalho por obrigação, ela não vai crescer, nem vai ser feliz. – avaliou. 
De acordo com Ueda, se nenhuma das duas opções é viável, a alternativa é mudar o mindset, baseando-se 

em três pilares: expansão e ressignificação de pensamentos, além de mudanças comportamentais. 
A expansão do pensamento consiste em perceber que tudo na vida é conduzido pelas crenças, ou seja, se 

uma pessoa acredita que não consegue crescer por causa do mercado em crise, ela fica inerte e não faz nada 
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diferente para que isso aconteça. As mudanças comportamentais são um complemento, pois sugerem que o 
indivíduo saia da zona de conforto para conseguir resultados extraordinários. Já a ressignificação é encarar os 
fatos através de uma visão positivista. 

– Supondo que uma pessoa bata de carro. Ao invés de pensar que só acontecem coisas ruins em sua vida, 
ela deve mudar a chave e pensar que está vivo. – exemplifica o palestrante 

 
Disponível em:< https://extra.globo.com/emprego/no-brasil-cerca-de-90-estao-infelizes-no-trabalho-22780430.html/ >.Acesso em 15 

mar. 2020. 
 

TEXTO III 

 
 

Disponível em:< http://dirmpsico.blogspot.com/2012/05/tirinha-sobre-motivacao.html >.Acesso em 15 mar. 2020. 
 

Considerando os fragmentos de texto acima como motivadores, redija, na modalidade padrão da língua 
portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema:  

Motivação para a escolha de uma carreira profissional 
 

SEMANA I 
Unicamp - Nathan 

 
O termo stalking deriva do idioma inglês, no qual a palavra stalk significa perseguir, ato de aproximar-se 

silenciosamente (da caça), atacar à espreita. O stalking implica em atos que um determinado sujeito pratica 
invadindo a intimidade da vítima, coagindo, marcando presença, exercendo certa influência em seu emocional 
e, até mesmo, restringindo sua liberdade. O stalker age de muitas e diversas maneiras, sendo sua conduta 
marcada pela característica da repetição, insistência. A vítima se vê coagida por diversos tipos de atitudes de 
um stalker como ligações telefônicas, perseguição, mensagens, e-mails, presentes, permanência em locais de 
sua rotina, permanência em lugares por onde passa frequentemente, etc. A motivação daquele que 
pratica stalking varia, podendo ser por amor, por vingança, inveja, raiva, brincadeira ou qualquer outra causa 
subjetiva. 

No Brasil o stalking não é considerado crime e sim contravenção penal, nos termos do artigo 65, da Lei de 
Contravenções Penais, Decreto-lei n.º 3.688/41, ex vi : Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a 
tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: Pena prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa 
(...). 

Fonte: https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2191085/o-que-se-entende-por-stalking-e-como-e-abordado-pela-lei-luana-souza-delitti 
 
A prática de stalkear alguém é uma forma de violência e pode afetar todas as áreas da vida das vítimas 

que sofrem com ela. Essa perseguição se dá de diversas maneiras: através de ligações, envio de SMS, invasão 
de contas nas redes sociais (o que também é conhecido como cyberstalking), constrangimento e perseguição 
em locais públicos e também ao endereço residencial, divulgação de boatos, entre outras atitudes que podem 
ser causadas por paixão doentia (erotomania), violência doméstica e ódio à vítima. 

O stalker é um criminoso? 
Em alguns lugares do mundo, somente o ato de seguir alguém e preocupar-se obsessivamente com a 

rotina dessa pessoa já pode ser considerado crime, como ocorre nos Estados Unidos. Já, em outros países, 
como no Brasil, o stalker comete uma contravenção penal, que é passível de pena de 15 dias na prisão ou 
multa. No entanto, entende-se que, quando o stalking é acompanhado por algum outro tipo de lesão física ou 
psicológica à vítima, como coação, agressão ou até tentativa de homicídio, a prática torna-se passível de uma 
punição mais severa. 

No entanto, há alguns projetos de lei que buscam punir o stalker com uma pena severa, mesmo que ele 
não pratique nenhum outro tipo de lesão à vítima. Nos Estados Unidos, a prática passou a ser definida como 
um crime grave por conta das relações doentias que eram estabelecidas entre celebridades e seus fãs. 

Fonte: https://canaltech.com.br/seguranca/o-que-sao-stalkers-saiba-como-se-livrar-deles-145789/ 
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Encruzilhada é um conceito potente demais e profundamente arraigado na forma de pensar popular 
brasileira. É o termo que temos para expressar nossas escolhas, nossas angústias e nossas decisões por vir. E a 
esperança é o caminho e os passos que damos nesse caminho. 

Toda encruzilhada nos coloca diante de um otimismo teórico, ao mesmo tempo, um otimismo prático. 
Apesar de toda a dor que vemos nesse mundo na forma de um redemoinho. 

https://revistacult.uol.com.br/home/sobre-a-esperanca/ acesso em 19 de mar de 2020. 
 
Considerando que os textos, as manchetes de jornais e as imagens apresentados têm caráter unicamente 

motivador, redija, utilizando a modalidade padrão da língua escrita, um texto expositivo-argumentativo sobre o 
seguinte tema. 

 
Esperança: uma palavra vaga em tempos difíceis ou um elemento necessário para a 

sobrevivência humana? 
 

SEMANA IV 
Unicamp - Jaqueline 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 
 
O descompasso que trava a adoção no Brasil 
A advogada catarinense Perla Duarte Moraes, de 40 anos, sempre quis adotar uma criança, apesar de 

poder ter filhos biológicos. Em 2016, o plano se concretizou, e a adoção fugiu do padrão brasileiro: a escolha foi 
por um menino de nove anos de idade. 

O Cadastro Nacional de Adoção (CNA) aponta que apenas 5% dos cerca de 43 mil candidatos a pai e mãe 
adotivos aceitam crianças de nove anos de idade ou mais. No entanto, é nesse grupo que estão mais de 60% 
das crianças aptas a serem adotadas em abrigos no Brasil. 

"As crianças pequenas de até três ou quatro anos de idade são adotadas de imediato, pois esse é o perfil 
preferidos dos adotantes. As crianças maiores encontram certa resistência", afirma Halia Pauliv de Souza, que 
há mais de 20 anos ministra cursos e escreve livros sobre preparação para pais e mães que pretendem adotar. 

Esse descompasso é um dos fatores que mais contribuem para que o número de crianças em abrigos só 
cresça no país. Hoje, são cerca de 8 mil crianças aptas para adoção, ou seja, o número de pais na fila para 
adotar é cinco vezes maior. 

Especialistas apontam que as exigências dos pais mostram que ainda há uma idealização da adoção, o que 
atrapalha o processo adotivo e impede que os candidatos tenham experiências como a de Moraes. 

 "Meu filho é tudo pra mim", diz a advogada após os dois primeiros anos de maternidade. Mas nem tudo é 
um conto de fadas, reconhece. Ela conta que a decisão de adotar foi sendo construída aos poucos, lendo livros 
sobre o tema e fazendo os cursos necessários para poder se cadastrar no CNA. 

O processo de adoção do filho Antônio, hoje com 12 anos, durou cerca de um ano, período que Moraes 
considerou bom para amadurecer e se preparar para a tarefa de ser mãe. 

"Quem quer adotar precisa saber de todas as situações que tem que enfrentar. É como ter um filho 
biológico, com as partes boas e ruins. Quando decidi adotar, fui à Vara da Infância de Florianópolis e iniciei todo 
o processo, inclusive com o curso preparatório", conta Moraes. 

"É importante essa etapa, porque não deixa espaço para falsas ilusões sobre o que é a adoção. Hoje sou 
muito feliz com meu filho e acho que é porque passei por todo esse processo de preparação", diz a advogada.  

Souza destaca que, após a decisão de adotar, além do curso obrigatório, é preciso continuar a preparação 
pessoal por meio de leituras e frequentar grupos de apoio à adoção. E quando o filho chegar, deve-se buscar 
apoio nos grupos de pós-adoção. "Todo esse apoio é oferecido gratuitamente no país", ressalta. 

Com 80 anos de idade, a especialista ainda trabalha como voluntária em cursos preparatórios para futuros 
pais e mães adotivos no Paraná. Ela defende que o processo de adoção seja ainda mais rigoroso, para dar mais 
segurança aos adultos e, principalmente, para a criança. 

No caso de Moraes e Antônio, que cumpriram todos os requisitos do processo adotivo, a experiência tem 
sido tão boa que a advogada já pensa no segundo filho. 

Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/o-descompasso-que-trava-a-ado%C3%A7%C3%A3o-no-brasil/a-43918389   
 

Você deverá escolher UMA das propostas para desenvolver. Não se esqueça de marcar a 
proposta escolhida na folha de redação. 

 
Proposta 1: Suponha que você trabalhe como colunista de uma revista eletrônica bastante acessada no 

Brasil. Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um TEXTO DE 
OPINIÃO em que você defenda uma posição clara a respeito da burocracia associada ao processo de adoção 
no país.  

O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no nosso cotidiano. Publicado normalmente em jornais, 
revistas e blogs, esse gênero tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto 
relevante para a sociedade. 
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SEMANA IV 
UnB - Yuri 

 
Texto I 

“A Esperança não murcha, ela não cansa, 
Também como ela não sucumbe a Crença, 
Vão-se sonhos nas asas da Descrença, 
Voltam sonhos nas asas da Esperança.” 

Augusto dos Anjos 
 

Texto II 
“Angústia pode ser não ter esperança na esperança. Ou conformar-se sem se resignar. Ou não se confessar 

nem a si próprio. Ou não ser o que realmente se é, e nunca se é. Angústia pode ser o desamparo de estar vivo. 
Pode ser também não ter coragem de ter angústia - e a fuga é outra angústia. Mas a angústia faz parte: o que 
é vivo, por ser vivo, se contrai. 

Esse mesmo rapaz perguntou-me: você não acha que há um vazio sinistro em tudo? Há sim. Enquanto se 
espera que o coração entenda.” 

