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SEMANA I 
ENEM 

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

de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema “O streaming e a revolução no consumo de mídias”. Apresente uma 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. 
 
TEXTO 1 
 

Com o avanço da tecnologia e o advento da Internet, novas formas de consumir cultura estão disponíveis 
aos usuários. O primeiro exemplo disso foi o e-book, versão virtual do livro físico, que ganhou força nos anos 
90. No entanto, nos últimos anos, a ferramenta que ganhou mais destaque foi o streaming. 

Traduzido de forma literal como “transmissão”, essa novidade basicamente distribui diversos tipos de 
conteúdo digital ao consumidor. Porém, ao invés de realizar algum tipo de download para disponibilizar o 
conteúdo (assim fazendo o usuário perder tempo e espaço de memória na plataforma utilizada), o streaming o 
executa de forma mais imediata, através de uma conexão estável de banda larga. Esse mecanismo só se 
tornou possível graças, logicamente, ao crescimento do acesso à rede, que começou a ser comercializada com 
uma qualidade nunca antes vista. Uma das características mais marcantes do serviço de streaming é a sua 
flexibilidade: encontra-se na plataforma a possibilidade de construir uma programação única para cada 
assinante. 

Um dos principais atrativos do streaming é a quantidade de conteúdo disponibilizada ao usuário. Ter 
acesso, nesse caso, é muito mais valioso que “possuir”. O serviço virtual oferece um catálogo extremamente 
variado por um valor fixo, diferente de uma mídia física. O Spotify, por exemplo, possui em sua biblioteca mais 
de trinta milhões de músicas. Fica claro que, perante esse grande número de possibilidades, o consumidor 
valoriza cada vez mais seu poder de escolha, especialmente tratando-se de cultura. 

O streaming ganha espaço também como alternativa à pirataria. É um desafio, principalmente no contexto 
brasileiro, competir com downloads ilegais, como os torrents. Com esse serviço, as gravadoras e artistas são 
remunerados por seus trabalhos. O internauta, que praticava a pirataria quase que religiosamente dentro do 
consumo digital, agora pode vislumbrar outro caminho com o streaming, mesmo que a passos lentos. 

O streaming já é o futuro, mas qual será o futuro do streaming? O serviço e a televisão já competem na 
questão do entretenimento, mas é pouco provável que um substitua o outro. Como já vem ocorrendo, ambos 
podem se complementar. Ainda assim, o streaming de séries e filmes vem crescendo continuamente no mundo 
todo e tende a crescer ainda mais. No caso do streaming de músicas, o crescimento deve ser um pouco mais 
devagar, principalmente porque a internet móvel no Brasil ainda é muito lenta e esse tipo de serviço é 
relativamente recente. É difícil dizer como será o amanhã. A única garantia é de que a indústria do 
entretenimento continuará se renovando na direção de personalizar cada vez mais a experiência do usuário. 

 
Fonte: https://medium.com/janelas-do-olhar/  

 
TEXTO 2 
 

Nos Estados Unidos, há anos se discute um fenômeno chamado “cord cutter” (cortar o cabo, em tradução 
literal), que dá nome a um tipo de usuário que deixa de pagar pela TV por assinatura para assistir a vídeos 
apenas pela internet, seja em sites gratuitos, como o YouTube, ou serviços de streaming, como Netflix. 
Controverso, o conceito pode ganhar força com um novo tipo de serviço, oferecido por grupos como a 
operadora AT&T (DirecTV Now) e o próprio YouTube (YouTube TV). 

Por uma assinatura mensal em torno de US$ 40, usuários podem assistir a um pacote de canais, como 
acontece hoje na TV paga, em transmissões em tempo real ou escolhendo vídeos sob demanda. A diferença? 
Tudo acontece pela internet, sem necessidade de cabos, antenas, satélites ou de visitas de instalação. “O 
YouTube TV é a TV reimaginada para a geração YouTube”, disse Christian Oestlien, diretor de produto do 
YouTube, ao anunciar a plataforma, em fevereiro. Os dois serviços estão disponíveis só nos EUA. 