Clarice Lispector 
 

Texto III 
“O que muda na mudança, 
se tudo em volta é uma dança 
no trajeto da esperança, 
junto ao que nunca se alcança?” 

Carlos Drummond de Andrade 
 

Texto IV 
Há dias ando sendo provocada pela esperança. Eu quero falar sobre isso, mas para evitar mal-entendidos, 

quero começar dizendo que, apesar de toda a análise que segue, eu tenho muita esperança. 
Sempre tive. A esperança é uma virtude dos despossuídos, das minorias políticas, dos pobres, dos 

condenados da terra. Sabemos como somos salvos de nossos problemas porque fazemos alguma coisa com 
esperança. 

É claro que toda religião é marcada pela esperança justamente porque, na origem, toda religião se constrói 
sobre a limitação humana que é vivida pelas pessoas, sobretudo quando se encontram em posições precárias 
diante do poder. Apesar das deturpações que as religiões sofrem pelo poder que homens de má-fé exercem 
sobre a boa-fé humana, no fundo, a religiosidade é sempre um desejo de esperança. 

E o que é a esperança? Tenho vontade de definir a esperança como o desejo de ter desejo. 
Digo isso porque, a meu ver, nós precisamos hoje fazer algumas distinções. Devemos desejar o desejo, 

mas vejo um perigo imenso na esperança não pensada, na esperança sem reflexão, porque ela não nos conecta 
com o desejo do desejo, que é o lugar onde a esperança se apresenta em toda a sua luz. 

Todas as categorias conceituais que usamos na forma de verdades irrefletidas são um perigo para todos 
nós. Quero dizer com isso que devemos nos ocupar em entender melhor o que usamos tão naturalmente que 
esquecemos de pensar sobre. A esperança não pode ser naturalizada, é isso o que quero dizer. Sob pena de se 
perder, por meio disso, seu potencial realmente transformador, que implica a manutenção do desejo. 

Voltando à distinção necessária, é preciso opor a esperança como desejo de desejo e, desse modo, como 
salto para o desejo e para o mundo que se constrói por meio dele, a uma esperança como autorrealização. A 
esperança não pode ser uma mera palavra que nos daria aquilo que, na verdade, ela apenas promete. Com a 
esperança, muitas vezes, acabamos nos contentando com afirmá-la. Mas o que é agir em nome dela? 

Se quisermos falar de uma ética da esperança, devemos pensar a esperança que podemos ter e, mais 
ainda, a que devemos sustentar. Assim, devemos fazer com a esperança o mesmo que precisamos fazer com a 
felicidade, que também precisa ser pensada. Há mediações que precisamos fazer se não quisermos falar ou agir 
de modo ingênuo. Às vezes somos de fato ingênuos, é inevitável. Mas podemos superar isso. E esse esforço 
pode ser compreendido como esperança. 

Temos que repensar a esperança se quisermos repotencializá-la. Se a minha missão intelectual é 
questionar, talvez a missão de um sacerdote seja esclarecer, talvez a missão de uma feminista seja 
potencializar, certamente a missão de um político seria “realizar”. E falo em “missão” porque a esperança que 
nos cabe construir é da ordem de um dever histórico. E o esforço na própria tarefa histórica é a única coisa que 
realmente apresenta o sentido da esperança. 

A esperança é um conceito fundamental, mas assim como aconteceu com diversos conceitos ela também 
foi capturada para os fins do poder. Dos interesses do capital. As teologias que reduzem a esperança à 
prosperidade, as práticas capitalistas que reduzem a esperança a um estilo de vida baseado em consumo e 
produtividade para mais consumo, humilham a esperança. 

Ouvi Erisvaldo Santos a falar das “Encruzilhadas” e entendi o que pode ser a esperança em um sentido em 
que eu não havia pensado. Esperança é justamente o que temos quando nos encontramos em uma 
encruzilhada. É a nossa relação com caminhos possíveis, caminhos cruzados, caminhos abertos, caminhos por 
abrir. A esperança é um caminho que temos. 
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Com a explosão das redes sociais nos últimos anos, o trabalho dos stalkers ficou muito mais fácil, essa é a 
verdade. Ter um perfil nesse tipo de site é, simplesmente, se expor, e as informações divulgadas podem ser um 
prato cheio para qualquer agressor. 

Uma simples busca pelo nome de alguém é suficiente para localizar uma pessoa. O que dizer sobre 
encontrar  uma pessoa e já saber sobre comunidades de lugares frequentados e maneiras de contato 
escancaradas, às vezes com endereço, CEP e telefone? 

Há um certo “vício” — se assim podemos dizer — de muitos em querer estar visíveis, e as consequências 
disso podem ser muitas: desde cair em brincadeiras sacanas até cair na obsessão de alguém mal-intencionado. 

Muitas redes oferecem recurso de geolocalização, como FourSquare e Twitter. O primeiro, por exemplo, 
chega a enviar mensagens como “Eu estou em...” seguidas do nome e endereço do lugar. Por um lado, prático 
e divertido, por outro, é como ter um GPS apontando exatamente sobre você, para quem quiser ver. 

Fonte: https://www.tecmundo.com.br/privacidade/5411-o-que-sao-stalkers-e-por-que-sao-tao-perigosos-.htm 
 

 
Fonte: https://www.conjur.com.br/2020-mar-02/justica-aplica-lei-maria-penha-stalking 

 
Proposta 1: Imagine que você é um estudante convidado a escrever para um editorial sobre o tema para 

o jornal acadêmico. No texto, traga reflexões acerca do fenômeno e da importância da proteção da privacidade, 
bem como de uma mudança comportamental que possa minimizar os terríveis efeitos dessa prática. 

 
Proposta 2: Seu professor de Sociologia abriu um fórum no ambiente virtual da disciplina para discutir o 

tópico “O phubbing e as novas relações sociais”. Publique uma postagem nesse fórum, na qual, a partir da 
leitura dos textos acima, você deve: a) analisar o fenômeno do stalking, bem como de possíveis praticantes; 
b) discutir as causas sociais e comportamentais que podem levar a tal relação deturpada; e c) argumentar em 
favor do seu ponto de vista. 

 
SEMANA I 
ITA - Yuri 

 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão 

abaixo. 
 

Texto I 
A desigualdade social aumenta há mais de cinco anos no país, segundo dados do estudo “A Escalada da 

Desigualdade” da FGV, divulgado nesta sexta-feira, 16. Segundo a entidade, o resultado de 17 trimestres 
consecutivos de aprofundamento do abismo de condições sócio-econômicas revela o período mais longo de alta 
na concentração de renda dos brasileiros já contabilizada. O levantamento foi elaborado a partir de dados 
da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Contínua, do IBGE, e do índice Gini — indicador que mede 
a diferença de renda. 

De acordo com estudo, na comparação mensal do índice Gini (sempre com relação ao mesmo período do 
ano anterior), a desigualdade social tem alta ininterrupta desde o segundo trimestre de 2015. “Nem mesmo em 
1989, que constituiu o nosso pico histórico de desigualdade brasileira houve um movimento de concentração de 
renda por tantos períodos consecutivos”, diz o estudo. O índice Gini saiu do nível 0,6003 no último trimestre de 
2014, data em que a concentração de renda alcançou seu mínimo histórico no país, para 0,6291 no segundo 
trimestre de 2019. Quanto mais perto de 1 maior a desigualdade. 

Apesar disso, a alta mais recente, advinda da comparação entre o segundo trimestre deste ano com o 
mesmo período de 2018, é a mais baixa da série. “É um aumento modesto que não interrompe um longo 
período de alta da concentração de renda, mas mostra desaceleração do aumento de desigualdade, 
constituindo um décimo do aumento observado seis meses antes”, segundo o estudo. 

A maior perda na renda domiciliar advinda do trabalho foi da população mais pobre, de acordo com o 
levantamento. Do quarto trimestre de 2014 até hoje, a metade mais pobre do país viu sua renda diminuir 
17,1%; a chamada classe média, que ocupa 40% do restante, teve perdas de 4,16%; e os 10% mais ricos 
viram sua renda crescer 2,55%. Levando em conta os 1% mais ricos, o aumento é ainda maior e o número 
chega a 10,11%. Os cálculos foram feitos com base na Pnad Contínua, que traz recortes mensais, trimestrais e 
anuais. 

https://veja.abril.com.br/economia/desigualdade-social-no-pais-aumenta-pelo-17-trimestre-seguido-diz-fgv/ acesso em 17 de mar de 
2020. 
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Texto II 
A riqueza brasileira é distribuída de forma extremamente desigual. Somados, os seis brasileiros mais ricos 

têm o mesmo patrimônio que os 100 milhões na base da pirâmide social – e a maior parte destes são pardos 
ou negros, descendentes de escravos trazidos da África durante os 350 anos de escravidão no Brasil. 

Esse processo de desigualdade tem suas origens na escravidão. “Mas é um processo que se alimenta e se 
reproduz o tempo todo. Então ficar olhando apenas para um passado distante não é muito produtivo”, comenta 
o economista Samuel de Abreu Pessoa, da empresa de consultoria Reliance. 

O processo de desigualdade começa pelo sistema educacional, que não garante um acesso igualitário à 
educação. “Nossa desigualdade foi muito agravada pela maneira como tratamos a questão educacional durante 
a grande transição demográfica brasileira”, diz Pessoa. A população brasileira cresceu enormemente entre 1930 
e 1980. Ao mesmo tempo, houve um enorme sub-investimento em educação nesse período, afirma. 

Segundo ele, o total investido correspondia a apenas 1% do Produto Interno Bruto (PIB). Hoje são 6%. “O 
Brasil não gasta pouco com educação pública, mas gasta de forma extremamente ineficiente”, comenta Bernard 
Appy, do Centro de Cidadania Fiscal. Como consequência, a qualidade da educação pública, nos ensinos 
fundamental e médio, é muito baixa, o que afeta principalmente as camadas mais pobres da população, que 
não podem pagar pelo ensino privado. 

As consequências dessa situação se manifestam também na baixa produtividade do trabalhador brasileiro. 
Esta, por sua vez, contribui para os baixos salários, observa Pessoa. 