Por enquanto, porém, parece precipitado afirmar que todos estão “cortando” a TV paga. Hoje, a TV ainda é 
importante no entretenimento do País: segundo dados da Kantar Ibope Media, o brasileiro assistiu no ano 
passado, em média, 6 horas e 17 minutos de televisão por dia, entre TV aberta e fechada.  Recentemente, a TV 
paga tem perdido assinantes no País, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
Porém, a queda acontece em tecnologias mais simples, como parabólicas e cabo, que sofrem cortes na crise 
econômica. Para Oscar Simões, presidente da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), o momento é 
de renovação, mas há espaço para a TV paga. 

“Haverá uma coexistência: hoje, já temos 35 canais pagos no Brasil que também oferecem streaming, 
vinculados à assinatura de TV”, diz Simões. Há quem discorde. “O modelo dos pacotes com inúmeros canais 
não fica mais de pé”, diz Mauro Garcia, presidente da Bravi, entidade que representa produtores brasileiros de 
audiovisual. 

Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e- 
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TEXTO 3 
 

Em discussões utópicas até foi levantado que o streaming seria o grande antídoto para a pirataria, nessa 
luta entre conteúdo legal e ilegal, plataformas dessa categoria, como a Netflix, amparada por seus contratos 
com os principais estúdios de produção de conteúdo, e cobrando do assinante um valor justo por um catálogo 
cada vez maior, rivalizaria com sucesso contra os sites que hospedem o mesmo conteúdo sem nenhum 
compromisso com tramites legais. E, durante um bom tempo, esse cenário se mostrou realmente como ideal, 
evidente que a pirataria não sumiria ou deixaria de ser um contraponto relevante, mas perderia ritmo. 

No entanto, como tudo muda, o streaming também mudou, o mercado amadureceu, novos players de 
renome entraram nessa. Viram que seria muito mais interessante não apenas licenciar suas produções, mas 
também criar sua própria plataforma e usar suas propriedades intelectuais como critério de desempate para o 
usuário escolher entre esse ou aquele serviço. Criou-se então a massificação do streaming, a guerra pela 
atenção e dinheiro do aspirante a assinante. 

[...] Dizer isso não é um apoio irrestrito a essa prática, é uma constatação óbvia, que vai bem além de 
uma pura e simples percepção. Diversos estudos comprovam. Um deles, bem recente, é o da Muso, empresa 
britânica que monitora a pirataria na internet. A companhia diz que essa fragmentação de serviços de 
streaming, um leque cada vez mais recheado de plataformas disponíveis com conteúdos exclusivos, está 
gerando essa fadiga no consumidor, que recorre com mais frequência à pirataria para poder consumir tudo que 
deseja sem ter que destinar mais dinheiro em assinaturas de novos serviços. 

[...] Ao mesmo tempo que o streaming está sepultando a TV paga convencional, a massificação desses 
serviços está criando um comportamento de dúvida cada vez mais inegável no usuário, uma indecisão perante 
a tantas opções. Essa indecisão e impossibilidade de ter acesso a tudo que é considerado relevante reacende o 
uso de conteúdo pirata. 

https://www.tecmundo.com.br/streaming/78653-futuro-streaming-ter-opcoes-ruim-voce.htm 
 
TEXTO 4 
 
Constituição Federal de 1988: 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 
 
INSTRUÇÕES 
 

 O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
 O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
 A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas 

desconsiderado para efeito de correção. 
 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
 

 A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente”.  
 A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
 A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
 

SEMANA I 
ITA 

 

Texto 1 
 

Achei que estava bem na foto. Magro, olhar vivo, rindo com os amigos na praia. Quase não havia cabelos 
brancos entre os poucos que sobreviviam. Comparada ao homem de hoje, era a fotografia de um jovem. Tinha 
50 anos naquela época, entretanto, idade em que me considerava bem distante da juventude. Se me for dado 
o privilégio de chegar aos 90 em pleno domínio da razão, é possível que uma imagem de agora me cause 
impressão semelhante. 

O envelhecimento é sombra que nos acompanha desde a concepção: o feto de seis meses é muito mais 
velho do que o embrião de cinco dias. Lidar com a inexorabilidade desse processo exige uma habilidade na qual 
nós somos inigualáveis: a adaptação. Não há animal capaz de criar soluções diante da adversidade como nós, 
de sobreviver em nichos ecológicos que vão do calor tropical às geleiras do Ártico. 