Já o Estado pouco faz para mudar essa situação por meio de uma política fiscal mais justa ou elevando os 
gastos sociais. “O Estado é quase neutro na forma como interfere na desigualdade”, constata o economista. 

O sistema fiscal também contribui de forma expressiva para a desigualdade brasileira. Enquanto os 10% 
mais pobres usam cerca de 32% de sua renda para pagar impostos, a carga tributária dos 10% mais ricos é de 
21%. 

“O sistema tributário brasileiro é fortemente concentrado no consumo“, comenta Tathiane dos Santos 
Piscitelli, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Isso naturalmente gera injustiça. As famílias pobres acabam 
reservando uma parcela muito maior dos seus ganhos para o consumo, o que faz com que elas também 
paguem, proporcionalmente, muito mais impostos do que os mais ricos, que destinam uma parcela menor dos 
seus vencimentos ao consumo. 

Além disso, o imposto de renda também favorece os mais ricos. “A tributação sobre a renda deveria ser 
progressiva, mas na verdade é regressiva, pois há isenção total sobre a distribuição de lucros e dividendos 
da pessoa jurídica para pessoa física”, comenta Piscitelli. O imposto para empresas está em 34%, mas muitas 
delas usam furos na legislação para pagar bem menos. “É um ponto que precisa ser repensado.” 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/como-o-brasil-alimenta-a-desigualdade/ acesso em 17 de mar de 2020. 
 

Texto III 
 

 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51406474 acesso em 18 de mar de 2020. 
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Por um lado, não haverá um “apocalipse robô”, mesmo após um processo pesado de automação 
corporativa. Ao contrário de demissões em massa, a automação não parece fazer com que os funcionários 
sejam mandados embora imediatamente. 

Em vez disso, a automação aumenta a probabilidade de que os trabalhadores sejam afastados de seus 
empregos — sejam demitidos, realocados para tarefas menos gratificantes ou se demitam. Isso faz com que 
haja uma redução de renda a longo prazo para os trabalhadores. 

O relatório conclui que “a automação a nível de empresas aumenta a probabilidade de os trabalhadores se 
desligarem dos seus empregadores e diminua os dias trabalhados, levando a uma perda acumulada de 
rendimentos salariais de 11% da renda de um ano”. Uma perda bastante significativa. 

O estudo concluiu que mesmo na Holanda, que têm uma rede de segurança social generosa se comparada 
com os Estados Unidos, os trabalhadores só conseguiam compensar uma fração dessas perdas com benefícios 
concedidas pelo Estado. 

Extraído de https://gizmodo.uol.com.br/crise-desemprego-automacao-estudo/ Acesso em 15 de março de 2020 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Os desafios 
do mercado de trabalho no Brasil contemporâneo, 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. 

 
SEMANA IV 

Fuvest - Nathan 
 
“Fluidez” é a qualidade de líquidos e gases. (…) Os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua 

forma com facilidade. (…) Os fluidos se movem facilmente. Eles “fluem”, “escorrem”, “esvaem-se”, 
“respingam”, “transbordam”, “vazam”, “inundam” (…) Essas são razões para considerar “fluidez” ou “liquidez” 
como metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase (…) na história da 
modernidade. Zygmunt Bauman 

http://www.oestadoce.com.br/opiniao/nada-e-para-durar 
 
Essa exacerbação dos valores em esfera individual poderia ser apenas isso, uma visão particular, 

contemporânea, que em nada interferisse no andamento da ordem mundial. Mas não é só isso. O problema é 
que essa exacerbação está ligada ao aumento do consumo e à visão de que, para sermos felizes, precisamos 
acumular realizações, objetos, dinheiro... “Essa lógica da individualidade que gera relações de competição entre 
as pessoas precisa mudar para uma lógica de cooperação”, diz o profissional. Esse é um bloquinho importante 
na construção de um olhar humanista.  

Afinal, se a felicidade se dá na esfera coletiva, orientada pela convivência harmoniosa com os outros e com 
o meio, melhor não descolarmos tanto assim do grupo. A valorização do individualismo observada na 
atualidade é regida por uma visão de liberdade na qual o pensamento dominante é “eu tenho o direito de fazer 
o que eu quero”. Mas esse discurso de direitos no nível individual tem um ponto falho. “Como resultado, vemos 
uma alienação dos deveres. 

http://bonsfluidos.uol.com.br/noticias/autoconhecimento/novos-tempos-demandam-novo-entendimento.phtml#.WrL3h6inHIU 
 
Duas das características da modernidade líquida são a substituição da ideia de coletividade e de 

solidariedade pelo individualismo; e a transformação do cidadão em consumidor. Nesse contexto, as relações 
afetivas se dão por meio de laços momentâneos e volúveis e se tornam superficiais e pouco seguras (amor 
líquido). No lugar da vida em comunidade e do contato próximo e pessoal privilegiam-se as chamadas 
conexões, relações interpessoais que podem ser desfeitas com a mesma facilidade com que são estabelecidas, 
assim como mercadorias que podem ser adquiridas e descartadas. Exemplo disso seriam os relacionamentos 
virtuais em redes. 

A modernidade líquida, no entanto, não se confunde com a pós-modernidade, conceito do qual Bauman é 
crítico. De acordo com ele, não há pós-modernidade (no sentido de ruptura ou superação), mas sim uma 
continuação da modernidade (o núcleo capitalista se mantém) com uma lógica diferente – a fixidez da época 
anterior é substituída pela volatilidade, sob o domínio do imediato, do individualismo e do consumo. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/a-filosofia-de-zygmunt-bauman-o-pensador-da-modernidade-liquida/ 
 

Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, 
redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema: O relacionamento 
humano em tempos de modernidade líquida. 

 

Instruções:  
A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.  
Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de 

redação.  
Dê um título a sua redação.  
Sugestão de leituras complementares 
https://www.youtube.com/watch?v=TZEIfZakc5E 
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/zygmunt-bauman-o-pensamento-do-

sociologo-da-modernidade-liquida.htm 
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TEXTOS MOTIVADORES 
 

Texto 1 
Em resumo, o mercado de trabalho brasileiro apresenta desafios de curto, médio e longo prazo. As 

projeções do desemprego do IBRE para os dois primeiros anos do novo governo não são animadoras, mas 
poderiam melhorar caso se retome um ritmo de crescimento econômico bem acima das projeções atuais. 
Adicionalmente, os efeitos da reforma trabalhista e da terceirização irrestrita podem dar um impulso adicional 
ao mercado de trabalho, não incluído naquelas projeções, mas dependente em parte da cristalização legal mais 
definitiva de ambas as medidas, que daria a imprescindível segurança jurídica aos empregadores. Já num 
horizonte mais de longo prazo, existe a incontornável questão do efeito da crescente automação e robotização 
sobre o mercado de trabalho, para o qual o país deveria começar a se preparar.  

Extraído de https://blogdoibre.fgv.br/posts/os-desafios-do-mercado-de-trabalho-no-brasil-no-curto-medio-e-longo-prazos  Acesso em 15 
de março de 2020.  

 IBRE: Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas 
 

Texto 2 

 
Fonte: Descomplica 
 

Texto 3 

 
 

Texto 4 
Munidos de um conjunto de dados robusto — com acesso a dados administrativos e de funcionários, bem 

como informações sobre despesas com automação de 36.490 empresas holandesas e cerca de 5 milhões de 
trabalhadores — os economistas examinaram como a automação impactou os trabalhadores na Holanda entre 
2000 e 2016. 

Eles mediram os salários diários e anuais, as taxas de desemprego, o uso do seguro-desemprego e as 
receitas da previdência social. 

O resultado do estudo é um retrato da automação do trabalho que, embora seja sinistro, é menos 
dramático do que geralmente é pintado por aí — mas isso não quer dizer que o tema não é urgente. 
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SEMANA I 
UFU - Jaqueline 

 
Orientações UFU  
 
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que você 

pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  
D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou 

JOSEFA.  
E) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na folha de prova.  
F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  
G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação. 

 
 

ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da 
orientação geral e as relativas ao tema e ao gênero 

que escolheu, sua redação será penalizada. 
 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 

Quatro em cada dez desempregados vivem de "bicos" 
Praticamente quatro em cada dez desempregados têm recorrido ao trabalho informal para se sustentar e 

quase 30% tem parte das despesas pagas pela família e amigos. 
Serviços gerais (19%), revenda de produtos (14%) e venda de comida (13%) são as áreas que 

concentram os "bicos", aponta pesquisa sobre o perfil dos desempregados da CNDL/SPC Brasil. A enquete ouviu 
em dezembro último 604 desempregados, com mais de 18 anos, de todas as classes sociais em 27 capitais. 

Muitas vezes esse trabalho informal pode virar a porta de saída do desemprego ou do subemprego e a 
volta à atividade remunerada, mas agora como empreendedor. Em fevereiro deste ano, 140 mil pessoas se 
inscreveram nos cursos gratuitos a distância oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). Foi um recorde histórico para o mês, que normalmente tem procura fraca. Em relação a 
fevereiro de 2019, o aumento da demanda por cursos foi de 51%. 

Em janeiro a demanda pelos cursos a distância, com aulas ministradas por meio de tutoriais, tinha 
avançado 23% na comparação anual, com a marca inédita de 163 mil inscritos. Os mais procurados foram 
gestão financeira, marketing digital, boas práticas nos serviços de alimentação, aprendendo a empreender e 
gestão de pessoas. 

"A maior demanda por cursos pode ter sido provocada por pessoas tirando projetos da gaveta para tentar 
empreender, a fim de reverter o desemprego ou o subemprego", diz Enio Pinto, gerente nacional do Sebrae de 
relacionamento com o cliente. 

O executivo conta que o maior interesse das pessoas para empreender ficou nítido também em dois 
indicadores do Sebrae que atingiram marcas recordes em 2019 em 47 anos de funcionamento do serviço. No 
ano passado, 2,5 milhões de CPFs (Cadastro de Pessoas Físicas) procuraram a entidade para saber como abrir 
um negócio próprio e um milhão de pessoas se matricularam em cursos a distância. "Os candidatos a 
empreendedores estão procurando se profissionalizar porque o mercado está mais competitivo." 

Desempregado há sete meses, desde que perdeu o emprego de motorista numa construtora onde 
trabalhava há seis meses, Alessandro Soares da Silva, de 39 anos, fez dois cursos de qualificação a distância. 
Um de segurança para trabalhar com eletricidade e outro para executar serviços em áreas de grande altura. 
Pelos dois cursos, feitos em janeiro e fevereiro, ele desembolsou R$ 300. O dinheiro saiu da última rescisão. 

Silva tem ensino médio completo e é técnico de segurança do trabalho. No momento faz bicos em obra, 
nas áreas de elétrica, pintura e hidráulica, enquanto a vaga com carteira assinada na área de manutenção 
predial que ele procura não chega. Com os bicos, ele tira R$ 1.500 por mês, muito menos do que ganhava 
quando estava empregado: de R$ 2 mil a R$ 2,5 mil. 

"Os cursos de qualificação ajudam bastante, já consegui algumas entrevistas por causa disso", diz o 
desempregado. No momento, Silva diz que não tem nenhuma oportunidade engatilhada. Ele conta que chegou 
a ser chamado para uma vaga, mas não deu certo. É que o local de trabalho era totalmente fora de mão da 
onde ele mora, na Zona Norte, e a empresa pagava apenas uma condução. Por isso, não compensava. 

Silva tem planos de fazer mais um curso, de refrigeração. Mas ele diz que está à procura de um 
treinamento de graça. "Difícil achar curso gratuito e quando existe as vagas disponíveis são incompatíveis com 
o horário oferecido porque tenho de fazer bicos para viver." 

Hélio Rocha de Barros, 28 anos, foi contratado como temporário e sem registro para executar serviços de 
logística na Black Friday e faz 20 dias que foi dispensado. Antes disso, trabalhou durante nove meses na área 
de logística e foi demitido em 2018 num corte que houve na empresa. "Implantaram um novo sistema e o 
trabalho que eu fazia eles não precisavam mais." 

Casado e pai de um filho, Barros tem ensino médio completo, mas nenhum curso de qualificação no 
currículo. "Estou tentando estudar inglês, mas está difícil encontrar um curso gratuito", diz o desempregado. 
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Ele conta que descobriu que existe um programa bilíngue oferecido pela Prefeitura. Fez a inscrição e no 
momento tem estudado sozinho. "Já perdi oportunidades por não ter inglês no currículo, sem qualificação está 
difícil", reclama. 

Enquanto procura uma vaga na área de logística, Barros ajuda a mulher que é autônoma e faz doces para 
vender. No momento ele consegue se manter desta forma e com os bicos. Quando estava empregado, tirava 
entre R$ 1.300 e R$ 1.400 por mês. Hoje Barros procura uma vaga na área de logística ou como operador de 
loja. "Mas o que pedirem para eu fazer eu topo." 

O desempregado reserva três dias na semana para entregar currículos. Ainda não foi chamado para 
entrevistas. "Este ano está meio devagar." Ele acredita que, além da conjuntura mais difícil, a falta de 
qualificação para ocupar determinados cargos atrapalha. "Há uma superoferta de currículos nas agências", diz. 

Disponível em: https://www.terra.com.br/economia/quatro-em-cada-dez-desempregados-vivem-de-
bicos,ba1127f02a387cdb52630f8adceb2925qwymy2i2.html 

 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um 

RELATO no qual mostre uma situação acerca da busca de um indivíduo que acaba de ser demitido e que 
precisa urgentemente voltar para o mercado de trabalho 

 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um TEXTO 

DE OPINIÃO a respeito das causas do crescimento do trabalho informal no Brasil nos últimos anos. 
 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um 

EDITORIAL sobre os desdobramentos do desemprego para além das questões econômicas. O que estar 
desempregado significa na sociedade brasileira? Para os amigos? Para a autoestima do indivíduo? 

 
SEMANA II 

ENEM - Viviane 
 

TEXTO I 
É certo que não é rotina de boa parte das famílias brasileiras falar sobre dinheiro e seu uso devido – muitas 

famílias, inclusive, não abordam esse assunto por serem desprovidas de recursos. 
Sem pretender analisar ou abordar a concentração de riquezas e a distribuição delas na sociedade 

brasileira, o fato é que se observa o crescente número de jovens que ascende endividado à vida adulta.  
 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/educacao-financeira-para-adolescentes-
ejovens,0ad24d4efe960610VgnVCM1000004c00210aRCRD (Adaptado) 

 
TEXTO II 

O Brasil encerrou o ano de 2018 com um aumento de 4,41% no número de consumidores com contas em 
atraso, na comparação com 2017. De acordo com dados do Indicador de Inadimplência da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), divulgados pela 
Agência Brasil, a estimativa é a de que o país fechou o último mês de dezembro com cerca de 62,6 milhões de 
brasileiros com alguma conta em atraso e com o CPF restrito para contratar crédito ou fazer compras 
parceladas. O número representa 41% da população adulta que reside no Brasil. 
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/escolas-tem-ate-o-fim-do-ano-para-implementar-educacao-
financeira/ (Adaptado) 
 
TEXTO III 

A educação financeira é uma das novidades da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e deverá ser 
abordada como tema transversal a partir do Ensino Fundamental. Muito mais do que calcular trocos e 
porcentagens, a questão envolve comportamento, construção de orçamentos, definição de prioridades e 
empreendedorismo. O ideal é que os conceitos extrapolem as aulas de Matemática e sejam tratados de maneira 
interdisciplinar. 

Segundo o documento “Orientação para Educação Financeira nas Escolas”, construído pela Associação de 
Educação Financeira do Brasil em parceria com o MEC, a educação financeira prepara as futuras gerações para 
desenvolver as competências e habilidades necessárias para lidar com decisões financeiras ao longo da vida.  

https://drummond.com.br/blog/2018/04/17/a-importancia-da-educacao-financeira-na-formacao-dos-estudantes/ (Adaptado) 
 
TEXTO IV 

O dinheiro pode não trazer felicidade, mas um descompasso financeiro acarreta problemas graves de 
saúde. Cada vez mais endividados, os brasileiros estão sofrendo com males físicos e mentais como ansiedade, 
angústia, dificuldades de relacionamento no trabalho e até mesmo depressão. A conclusão é do levantamento 
nacional realizado com consumi-dores com dívidas em atraso há mais de 90 dias pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). De acordo com a pesquisa, dois em 
cada três (65,6%) inadimplentes se sentem depri-midos, tristes e desanimados por deverem e, diante da 
situação, 16,8% recorrem a vícios como cigarro, comida ou álcool, sobretudo, as pessoas das classes C, D e E 
(17,5%). 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/10/11/internas_economia,812961/falta-de-dinheiro-faz-mal-a-saude.shtml 
(Adaptado) 
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reconhecimento da síndrome como um fenômeno ocupacional, facilitando o diagnóstico e permitindo que as 
pessoas possam ser afastadas do trabalho.” 

https://jornal.usp.br/atualidades/sindrome-de-burnout-esta-cada-vez-mais-presente-na-vida-dos-brasileiros/ 
 
Texto 2 - Excesso de positividade motiva a criação da sociedade do cansaço 
Adriana Marino, doutora em Psicologia pela USP, explica as principais causas e consequências da exaustão 

e da falta de sono no mundo contemporâneo 
 
Uma pesquisa realizada pelo Ibope demonstrou que 98% dos brasileiros se sentem cansados mental e 

fisicamente. A pesquisa, realizada em 2013, mostrou que os jovens de 20 a 29 anos representam a maior fatia 
dos exaustos. A tendência aparece em outros lugares. De acordo com o Conselho Nacional de Segurança dos 
Estados Unidos, 43% dos trabalhadores do país dormem menos do que o período recomendado pela Fundação 
Nacional do Sono, ONG americana que promove a conscientização pública da importância do sono e dos 
distúrbios decorrentes da falta dele. 

O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han se debruçou sobre o tema da exaustão e produziu o 
ensaio Sociedade do cansaço. Para Han, os malefícios da alma surgem de um excesso de positividade presente 
em todas as esferas da sociedade contemporânea. Nesses discursos, predominam as mensagens de ação 
produtiva e as ideias de que todas as metas são alcançáveis. O autor simboliza esse fenômeno a partir do 
slogan da campanha presidencial de Barack Obama em 2008: “Yes, we can” e do slogan da Nike, “Just do it”. 

Adriana Marino, doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo, afirma que uma característica da 
sociedade do cansaço é a individualização dos problemas. Ela também acredita que a sociedade do cansaço em 
que vivemos se deve, em grande parte, à nossa imersão no mundo digital. 

https://jornal.usp.br/atualidades/excesso-de-positividade-motiva-a-criacao-da-sociedade-do-cansaco/  
 
SITUAÇÃO A: Com base nos textos apresentados e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um 

TEXTO DE OPINIÃO posicionando-se acerca da reflexão feita pelo pensador alemão Friedrich Nietzsche (1844-
1900) “Por falta de repouso, nossa civilização caminha para a barbárie”. 

 
SITUAÇÃO B: Suponha que você trabalhe em um jornal de circulação nacional e integre a equipe de 

editores. Com base no texto apresentado, redija um editorial em que fique evidenciada a posição do jornal a 
respeito do tema Burnout, o fenômeno do mundo do trabalho que passou a ser doença. 

 
SITUAÇÃO C: Com base nos textos apresentados e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija uma 

NOTÍCIA que exponha um caso em que um indivíduo tenha sofrido os efeitos decorrentes da exaustão 
excessiva e prolongada. 

 
Orientações UFU  
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.  
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que 

você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  
D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou 

JOSEFA. 
E) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na folha de prova.  
F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  
G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação.  
 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as relativas ao tema e ao gênero que 

escolheu, sua redação será penalizada. 
 