Da mesma forma que ensaiamos os primeiros passos por imitação, temos que aprender a ser adolescentes, 
adultos e a ficar cada vez mais velhos. A adolescência é um fenômeno moderno. Nossos ancestrais passavam 
da infância à vida adulta sem estágios intermediários. Nas comunidades agrárias o menino de sete anos 
trabalhava na roça e as meninas cuidavam dos afazeres domésticos antes de chegar a essa idade. 

A figura do adolescente que mora com os pais até os 30 anos, sem abrir mão do direito de reclamar da 
comida à mesa e da camisa mal passada, surgiu nas sociedades industrializadas depois da Segunda Guerra 
Mundial. Bem mais cedo, nossos avós tinham filhos para criar. 
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A exaltação da juventude como o período áureo da existência humana é um mito das sociedades 
ocidentais. Confinar aos jovens a publicidade dos bens de consumo, exaltar a estética, os costumes e os 
padrões de comportamento característicos dessa faixa etária tem o efeito perverso de insinuar que o declínio 
começa assim que essa fase se aproxima do fim. 

A ideia de envelhecer aflige mulheres e homens modernos, muito mais do que afligia nossos antepassados. 
Sócrates tomou cicuta aos 70 anos, Cícero foi assassinado aos 63, Matusalém sabe-se lá quantos anos teve, 
mas seus contemporâneos gregos, romanos ou judeus viviam em média 30 anos.No início do século 20, a 
expectativa de vida ao nascer nos países da Europa mais desenvolvida não passava dos 40 anos. 

A mortalidade infantil era altíssima; epidemias de peste negra, varíola, malária, febre amarela, gripe e 
tuberculose dizimavam populações inteiras. Nossos ancestrais viveram num mundo devastado por guerras, 
enfermidades infecciosas, escravidão, dores sem analgesia e a onipresença da mais temível das criaturas. Que 
sentido havería em pensar na velhice quando a probabilidade de morrer jovem era tão alta? Seria como hoje 
preocupar-nos com a vida aos cem anos de idade, que pouquíssimos conhecerão. 

Os que estão vivos agora têm boa chance de passar dos 80. Se assim for, é preciso sabedoria para aceitar 
que nossos atributos se modificam com o passar dos anos. Que nenhuma cirurgia devolverá aos 60 o rosto que 
tínhamos aos 18, mas que envelhecer não é sinônimo de decadência física para aqueles que se movimentam, 
não fumam, comem com parcimônia, exercitam a cognição e continuam atentos ás transformações do mundo. 

Considerar a vida um vale de lágrimas no qual submergimos de corpo e alma ao deixar a juventude é 
torná-la experiência medíocre. Julgar, aos 80 anos, que os melhores foram aqueles dos 15 aos 25 ê não levar 
em conta que a memória é editora autoritária, capaz de suprimir por conta própria as experiências traumáticas 
e relegar ao esquecimento inseguranças, medos, desilusões afetivas, riscos desnecessários e as burradas que 
fizemos nessa época. 

Nada mais ofensivo para o velho do que dizer que ele tem "cabeça de jovem". É considerá-lo mais 
inadequado do que o rapaz de 20 anos que se comporta como criança de dez. Ainda que maldigamos o 
envelhecimento, é ele que nos traz a aceitação das ambiguidades, das diferenças, do contraditório e abre 
espaço para uma diversidade de experiências com as quais nem sonhavamos anteriormente. 

 
VARELLA, D A arte de envelhecer. Adaptado. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/coiunas/2016/01/1732457> 

Acesso em: mai. 2017. 
 
Texto 2 
 
a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer 
a barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer 
os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer 
os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer 
não quero morrer pois quero ver 
como será que deve ser envelhecer 
eu quero é viver pra ver qual é 
e dizer venha pra o que vai acontecer 
eu quero que o tapete voe / no meio da sala de estar 
eu quero que a panela de pressão pressione 
e que a pia comece a pingar 
eu quero que a sirene soe 
e me faça levantar do sofá 
eu quero pôr Rita Pavone* 
no ringtone do meu celular 
eu quero estar no meio do ciclone 
pra poder aproveitar 
e quando eu esquecer meu próprio nome 
que me chamem de velho gagá 
pois ser eternamente adolescente nada é mais demodé 
com uns ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer 
não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender 
que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr. 

(ANTUNES, A Envelhecer. Álbum Ao vivo lá em casa. 2010.) 
 
*cantora italiana de grande sucesso na década de 1960. 
 