SEMANA IV 
ENEM - Raul 

 
Instruções: 
– O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
– O texto definitivo deve ser escrito à tinta de cor preta, na folha própria, em até 30 linhas. 
– A redação que apresentar cópia dos textos motivadores terá o número de linhas copiadas desconsiderado 

para efeito de correção. 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
– tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”. 
– fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
– apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. 
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A notícia é o relato de uma série de fatos a partir do mais importante. A estrutura é lógica; o critério de 
importância e interesse envolvido em sua produção é ideológico: atende a fatores psicológicos, 
comportamentos de mercado, oportunidades, entre outros fatores. Por mais que informe ser imparcial, ou que 
afirme traduzir com exatidão a veracidade dos fatos, a imparcialidade absoluta numa notícia é impossível, pois 
o redator tem que escolher o que vai contar - que acontecimentos, dentre outros, pode se transformar em uma 
notícia que venda mais. 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/redacao---noticia-a-estrutura-do-texto-jornalistico.htm 
 

Proposta 2: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um RELATO 
em que fique evidenciada a sua quase morte ao tentar tirar um “selfie” e o que aprendeu com isso. 

Relatar – expor, oralmente ou por escrita, um fato. Comporta os gêneros pertencentes ao domínio social da 
memorização e documentação das experiências humanas, situando-as no tempo. Diante disso, observa-se que 
“relato” é um gênero textual em que se conta um fato que ocorreu com o narrador ou com outra pessoa, 
circunscrito a um intervalo específico e determinado de tempo, ainda que possam existir, embora incomuns, 
relatos construídos a partir de questões ficcionais. Também é comumente escrito com reflexões acerca das 
experiências vividas ou vivenciadas. Geralmente, os relatos devem nos servir para refletir sobre 
acontecimentos da vida e sobre o que aprendemos ao vivê-los. 

 
SEMANA III 
ITA - Rogger 

 
A mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das 

cidades. O termo é geralmente empregado para referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja 
através do transporte individual (carros, motos, etc.), seja através do uso de transportes coletivos (ônibus, 
metrôs, etc.). Nos últimos anos, o debate sobre a mobilidade urbana no Brasil vem se acirrando cada vez mais, 
haja vista que a maior parte das grandes cidades do país vem encontrando dificuldades em desenvolver meios 
para diminuir a quantidade de congestionamentos ao longo do dia e o excesso de pedestres em áreas centrais 
dos espaços urbanos. Trata-se, também, de uma questão ambiental, pois o excesso de veículos nas ruas gera 
mais poluição, interferindo em problemas naturais e climáticos em larga escala e também nas próprias cidades, 
a exemplo do aumento do problema das ilhas de calor. A principal causa dos problemas de mobilidade urbana 
no Brasil relaciona-se ao aumento do uso de transportes individuais em detrimento da utilização de transportes 
coletivos, embora esses últimos também encontrem dificuldades com a superlotação. 

 
(PENA, Rodolfo F. Alves. "Mobilidade urbana no Brasil"; Brasil Escola. Disponível em http://brasilescola.uol.com.br/geografia/mobilidade-

urbana-no-brasil.htm. Adaptado. Acesso em 8 set. 2017) 
 
Com base no trecho acima e em suas leituras sobre a questão da mobilidade urbana, produza um texto 

dissertativo-argumentativo, respondendo à questão: Quais as principais causas para o aumento do uso de 
transportes individuais em detrimento da utilização de transportes coletivos e quais as 
consequências desse comportamento para a vida diária das pessoas?  

 
SEMANA III 

UFU - Vanessa 
 
Texto 1- Síndrome de burnout está cada vez mais presente na vida dos brasileiros 
Fenômeno causado pelo ambiente de trabalho atinge cerca de 30% dos profissionais brasileiros 
 
Por Luciano Filho 
10/01/2020 
 
Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e o alto número de demissões no País, os 

profissionais estão sentindo cobranças diárias por melhores resultados. A pressão, somada ao cansaço e até 
mesmo às más lideranças, está tornando o ambiente de trabalho cada vez mais prejudicial para a saúde. 

Esse cenário é o ideal para o aparecimento da síndrome de burnout, que no Brasil atinge cerca de 30% dos 
mais de 100 milhões de trabalhadores, segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt). O 
problema, que também é conhecido como síndrome do esgotamento profissional, tem sintomas parecidos com 
os da ansiedade e da depressão, como esgotamento de energia e distanciamento de amigos e familiares. 

A síndrome de burnout vem ganhando cada vez mais espaço, tanto na área da saúde, por meio de 
pesquisas, quanto na mídia, ao ser tema de várias reportagens. No entanto, existem detalhes que precisam 
estar claros para que a síndrome não seja confundida com outros problemas de saúde. 

De acordo com Marina Greghi Sticca, professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, “cansaço extremo, sensação de desânimo, tensão emocional, 
estresse e o próprio cinismo são alguns dos sintomas característicos dessa síndrome, que é um fenômeno 
causado pelo ambiente de trabalho, quando a pessoa não consegue lidar com a exposição a situações 
estressantes”. 

A professora comenta a decisão da OMS, que determinou, no final de 2018, que a síndrome de burnout 
passará a integrar a sua lista de doenças em janeiro de 2022. “Essa nova classificação mostra o 
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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “A 
importância da educação financeira para jovens brasileiros”, 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 

 
SEMANA II 

Fuvest - Renato 
 
Examine o texto* abaixo, para fazer sua redação.  
 

A Era do Humanismo está terminando 
Não há sinais de que 2017 seja muito diferente de 2016. 
Sob a ocupação israelense por décadas, Gaza continuará a ser a maior prisão a céu aberto do mundo. 
Nos Estados Unidos, o assassinato de negros pela polícia continuará ininterruptamente e mais centenas 

de milhares se juntarão aos que já estão alojados no complexo industrial-carcerário que foi instalado após a 
escravidão das plantações e as leis de Jim Crow. 

A Europa continuará sua lenta descida ao autoritarismo liberal ou o que o teórico cultural Stuart 
Hall chamou de populismo autoritário. Apesar dos complexos acordos alcançados nos fóruns internacionais, a 
destruição ecológica da Terra continuará e a guerra contra o terror se converterá cada vez mais em uma guerra 
de extermínio entre as várias formas de niilismo. 

As desigualdades continuarão a crescer em todo o mundo. Mas, longe de alimentar um ciclo renovado de 
lutas de classe, os conflitos sociais tomarão cada vez mais a forma de racismo, ultranacionalismo, sexismo, 
rivalidades étnicas e religiosas, xenofobia, homofobia e outras paixões mortais. 

A difamação de virtudes como o cuidado, a compaixão e a generosidade vai de mãos dadas com a crença, 
especialmente entre os pobres, de que ganhar é a única coisa que importa e de que ganhar – por qualquer 
meio necessário – é, em última instância, a coisa certa. 

Com o triunfo desta aproximação neodarwiniana para fazer história, o apartheid, sob diversas modulações, 
será restaurado como a nova velha norma. Sua restauração abrirá caminho para novos impulsos separatistas, 
para a construção de mais muros, para a militarização de mais fronteiras, para formas mortais de policiamento, 
para guerras mais assimétricas, para alianças quebradas e para inumeráveis divisões internas, inclusive em 
democracias estabelecidas. 

Nenhuma das alternativas acima é acidental. Em qualquer caso, é um sintoma de mudanças estruturais, 
mudanças que se farão cada vez mais evidentes à medida que o novo século se desenrolar. O mundo como o 
conhecemos desde o final da Segunda Guerra Mundial, com os longos anos da descolonização, a Guerra 
Fria e a derrota do comunismo, esse mundo acabou. 

Outro longo e mortal jogo começou. O principal choque da primeira metade do século XXI não será entre 
religiões ou civilizações. Será entre a democracia liberal e o capitalismo neoliberal, entre o governo das 
finanças e o governo do povo, entre o humanismo e o niilismo. 

O capitalismo e a democracia liberal triunfaram sobre o fascismo em 1945 e sobre o comunismo no começo 
dos anos 1990 com a queda da União Soviética. Com a dissolução da União Soviética e o advento da 
globalização, seus destinos foram desenredados. 

A crescente bifurcação entre a democracia e o capital é a nova ameaça para a civilização. 
[...] 
Nesta nova paisagem, o conhecimento será definido como conhecimento para o mercado. O próprio 

mercado será re-imaginado como o mecanismo principal para a validação da verdade. Como os mercados estão 
se transformam cada vez mais em estruturas e tecnologias algorítmicas, o único conhecimento útil será 
algorítmico. Em vez de pessoas com corpo, história e carne, inferências estatísticas serão tudo o que conta. As 
estatísticas e outros dados importantes serão derivados principalmente da computação. Como resultado da 
confusão de conhecimento, tecnologia e mercados, o desprezo se estenderá a qualquer pessoa que não tiver 
nada para vender. 

A noção humanística e iluminista do sujeito racional capaz de deliberação e escolha será substituída pela do 
consumidor conscientemente deliberante e eleitor. Já em construção, um novo tipo de vontade humana 
triunfará. Este não será o indivíduo liberal que, não faz muito tempo, acreditamos que poderia ser o tema da 
democracia. O novo ser humano será constituído através e dentro das tecnologias digitais e dos meios 
computacionais. 

A era computacional – a era do Facebook, Instagram, Twitter – é dominada pela ideia de que há quadros 
negros limpos no inconsciente. As formas dos novos meios não só levantaram a tampa que as eras culturais 
anteriores colocaram sobre o inconsciente, mas se converteram nas novas infraestruturas do inconsciente. 
Ontem, a sociabilidade humana consistia em manter os limites sobre o inconsciente. Pois produzir o social 
significava exercer vigilância sobre nós mesmos, ou delegar a autoridades específicas o direito de fazer cumprir 
tal vigilância. A isto se chamava de repressão. 

A principal função da repressão era estabelecer as condições para a sublimação. Nem todos os desejos 
podem ser realizados. Nem tudo pode ser dito ou feito. A capacidade de limitar-se a si mesmo era a essência 
da própria liberdade e da liberdade de todos. Em parte graças às formas dos novos meios e à era pós-
repressiva que desencadearam, o inconsciente pode agora vagar livremente. A sublimação já não é mais 
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necessária. A linguagem se deslocou. O conteúdo está na forma e a forma está além, ou excedendo o 
conteúdo. Agora somos levados a acreditar que a mediação já não é necessária. 