Texto 3 
 

Proibido para menores de 50 anos. Nos últimos meses, em meio ao debate sobre as reformas na 
Previdência, um ponto acabou despertando a atenção. Afinal, existem empregos para quem tem mais de 50 
anos? Pendurar as chuteiras nem sempre é fácil. Às vezes, pode significar uma quebra tão grande na rotina que 
afeta até mesmo o emocional. Foi a partir de uma experiência familiar nesta linha que o paulistano Mórris 
Litvak criou a startup MaturiJobs. Trata-se de uma agência virtual de empregos, especializada em profissionais 
com mais de 50 anos. 

(Revista Isto é Dinheiro. Mercado de Trabalho. Maio/2017. p. 6.) 
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Texto 4 
 

O Brasil será, em poucas décadas, um dos países com maior número de idosos do mundo, e precisa correr 
para poder atendê-los no que eles têm de melhor e mais saudável: o desejo de viver com independência e 
autonomia. [...] O mantra da velhice no século XXI é "envelhecer no lugar", o que os americanos chamam de 
aging in place. O conceito que guia novas políticas e negócios voltados para os longevos tem como principal 
objetivo fazer com que as pessoas consigam permanecer em casa o maior tempo possível, sem que, para isso, 
precisem de um familiar por perto. Não se trata de apologia da solidão, mas de encarar um dado da realidade 
contemporânea: as residências não abrigam mais três gerações sob o mesmo teto e boa parte dos idosos de 
hoje prefere, de fato, morar sozinha, mantendo-se dona do próprio nariz. 

 
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/brasil/envelhecer-rio-seculo-xxi/>. 18 mar. 2016 Adaptado Acesso em 10 ago. 17. 

 
INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO 
1. Tomando por base os textos de 1 a 4 que compõem esta prova, extraia o tema da redação. 
2. Redija um texto do tipo dissertativo-argumentativo em favor de um ponto de vista. A banca examinadora 

aceitará qualquer posicionamento do candidato. 
3. Nenhuma parte dos textos apresentados pode ser copiada ou parafraseada. Porém, os dados apresentados 

no grátlco a seguir podem auxiliar na construção de sua argumentação. 
4. A redação será avaliada com base no emprego da norma culta, clareza e consistência dos argumentos. 

Utilize caneta azul ou preta e a folha própria para a redação. Observe o limite de linhas. Use os espaços em 
branco destas provas para rascunho. 

 
 

Disponível em: <http://www.ufrgs.br/e-psico/subjetivacao/tempo/velhice-graficos.html> Acesso em: 5 mai. 17. 
 
 

SEMANA I 
Unicamp 

 
Você integra um grupo de estudos formado por estudantes universitários. Periodicamente, cada membro 

apresenta resultados de leituras realizadas sobre temas diversos. Você ficou responsável por elaborar uma 
síntese sobre o tema humanização no atendimento à saúde, que deverá ser escrita em registro formal. 
As fontes para escrever a síntese são um trecho de um artigo científico (excerto A) e um trecho de um ensaio 
(excerto B). Seu texto deverá contemplar: 
a) o conceito de humanização no atendimento à saúde; 
b) o ponto de vista de cada texto sobre o conceito, assim como as principais informações que sustentam 

esses pontos de vista; 
c) as relações possíveis entre os dois pontos de vista. 
 
Excerto A 

A humanização é vista como a capacidade de oferecer atendimento de qualidade, articulando os avanços 
tecnológicos com o bom relacionamento. 

O Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) destaca a importância da 
conjugação do binômio "tecnologia" e "fator humano e de relacionamento". Há um diagnóstico sobre o divórcio 
entre dispor de alta tecnologia e nem sempre dispor da delicadeza do cuidado, o que desumaniza a assistência. 
 

Por outro lado, reconhece-se que não ter recursos tecnológicos, quando estes são necessários, pode ser 
um fator de estresse e conflito entre profissionais e usuários, igualmente desumanizando o cuidado. Assim, 
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embora se afirme que ambos os itens constituem a qualidade do sistema, o "fator humano" é considerado o 
mais estratégico pelo documento do PNHAH, que afirma: 

(...) as tecnologias e os dispositivos organizacionais, sobretudo numa área como a da saúde, não 
funcionam sozinhos - sua eficácia é fortemente influenciada pela qualidade do fator humano e do 
relacionamento que se estabelece entre profissionais e usuários no processo de atendimento. (Ministério da 
Saúde, 2000). 

 
(Adaptado de Suely F. Deslandes, Análise do discurso oficial sobre a humanização da assistência hospitalar. Ciência & saúde coletiva. Vol. 

9, n. 1, p. 9-10. Rio de Janeiro, 2004.) 
Excerto B 

A famosa Faculdade para Médicos e Cirurgiões da Escola de Medicina da Columbia University, em Nova 
York, formou recentemente um Programa de Medicina Narrativa que se ocupa daquilo que veio a se chamar 
“ética narrativa”. Ele foi organizado em resposta à percepção recrudescente do sofrimento - e até das mortes - 
que podia ser atribuído parcial ou totalmente à atitude dos médicos de ignorarem o que os pacientes contavam 
sobre suas doenças, sobre aquilo com que tinham que lidar, sobre a sensação de serem negligenciados e até 
mesmo abandonados. Não é que os médicos não acompanhassem seus casos, pois eles seguiam 
meticulosamente os prontuários de seus pacientes: ritmo cardíaco, hemogramas, temperatura e resultados dos 
exames especializados. Mas, para parafrasear uma das médicas comprometidas com o programa, eles 
simplesmente não ouviam o que os pacientes lhes contavam: as histórias dos pacientes. Na sua visão, eles 
eram médicos “que se atinham aos fatos”. “Uma vida”, para citar a mesma médica, “não é um registro em um 
prontuário”. Se um paciente está na expectativa de um grande e rápido efeito por parte de uma intervenção ou 
medicação e nada disso acontece, a queda ladeira abaixo tem tanto o seu lado biológico como psíquico. 

“O que é, então, a medicina narrativa?”, perguntei*. “Sua responsabilidade é ouvir o que o paciente tem a 
dizer, e só depois decidir o que fazer a respeito. Afinal de contas, quem é o dono da vida, você ou ele?”. O 
programa de medicina narrativa já começou a reduzir o número de mortes causadas por incompetências 
narrativas na Faculdade para Médicos e Cirurgiões. 
*A pergunta é feita por Jerome Bruner a Rita Charon, idealizadora do Programa de Medicina Narrativa. 

 
(Adaptado de Jerome Bruner, Fabricando histórias: direito, literatura, vida. São Paulo: Letra e Voz, 2014, p. 115-116.) 

 
TEXTO 2 
 

Em busca de soluções para os inúmeros incidentes de violência ocorridos na escola em que estudam, um 
grupo de alunos, inspirados pela matéria “Conversar para resolver conflitos”, resolveu fazer uma primeira 
reunião para discutir o assunto. Você ficou responsável pela elaboração da carta-convite dessa reunião, a ser 
endereçada pelo grupo à comunidade escolar - alunos, professores, pais, gestores e funcionários. 

A carta deverá convencer os membros da comunidade escolar a participarem da reunião, justificando 
a importância desse espaço para a discussão de ações concretas de enfrentamento do problema da violência na 
escola. Utilize as informações da matéria abaixo para construir seus argumentos e mostrar possibilidades 
de solução. 

Lembre-se de que o grupo deverá assinar a carta e também informar o dia, o horário e o local da 
reunião. 
 

Conversar para resolver conflitos. 
Quando a escuta e o diálogo são as regras, surgem soluções pacíficas para as brigas. 

 
Alunos que brigam com colegas, professores que desrespeitam funcionários, pais que ofendem os 

diretores. Casos de violência na escola não faltam. A pesquisa O Que Pensam os Jovens de Baixa Renda sobre a 
Escola, realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) sob encomenda da Fundação Victor 
Civita (FVC), ambos de São Paulo, revelou que 11% dos estudantes se envolveram em conflitos com seus pares 
nos últimos seis meses e pouco mais de 8% com professores, coordenadores e diretores. Poucas escolas 
refletem sobre essas situações e elaboram estratégias para construir uma cultura da paz. A maioria aplica 
punições que, em vez de acabarem com o enfrentamento, estimulam esse tipo de atitude e tiram dos jovens a 
autonomia para resolver problemas. 