Isso explica a crescente posição anti-humanista que agora anda de mãos dadas com um desprezo geral 
pela democracia. Chamar esta fase da nossa história de fascista poderia ser enganoso, a menos que por 
fascismo estejamos nos referindo à normalização de um estado social da guerra. Tal estado seria em si mesmo 
um paradoxo, pois, em todo caso, a guerra leva à dissolução do social. No entanto, sob as condições do 
capitalismo neoliberal, a política se converterá em uma guerra mal sublimada. Esta será uma guerra de classe 
que nega sua própria natureza: uma guerra contra os pobres, uma guerra racial contra as minorias, uma 
guerra de gênero contra as mulheres, uma guerra religiosa contra os muçulmanos, uma guerra contra os 
deficientes. 

O capitalismo neoliberal deixou em sua esteira uma multidão de sujeitos destruídos, muitos dos quais estão 
profundamente convencidos de que seu futuro imediato será uma exposição contínua à violência e à ameaça 
existencial. Eles anseiam genuinamente um retorno a certo sentimento de certeza – o sagrado, a hierarquia, a 
religião e a tradição. Eles acreditam que as nações se transformaram em algo como pântanos que necessitam 
ser drenados e que o mundo tal como é deve ser levado ao fim. Para que isto aconteça, tudo deve ser limpo. 
Eles estão convencidos de que só podem se salvar em uma luta violenta para restaurar sua masculinidade, cuja 
perda atribuem aos mais fracos dentre eles, aos fracos em que não querem se transformar. 

Neste contexto, os empreendedores políticos de maior sucesso serão aqueles que falarem de maneira 
convincente aos perdedores, aos homens e mulheres destruídos pela globalização e pelas suas identidades 
arruinadas. 

A política se converterá na luta de rua e a razão não importará. Nem os fatos. A política voltará a ser um 
assunto de sobrevivência brutal em um ambiente ultracompetitivo. 

[...] Em um mundo centrado na objetivação de todos e de todo ser vivo em nome do lucro, a eliminação da 
política pelo capital é a ameaça real. A transformação da política em negócio coloca o risco da eliminação da 
própria possibilidade da política. 

Se a civilização pode dar lugar a alguma forma de vida política, este é o problema do século XXI. 
Achille Mbembe** 

 
* O artigo foi publicado, originalmente, em inglês, no dia 22/12/2016, no sítio do Mail & Guardian, da 

África do Sul, sob o título "The age of humanism is ending". 
 
** Achille Mbembe (1957, Camarões francês) é historiador, pensador pós-colonial e cientista político; 

estudou na França na década de 1980 e depois ensinou na África (África do Sul, Senegal) e Estados Unidos. 
 
Este é o artigo publicado, em 2016, por Achille Mbembe. Neste artigo, ela aborda algumas questões que 

estão latentes na sociedade contemporânea. Há um olhar crítico sobre as relações humanas e o papel das 
instituições (ou não) nas relações sociais e na maneira como o homem relaciona-se com o mercado e vice-
versa. 

Com base nas ideias presentes no texto de Achille Mbembe, acima apresentado, e valendo-se tanto de 
outras informações que você julgue pertinentes quanto dos dados de sua própria observação da realidade, 
redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha o seu ponto de vista sobre o tema:  

 
A era do humanismo está chegando ao fim? 

 
Instruções:  
 A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.  
 Escreva, no mínimo, 25 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
 Dê um título a sua redação.  

 
SEMANA II 

UnB - Cássia 
 

TEXTO I 
 
Hoje, os indivíduos autoritários são herdeiros da cultura patriarcal, pois não concordam com valores 

diferentes dos seus e nem querem saber de alguma ideia oposta às suas. Eles acreditam que estão em cima de 
um pedestal de “mármore mais caro do mundo”, mostrando que controlam toda a situação. 

Além disso, esses sujeitos trazem uma tendência ao sadismo, que precisa “vampirizar” as pessoas, ou seja, 
necessitam delas porque os próprios sentimentos de força provêm do fato deles serem senhores de alguém, 
sendo um traço de dependência patológica inconsciente. 

Para eles não interessa a nossa capacidade ou criatividade, visto que acham que sempre estão acima de 
todos. E para tanto vão colocar no “rol de inimigos” aqueles que ousam questioná-los. Esses indivíduos ocupam 
papeis sociais de pais, maridos, professores, padres, pastores, médicos, governantes, patrões, etc. 

No entanto, eles têm uma visão de mundo rígida, que busca oprimir quem está sob sua autoridade. Uma 
outra coisa que é vital para esses sujeitos, não é só o controle absoluto dos outros, mas ainda dominar os 
pontos mais vulneráveis das pessoas.A sequela psicológica e emocional causada nas relações com esses 
sujeitos têm levado algumas pessoas ao adoecimento.  
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TEXTO III 
 

 
Disponível em <http://picdeer.org/tag/27tiras> Acesso em 10 set.2019. 

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

portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema:  
A responsabilidade dos influenciadores digitais na sociedade. 

 
SEMANA III 

Unicamp - Jaqueline 
 
Leia com atenção o texto abaixo. 
 
A cada ano que passa, mais casos de mortes relacionadas a “selfies” são reportados na internet. Somente 

nos últimos dois anos, houve um aumento considerável no número de casos de “selfies” que acabaram em 
acidentes fatais. Dados revelados pelo site 'Priceonomics' revelam que desde 2014 foram identificados cerca de 
49 casos de morte relacionados às “selfies”. 

É bom lembrar que nem sempre os incidentes estão relacionados a situações de imprudência, ou falta de 
segurança no momento da foto. Muitas vezes se trata apenas de um acidente. Listamos aqui seis exemplos de 
mortes que envolveram tentativas de tirar “selfie”. 

O primeiro caso fatal que alcançou visibilidade na internet aconteceu em janeiro de 2014. A morte do 
Libanês Mohammad Chaar, acabou se tornando um trágico viral na internet. Pouco tempo após postar uma 
“selfie” em Beirute, o rapaz acabou sendo morto pela explosão de um carro bomba. A internet reagiu 
imediatamente a tragédia, postando fotos com a hashtag #notamartyr. 

Outro acidente que acabou com a morte dos envolvidos ocorreu em janeiro de 2015 na Índia. Três 
estudantes tentavam tirar “selfies” no meio das ferrovias e o mais próximo possível dos trens em movimento. 
Infelizmente, uma dessas tentativas acabou em tirando a vida dos jovens. 

A Índia possui problemas recorrentes com acidentes envolvendo “selfies”, para combater a prática a cidade 
de Mumbai criou até as chamadas: “no-selfie zones", áreas proibidas para tirar “selfies”. 

Na Rússia, tirar “selfies” também é bastante comum. Em janeiro de 2015 dois soldados russos tiravam 
fotos com uma granada quando inesperadamente o objeto detonou. Os soldados morreram na hora. 

Assim como na Índia, o governo russo também busca maneiras de lidar melhor com o problema, um dos 
ministros criou até uma cartilha que mostra como tirar “selfies” de maneira segura. 

Outro caso que chocou a internet envolveu o jovem Drewsssik. A conta de Drewsssik no Instagram estava 
repleta de fotos que desafiam a morte. Em setembro de 2015, o jovem de 17 anos acabou escorregando e 
morreu enquanto tentava tirar uma “selfie” simulando a queda de um prédio. 

Na Espanha o mesmo cenário se repetiu, em agosto de 2015 um homem foi brutalmente morto durante a 
corrida anual de touros em Pamplona. David Lopez de 32 anos tentava comemorar a presença no evento, o 
acidente ocorreu quando Lopez saiu da área de segurança e acabou sendo atingido em cheio por dois touros, 
outro animal acabou atingindo o corpo de Lopez ao mesmo tempo por trás. 

Disponível em: https://canaltech.com.br/bizarro/6-situacoes-em-que-as-selfies-acabaram-em-morte-67851/  
 
Você deverá escolher UMA das propostas para desenvolver. Não se esqueça de marcar a 

proposta escolhida na folha de redação. 
Proposta 1: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija uma 

NOTÍCIA sobre a morte de uma pessoa que tentava tirar uma “selfie”. 
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SEMANA III 
UnB - Cássia 

 
TEXTO I 

 
Digital influencer é um formador de opinião digital que influencia milhares de seguidores por meio do 

conteúdo publicado em redes sociais. Podemos dizer que o influenciador digital é uma evolução do conceito de 
“webcelebridade”, que representa indivíduos que saíram do anonimato e ganharam relevância e credibilidade 
na internet. 

Mas o universo digital influencer é mais amplo, pois mesmo as pessoas que já são famosas na TV, cinema 
e outros meios podem se tornar influenciadoras digitais. Essas pessoas têm perfis famosos no Facebook, 
YouTube e Instagram e são capazes de inspirar tendências, criar hábitos e ditar comportamentos para seu 
público. 

Como consequência, conseguem monetizar essa influência e fechar parcerias com marcas que se alinham 
ao seu nicho de mercado. Logo, o digital influencer não é apenas um produtor de conteúdo em busca de fama, 
mas também um empreendedor digital por excelência. 

A opinião dos famosos sempre pesou no comportamento e hábitos de consumo do público, mas as mídias 
sociais elevaram esse poder a um novo patamar. A ascensão dos influenciadores também alavancou o 
marketing de influência, que usa o poder dessas personalidades digitais para impactar a decisão de compra do 
público-alvo. A tática é simples: as empresas passaram a engajar os digital influencers para compartilharem 
experiências e benefícios dos produtos e serviços com seus seguidores. Assim, toda a confiança que o público 
tem no influenciador é transferida automaticamente para a marca, funcionando como um marketing de 
referência em massa. E, como já sabemos muito bem, o marketing mais poderoso continua sendo a indicação 
de pessoas consideradas próximas. 

Essa é a mágica do digital influencer: criar uma proximidade insuperável com seus seguidores, fazendo 
com que seus conselhos soem como o de um amigo ou familiar. Não à toa, 70% dos jovens confiam muito mais 
nos influenciadores digitais do que nas celebridades tradicionais, segundo uma pesquisa do Google publicada 
em 2016. 

Enquanto isso, a indústria do marketing de influenciadores deve superar os US$ 10 bilhões até 2020, de 
acordo com a previsão da AdWeek. 

                                            Disponível em:< https://neilpatel.com/br/blog/digital-influencer/>. Acesso em 10 set.2019 
 

TEXTO II 
Que o mundo do marketing vive uma nova era, não é novidade. Foi-se o tempo em que as propagandas 

eram apenas páginas na revista ou 30 segundos na TV. Hoje, basta acompanhar on-line uma blogueira – ou 
influencers, como são denominadas essas pessoas – para saber as novidades do mercado. 

Ser um(a) influenciador(a) passou a ser o sonho de muita gente. Vida glamourosa na qual se ganha desde 
produtos de beleza, roupas, sapatos e acessórios até viagens e experiências, tudo isso além do ganho 
financeiro e da fama. 

Mas qual é o peso desses influenciadores na sociedade em geral? Qual o tamanho da responsabilidade que 
eles carregam? Eles estão alinhados com as premissas do ser em detrimento do ter, relativas à nova era? Qual 
será o impacto na vida das pessoas? 

Quando percorremos as atualizações do nosso feed, automaticamente vamos sendo influenciados por tudo 
o que lá é visto: desde fotos de amigos próximos, a famosos e tudo o que há de novidade em moda, bem-
estar, estilo de vida e demais tendências. 

Ser um influenciador significa ter um efeito direto nas decisões de compra, estilo de vida e nas opiniões dos 
outros. 

Em geral, os influenciadores passam a impressão de uma vida perfeita, de glamour, fama e realização, 
onde se tem acesso a todos os mais novos e exclusivos produtos do mercado. Valoriza-se uma ilusão na qual o 
ter significa mais que o ser. 

 Disponível em:< https://www.metropoles.com/bela-jornada/a-responsabilidade-das-influencers-digitais-na-sociedade>.Acesso em 10 
set. 2019 
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Portanto, se prevermos como funciona a mente desses indivíduos teremos condições de lidar com eles, a 
fim de proteger a nossa dignidade. Aliás, os pilares que escoram essas personalidades são fragilíssimos, já que 
o poder que eles têm é irracional e desprovidos de bom senso. 

Enfim, o melhor caminho é desarticular as formas autoritárias, que humilham a pessoa humana, 
encorajando uma coexistência democrática baseada na racionalidade e no equilíbrio, como bem disse o escritor 
Albert Camus: “Nada é mais desprezível que o respeito baseado no medo”. 

 
Disponível em<https://www.contioutra.com/nada-mais-desprezivel-que-o-respeito-baseado-no-medo/ >.Acesso em 15 mar. 2020. 

 
TEXTO II 

 
Nada mais atual do que a discussão acerca do binômio autoridade/autoritário na Educação. Atual, 

complexo e delicado! 
Entendemos como atual por justamente trazer para o debate uma temática que é da sociedade 

contemporânea como um todo: vivemos ou não um momento de crise da autoridade? Essa discussão tem sido 
o foco de diferentes áreas de estudos e há pelo menos um consenso entre todas: Sim. Vivemos uma crise de 
autoridade (ou seria autoridade em crise?). 

Já a complexidade da discussão está no fato de envolver um tema pra lá de delicado que é o poder. Ele 
está na natureza tanto da autoridade quanto do autoritarismo. Foquemos, então, a realidade da escola e as 
relações estabelecidas entre os adultos – autoridades – e os estudantes. 

Na relação que temos com nossos alunos, há uma nítida assimetria de poder. Nossa experiência de vida e 
nossos conhecimentos, bem como a responsabilidade em compartilhá-los, nos conferem esse poder de 
autoridade. Assim como também confere a todo profissional gabaritado em desempenhar sua função, em 
relação às pessoas que desfrutam de sua competência. Entretanto, na relação professor/aluno, o que temos 
testemunhado de ambas as partes são eventos em que o professor não é visto e nem se sente autoridade. Não 
há necessidade de ilustrar aqui tais situações. São, infelizmente, conhecidas por muitos de nós. 

Sendo o poder um elemento comum entre autoridade e autoritarismo, façamos uma única, porém, 
significativa distinção: uma autoridade tem seu poder legitimado por aqueles que a reconhecem como alguém 
admirável. Já o autoritarismo é o poder imposto, sem que haja com isso o reconhecimento daquele que é 
autoritário como alguém de autoridade. Parece confuso, mas é muito coerente: aquele que admiramos é 
autoridade para nós!  Autoridade como ser humano, como profissional, enfim, admiramos quem é, o que faz e 
como faz! Portanto, autoridade tem a ver com admiração e respeito, não somente com obediência e submissão. 
Ser autoritário é justamente querer impor aquilo que não é legitimado. 

 
 Disponível em< https://gestaoescolar.org.br/conteudo/982/autoridade-e-autoritarismo-nas-relacoes-educativas 

/ >.Acesso em 15 mar. 2020. 
 

TEXTO III 
 

 
 

Disponível em <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-interpretacao-texto-nas-tirinhas-
mafalda.htm > Acesso em 15 mar.2020. 

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

portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema:  
O perigo do autoritarismo nas relações pessoais. 
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SEMANA II 
Unicamp - Vanessa 

 
1ª Situação: 
 

 
O beijo, do austríaco Gustav Klimt. 

 

 
O Grito, de Munch 
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feitas em 2017. É provável que o número de acidentes de trabalho seja muito maior do que é contabilizado, 
porque, a fim de não produzir uma prova contra si mesmas, muitas empresas se negam a abrir o Comunicado 
de Acidente de Trabalho (CAT) e, consequentemente, esses acidentes não entram para as estatísticas 
nacionais. Isso sem falarmos nos acidentes ocorridos em contratos informais, aqueles sem registro em carteira 
que, por consequência lógica, acabam não entrando para as estatísticas oficiais. 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/acidentes-de-trabalho-e-a-falta-de-seguranca-laboral-no-brasil/ (Adaptado) 
 
TEXTO IV 

Além de gerar um custo altíssimo para o INSS, as consequências dos acidentes de trabalho causam 
prejuízo para os trabalhadores e familiares, para a empresa e, também, para o governo. O perito-médico 
previdenciário do INSS, Eduardo Costa Sá, comenta que “a legislação previdenciária brasileira foi estabelecida 
na Constituição Federal de 1988. O perito-médico está no final do processo, constatamos a incapacidade para o 
trabalho”, informa. 

O perito-médico traça o perfil profissiográfico, o registro da profissão no cadastro Brasileiro de Ocupação 
(CBO) e as noções básicas de higiene e saúde no trabalho. Para ele, a prevenção de acidentes é fundamental. 
“De acordo com dados oficiais, o Brasil ocupa o quarto lugar em acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 
De 2018 até 29 de março deste ano, foram registrados 802 mil acidentes de trabalho, resultando em 2.995 
mortes”, exalta Eduardo. 

http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2019/4/acoes-regressivas-gestao-de-riscos-e-impacto-dos-acidentes-de-
trabalho-foram-temas-de-debate (Adaptado) 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “A 
persistência de acidentes de trabalho 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. 

 
SEMANA III 

Fuvest - Renato 
 

Leia os trechos que seguem: 
 

“Perdão foi feito pra gente pedir.” 
Da música “Atire a primeira pedra”, de Ataulfo Alves e Mário Lago. 

 
“Perdoei e fui perdoada em vários momentos da minha vida. Às vezes, quando estamos estressados, 

acabamos perdendo o equilíbrio e machucando as pessoas mais próximas e que mais amamos. Não é fácil 
perdoar, mas as relações humanas são feitas assim. Isso leva as pessoas para a frente, porque o perdão acaba 
com o rancor e com as mágoas.” 

M.I., 39, empresária. 
 

“Há seis meses, fui vítima de um sequestro relâmpago quando andava pela Av. Faria Lima. Eles me 
obrigaram a ir ao banco e a sacar dinheiro. No final, apertei a mão de um deles e desejei boa sorte, afinal 
podem ter sido levados àquilo pela situação da vida deles. Você se sente bem com o perdão.” 

D.K., 23, advogado.  
Folha de S.Paulo, São Paulo. Folhaequilíbrio. 

 
Com base nas ideias presentes nos textos motivadores e valendo-se tanto de outras informações que você 

julgue pertinentes quanto dos dados de sua própria observação da realidade, redija uma dissertação em prosa, 
na qual você exponha o seu ponto de vista sobre o tema:  

 
Perdoar para quê? 

Instruções:  
 A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.  
 Escreva, no mínimo, 25 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
 Dê um título a sua redação.  
 Argumente de modo claro e coerente. 
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budista, colocou o corpo da criança a seus pés e falou sobre a profunda tristeza que a estava abatendo. O 
mestre, então, respondeu que havia, sim, uma solução para a sua dor. Ela deveria voltar à cidade e trazer para 
ele uma semente de mostarda nascida em uma casa onde nunca tivesse ocorrido uma perda. A mulher partiu, 
exultante, em busca da semente. Foi de casa em casa. Sempre ouvindo as mesmas respostas. “Muita gente já 
morreu nessa casa”; “Desculpe, já houve morte em nossa família”; “Aqui nós já perdemos um bebê também.” 
Depois de vencer a cidade inteira sem conseguir a semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher 
compreendeu a lição. 

Voltou a ele e disse: “O sofrimento me cegou a ponto de eu imaginar que era a única pessoa que sofria nas 
mãos da morte”. 

A morte pode ser vista como um mistério incompreensível. Ou como um absurdo inaceitável. A morte pode 
até ser tratada como um tabu, assunto do qual a maioria das pessoas não gosta de falar. Mas, seja como for, 
aceitemos isso ou não, a morte é um fato, uma realidade inexorável. E que vem para todos nós. Por mais que 
queiramos nos esconder dela, deixar de existir é uma coisa tão natural quanto existir. Na verdade, a morte é 
provavelmente a única coisa certa na sua existência ou na minha – e também na de nossos pais, nossos filhos, 
nossos ídolos e inimigos, de todas as pessoas que amamos e mesmo daquelas que jamais chegaremos a 
conhecer: é certo que todos nós vamos morrer um dia. Pessoas boas, pessoas ruins, gente em Xanxerê, Santa 
Catarina, ou em Nagano, no Japão. E esse dia pode acontecer amanhã ou daqui a 60 anos. 