Segundo Telma Vinha, professora de Psicologia Educacional da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e colunista da revista NOVA ESCOLA, implementar um projeto institucional de mediação de conflitos 
é fundamental para implantar espaços de diálogo sobre a qualidade das relações e os problemas de convivência 
e propor maneiras não violentas de resolvê-los. Assim, os próprios envolvidos em uma briga podem chegar a 
uma solução pacífica. Por essa razão, é importante que, ao longo do processo de implantação, alunos, 
professores, gestores e funcionários sejam capacitados para atuar como mediadores. Esses, por sua vez, 
precisam ter algumas habilidades como saber se colocar no lugar do outro, manter a imparcialidade, ter 
cuidado com as palavras e se dispor a escutar. 

O projeto inclui a realização de um levantamento sobre a natureza dos conflitos e um trabalho preventivo 
para evitar a agressão como resposta para essas situações. Além disso, ao sensibilizar os professores e 
funcionários, é possível identificar as violências sofridas pelos diferentes segmentos e atuar para acabar com 
elas. 
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Pessoas capacitadas atuam em encontros individuais e coletivos 
 

Há duas formas principais de a mediação acontecer, segundo explica Lívia Maria Silva Licciardi, doutoranda 
em Psicologia Educacional, Desenvolvimento Humano e Educação pela Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). A primeira é quando há duas partes envolvidas. Nesse caso, ambos os lados se apresentam ou são 
chamados para conversar com os mediadores - normalmente eles atuam em dupla para que a imparcialidade 
no encaminhamento do caso seja garantida - em uma sala reservada para esse fim. Eles ouvem as diversas 
versões, dirigem a conversa para tentar fazer com que todos entendam os sentimentos colocados em jogo e 
ajudam na resolução do episódio, deixando que os envolvidos proponham caminhos para a decisão final. 

A segunda forma é utilizada quando acontece um problema coletivo - um aluno é excluído pela turma, por 
exemplo. Diante disso, o ideal é organizar mediações coletivas, como uma assembléia. Nelas, um gestor ou um 
professor pauta o encontro e conduz a discussão, sem expor a vítima nem os agressores. "O objetivo é fazer 
com que todos falem, escutem e proponham saídas para o impasse. Assim, a solução deixa de ser punitiva e 
passa a ser formativa, levando à corresponsabilização pelos resultados", diz Ana Lucia Catão, mestre em 
Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC- SP). Ela ressalta que o debate é 
enriquecido quando se usam outros recursos: filmes, peças de teatro e músicas ajudam na contextualização e 
compreensão do problema. 

No Colégio Estadual Federal (CEF) 602, no Recanto das Emas, subdistrito de Brasília, o Projeto Estudar em 
Paz, realizado desde 2011 em parceria com o Núcleo de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos da 
Universidade de Brasília (NEP/UnB), tem 16 alunos mediadores formados e outros 30 sendo capacitados. A 
instituição conta ainda com 28 professores habilitados e desde o começo deste ano o projeto faz parte da 
formação continuada. "Os casos de violência diminuíram. Recebo menos alunos na minha sala e as depredações 
do patrimônio praticamente deixaram de existir. Ao virarem protagonistas das decisões, os estudantes passam 
a se responsabilizar por suas atitudes", conta Silvani dos Santos, diretora. (...) 

"Essas propostas trazem um retorno muito grande para as instituições, que conseguem resultados 
satisfatórios. É preciso, porém, planejá-las criteriosamente", afirma Suzana Menin, professora da Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). 

 
(Adaptado de Karina Padial, Conversar para resolver. Gestão Escolar. São Paulo, n°. 27, ago/set 2013. 

http://gestaoescolar.abril.com.br/formacao/conversar-resolver-conflitos-brigas-dialogo-762845.shtml7pages1. Acessado em 02/10/2014.) 
 
 

SEMANA I 
FUVEST 

 
 
UTOPIA (de ou-topia, lugar inexistente ou, segundo outra leitura, de eu-topia, lugar feliz). 
Thomas More deu esse nome a uma espécie de romance filosófico (1516), no qual relatava as condições de 
vida em uma ilha imaginária denominada Utopia: nela, teriam sido abolidas a propriedade privada e a 
intolerância religiosa, entre outros fatores capazes de gerar desarmonia social. Depois disso, esse termo 
passou a designar não só qualquer texto semelhante, tanto anterior como posterior (como a República de 
Platão ou a Cidade do Sol de Campanella), mas também qualquer ideal político, social ou religioso que projete 
uma nova sociedade, feliz e harmônica, diversa da existente. Em sentido negativo, o termo passou também a 
ser usado para designar projeto de natureza irrealizável, quimera, fantasia. 