A morte faz parte da vida. Todos começamos a morrer exatamente no dia em que nascemos. A morte, 
portanto, é uma etapa da nossa existência com a qual temos que conviver. Pode-se conviver melhor ou pior 
com ela. Mas não se pode evitá-la. Pode-se aceitar a sua inevitabilidade e olhá-la de frente. Ou pode-se negá-
la, fugir dela, imaginar que não pensar na morte possa fazer com que ela deixe de acontecer com você ou com 
a sua família. Mas o fato é que todos nós estamos programados para nascer, crescer e morrer – uma obviedade 
esquecida por boa parte da sociedade ocidental contemporânea, que teima em ver a morte como um evento 
artificial, inesperado e injusto. Sobretudo, costumamos vê-la como um evento exclusivo, pessoal, que isola 
quem sofre uma perda, por meio da dor, do resto do mundo. Quando, ao contrário, não há nada menos 
exclusivo do que morrer. Nem nada que perpasse mais a humanidade do que o sofrimento de uma perda. 

Como está expresso na fábula tibetana, a morte não é privilégio nem desgraça particular de ninguém. Ela 
chega para todos, sem exceção. 

Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/morte/  
 

SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um 
RELATO em que seja abordado o que seria uma “boa morte” para você. 

 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um 

EDITORIAL sobre os principais tabus que atrapalham o saudável e necessário debate sobre a morte do qual a 
maioria das pessoas é tão carente. 

 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, como um 

profissional de saúde redija uma CARTA ABERTA a ser publicada em uma rede social sobre a necessidade de 
se discutir acerca da morte como um processo natural da vida, e não como um fato a ser negado.  

 
SEMANA III 

ENEM - Viviane 
 

TEXTO I 
Muito se vê, pouco se lê sobre o assunto – o fato é que mortes, acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho são uma questão de saúde pública muitas vezes "invisível", e até "naturalizada", dizem os 
especialistas. No Brasil, quarta posição no ranking mundial, a Previdência Social registra por ano cerca de 700 
mil casos, e, segundo dados do Observatório Digital de Segurança e Saúde do Trabalho, o país chega a 
contabilizar uma morte por acidente em serviço a cada três horas e 40 minutos. De acordo com dados da 
Previdência oficial, entre 2014 e 2018 foi registrado no Brasil 1,8 milhão de afastamentos por acidente de 
trabalho e 6,2 mil óbitos. 

http://atarde.uol.com.br/empregos/noticias/2058823-brasil-ocupa-quarta-posicao-no-ranking-de-acidentes-de-trabalho (Adaptado) 
 
TEXTO II 

As Normas Regulamentadoras, relativas à segurança e à medicina do trabalho, são de observância 
obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem 
como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina 
do trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Constitui 
ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento de suas obrigações com a segurança do 
trabalho. 

ttp://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nrs.htm (Adaptado) 
 
TEXTO III 

É importante sempre trazer à tona a irresponsabilidade das empresas com a segurança de seus 
funcionários, o crescimento do mercado de trabalho informal brasileiro e as alterações na legislação trabalhista 
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Descrever uma cena, uma pessoa, um objeto é um ato complexo. Descrever é desenhar com palavras para 
que o seu interlocutor possa visualizar aquilo que se passa em sua mente. O ponto de vista do observador varia 
conforme sua percepção, e o que salta aos olhos para um pode estar oculto para outro. A vivência e a 
sensibilidade de quem descreve também influenciam na imagem que se projeta. Pequenos detalhes, 
aparentemente irrelevantes, tornam-se peças essenciais no momento de assumirmos “os olhos” do outro. 
Redija um TEXTO DESCRITIVO seguindo as orientações abaixo: 

• Escolha uma das opções de imagens fornecidas acima e reserve alguns minutos para observá-la 
com cuidado. 

• A tela lhe provoca algum sentimento? Preste atenção em detalhes como altura, dimensões, 
características físicas, sensações, perspectivas etc. 

• Analisada a obra, faça anotações acerca de tudo que acha importante incluir. 
• Utilize figuras de linguagem se necessário. 
• Como se trata de um texto estático, procure salientar detalhes que tornem a imagem descrita única, 

despertando, assim, o interesse do leitor. 
• Para concluir sua descrição, encontre um adjetivo que possa descrever a imagem como um todo. Pode 

ser uma característica ou uma impressão sua sobre toda a obra. 
 
2ª Situação: 

 
Texto 1 
 

“O tempo é teu capital; tens de o saber utilizar. Perder tempo é estragar a vida.” (Franz Kafka) 
 
Texto 2 –  

ORAÇAO AO TEMPO 
(Caetano Veloso) 
Que sejas ainda mais vivo 
No som do meu estribilho 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Ouve bem o que te digo 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
 
Peço-te o prazer legítimo 
E o movimento preciso 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Quando o tempo for propício 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
 
De modo que o meu espírito 
Ganhe um brilho definido 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
E eu espalhe benefícios 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
 
O que usaremos pra isso 
Fica guardado em sigilo 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Apenas contigo e comigo 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
 

Texto 3 
A nossa percepção do tempo permite dividi-lo em três partes: passado, presente e futuro. A partir de nossa 

experiência, sabemos que esses três tempos são bastante distintos entre si. O passado é o tempo que se afasta 
de nós, de nossa consciência, de nossa percepção; é tudo que já não é mais palpável, simplesmente porque já 
se foi. Chamamos de presente o “agora”, o tempo em que nossas experiências acontecem, no momento em 
que ocorrem. E o futuro, por sua vez, corresponde ao conjunto de todos os eventos que se concretizam na 
medida em que o tempo passa. Em outras palavras, o futuro é como o lugar onde estão prontos todos os fatos 
que presenciamos quando determinado período de tempo vier a transcorrer, por menos ou por mais extenso 
que seja. 

https://grupopapeando.wordpress.com/2012/04/10/santo-agostinho-e-sua-reflexao-sobre-o-tempo/ 
 
A crueldade do tempo não está apenas nas marcas do envelhecer, e sim na impossibilidade de uma 

segunda chance para reaver os dias roubados, mal aproveitados por diversos motivos e também culpados. O 
tempo voa sem se importar com quem fica o vendo partir. Após ler os textos motivadores e com base em 
seu conhecimento de mundo, redija uma CRÔNICA trazendo uma reflexão sobre a questão do tempo 
nos dias atuais.  
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A crônica é uma forma textual no estilo de narração que tem por base fatos que acontecem em nosso 
cotidiano. [...] O texto é curto e de linguagem simples [...] 

Resumidamente, a crônica: 
• apresenta uma narração curta. 
• descreve fatos da vida cotidiana. 
• pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou irônico. 
• possui personagens comuns. 
• segue um tempo cronológico determinado. 
• apresenta uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens. 
• utiliza uma linguagem simples. 
 

SEMANA II 
ITA - Yuri 

 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão 

abaixo. 
 

Texto I 
 

 
http://tnh.health/blog/o-paciente-precisa-ser-paciente/ acesso em 16 de mar de 2020. 

 
Texto II 

Pouco mais de uma década após a criação da Constituição Federal, o sanitarista Sergio Arouca já lembrava 
que era preciso retomar os princípios básicos da reforma sanitária, que não se resumiam à criação do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Era preciso discutir a saúde não como política do Ministério da Saúde, mas como um 
dever permanente do Estado e direito do cidadão. Por isso, identificar conquistas e desafios do sistema de 
saúde brasileiro é uma tarefa contínua. 

Em decorrência das comemorações dos 25 anos do SUS, em 2013, profissionais da saúde produziram 
balanços em diversas áreas de atuação no campo da saúde coletiva. Entre as conquistas destacadas estão: o 
controle e a eliminação de doenças por meio da vacinação, socorro para 110 milhões de pessoas na rede 
pública, assistência farmacêutica, financiamento de transplantes e uma vigilância sanitária atuante. Além disso, 
nos laboratórios públicos, o foco está no cidadão, e não no mercado, o que também é apontado como uma 
conquista. 

Quanto aos desafios, esses são mais visíveis no dia a dia do SUS. A força de trabalho, a gestão do sistema 
e a administração são apontadas por especialistas e autoridades como pontos a serem melhorados. Com 
relação à atenção básica – o grande aglutinador de programas do SUS –, os desafios passam basicamente pela 
necessidade de priorização política do investimento, capaz de fazer valer, por exemplo, os instrumentos de 
gestão, a ampliação da estratégia Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários. 

O subfinanciamento também está entre um dos obstáculos para a ampliação do acesso e melhoria na 
qualidade dos serviços. O mercado é, assim, um dos principais alvos de crítica no âmbito da saúde, já que 
existe uma renúncia fiscal a empresas que optem pelo plano de saúde privado.  

 
https://pensesus.fiocruz.br/conquistas-e-desafios acesso em 17 de mar de 2020. 
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Texto III 
 

 
www12.senado.leg.br acesso em 17 de mar de 2020. 

 
SEMANA II 

UFU - Jaqueline 
 

Orientações UFU  
Leia com atenção todas as instruções. 
 
H) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   
I) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
J) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que você 

pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  
K) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou 

JOSEFA.  
L) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na folha de prova.  
M) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  
N) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação. 
O)  

 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da 

orientação geral e as relativas ao tema e ao gênero 
que escolheu, sua redação será penalizada. 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 

Há muito tempo, no Tibete, uma mulher viu seu filho, ainda bebê, adoecer e morrer em seus braços, sem 
que ela nada pudesse fazer. Desesperada, saiu pelas ruas implorando que alguém a ajudasse a encontrar um 
remédio que pudesse curar a morte do filho. Como ninguém podia ajudá-la, a mulher procurou um mestre 
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