Nicola Abbagnano, Dicionário de Filosofia. Adaptado.
 

A utopia nos distancia da realidade presente, ela nos torna capazes de não mais perceber essa realidade 
como natural, obrigatória e inescapável. Porém, mais importante ainda, a utopia nos propõe novas realidades 
possíveis. Ela é a expressão de todas as potencialidades de um grupo que se encontram recalcadas pela ordem 
vigente. 

Paul Ricoeur. Adaptado. 
 

A desaparição da utopia ocasiona um estado de coisas estático, em que o próprio homem se transforma em 
coisa. Iríamos, então, nos defrontar com o maior paradoxo imaginável: o do homem que, tendo alcançado o 
mais alto grau de domínio racional da existência, se vê deixado sem nenhum ideal, tornando-se um mero 
produto de impulsos. O homem iria perder, com o abandono das utopias, a vontade de construir a história e, 
também, a capacidade de compreendê-la. 

Karl Mannheim. Adaptado. 
 

Acredito que se pode viver sem utopias. Acho até que é melhor, porque as utopias são ao mesmo tempo 
ineficazes e perigosas. Ineficazes quando permanecem como sonhos; perigosas quando se quer realiza-las. 

 
André Comte_Sponville. Adaptado. 
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CIDADE PREVISTA 
     (...) 

 

Irmãos, cantai esse mundo 
que não verei, mas virá 
um dia, dentro em mil anos, 
talvez mais... não tenho pressa. 
Um mundo enfim ordenado, 
uma pátria sem fronteiras, 
sem leis e regulamentos, 
uma terra sem bandeiras, 
sem igrejas nem quartéis, 
sem dor, sem febre, sem ouro, 
um jeito só de viver, 
mas nesse jeito a variedade, 
a multiplicidade toda 
que há dentro de cada um. 
Uma cidade sem portas, 
de casas sem armadilha, 
um país de riso e glória 
como nunca houve nenhum. 
Este país não é meu 
nem vosso ainda, poetas. 
Mas ele será um dia 
o país de todo homem. 

 

Carlos Drummond de Andrade 
 

A utopia não é apenas um gentil projeto difícil de se realizar, como quer uma definição simplista. Mas se 
nós tomarmos a palavra a sério, na sua verdadeira definição, que é aquela dos grandes textos fundadores, em 
particular a Utopia de Thomas More, o denominador comum das utopias é seu desejo de construir aqui e agora 
uma sociedade perfeita, uma cidade ideal, criada sob medida para o novo homem e a seu serviço. Um paraíso 
terrestre que se traduzirá por uma reconciliação geral: reconciliação dos homens com a natureza e dos homens 
entre si. Portanto, a utopia é a desaparição das diferenças, do conflito e do acaso: é, assim, um mundo todo 
fluido – o que supõe um controle total das coisas, dos seres, da natureza e da história. 

Desse modo, a utopia, quando se quer realiza-la, torna-se necessariamente totalitária, mortal e até 
genocida. No fundo, só a utopia pode suscitar esses horrores, porque apenas um empreendimento que tem por 
objetivo a perfeição absoluta, o acesso do homem a um estado superior quase divino, poderia se permitir o 
emprego de meios tão terríveis para alcançar seus fins. Para a utopia, trata-se de produzir a unidade pela 
violência, em nome de um ideal tão superior que justifica os piores abusos e o esquecimento da moral 
reconhecida. 

Frédéric Rouvillois. Adaptado. 
 

O conjunto de excertos acima contém um verbete, que traz uma definição de utopia, seguido de outros 
cinco textos que apresentam diferentes reflexões sobre o mesmo assunto. Considerando as ideias neles 
contidas, além de outras informações que você julgue pertinentes, redija uma dissertação em prosa, na qual 
você exponha o seu ponto de vista sobre o tema As utopias: indispensáveis, inúteis ou nocivas? 
 
Instruções: 
- A redação deve ser uma dissertação, escrita de acordo com a norma_padrão da língua portuguesa. 
- Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação. 
- Dê um título a sua redação. 
 

SEMANA I 
UFU 

 

ORIENTAÇÃO GERAL 
 

Leia com atenção todas as instruções. 
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação. Leia as situações propostas até o fim e escolha a 

proposta com a qual você tenha maior afinidade. 
B) Após a escolha de um dos gêneros, assinale a opção no alto da Folha de Resposta e, 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 

escolhida que você pretende abordar. 
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. 
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SITUAÇÃO A 
 
Leia o texto abaixo. 
 

Num café em Nova York, tentando se reerguer da ressaca do brunch, um homem e uma mulher de meia 
idade discutiam quem tinha antepassados há mais tempo em solo americano, listando parentes distantes na 
lista de bordo dos primeiros barcos europeus a atracar por essas terras centenas de anos atrás.  "Minha família 
começou com a colônia da Virgínia", dizia Robert Slaughter, dono de um antiquário, lembrando o lugar onde 
viveram John Smith e a índia Pocahontas. "Sou aquilo que pareço, um europeu ocidental, com um pouco de 
escandinavo e uma pitada de espanhol no meio." 

Ele e a nova amiga, como milhões de americanos em tempos de nacionalismo exacerbado, tinham na 
ponta da língua um resumo cristalino de suas árvores genealógicas. Não é que tenham se tornado especialistas 
no assunto da noite para o dia, mas a febre em torno de testes caseiros de DNA que inundam o mercado no 
país mais rico do mundo criou uma enorme legião de nerds geneticistas amadores. 

Em comerciais na TV, empresas como 23andMe, Ancestry e MyHeritage não cansam de contar as histórias 
de descoberta de seus clientes, um mais caricato do que o outro, do rapaz que descobriu ser mais escocês que 
alemão e trocou os suspensórios por um kilt à mulher que passou a usar cocares quando soube de um 
antepassado indígena. 

"Há uma onda de pessoas querendo aprender mais sobre o seu passado", diz Rafi Mendelsohn, porta-voz 
da MyHeritage, empresa com 80 milhões de usuários no mundo, a maioria deles nos Estados Unidos, e 3 
bilhões de árvores genealógicas já arquivadas em seu sistema online. 

Todas essas plataformas, que cobram em média R$ 300 pelo teste de DNA, operam da mesma forma. 
Quem quiser saber detalhes de sua composição genética cospe num tubinho de ensaio, embrulha num saco 
plástico e manda pelo correio ao laboratório - o resultado chega em semanas. [...] 

Emma Krenstler, uma jovem branca que cresceu ouvindo falar de seus antepassados alemães e italianos, 
também ficou chocada quando viu traços do norte da África e do Oriente Médio nos resultados do teste de DNA 
que ela fez. "Isso abriu meus olhos para muitas outras possibilidades. Pensei que tudo que eu sabia até agora 
sobre mim mesma podia ser uma mentira", diz Krenstler. "Fiquei tão surpresa que passei a cavar mais fundo 
agora. Meus pais, meus tios e avós também estão todos fazendo esse mesmo exame." 

Enquanto ela descobriu origens insuspeitadas, o estudante de urbanismo Mikhi Woods teve certeza daquilo 
que já pensava sobre a sua composição étnica. Mesmo de olhos puxados, que despertavam perguntas de seus 
amigos sobre parentes orientais, ele dizia não ter dúvidas sobre as suas raízes africanas. 

“Descobri que faço parte de alguma coisa e que tenho um passado", ele conta. "Sou mais confiante em 
relação a tudo agora porque isso reforçou minha identidade como um homem negro." 

Woods, Krenstler e Wederfoort estudam juntos na Universidade West Chester, na Pensilvânia. Eles todos, 
curiosos com suas origens étnicas, fizeram testes de DNA como voluntários num projeto acadêmico que tenta 
avaliar o impacto do conhecimento da própria genética sobre a construção de uma identidade social. 

"Fiquei chocada quando vi tantos alunos formando filas para fazer os testes", conta Anita Foeman, a 
professora à frente do estudo. "Mas o fato é que a proliferação desses exames está gerando novas discussões 
sobre raça e cultura. Muita gente mudou toda a narrativa sobre suas origens." 

Faz mais de uma década que Foeman começou esse levantamento, mas o número de voluntários e o 
volume de dados arquivados vêm batendo recordes nos últimos anos. [...] "Há um desejo cada vez maior de 
saber mais sobre as nossas origens. Esses testes viraram uma extensão do selfie", diz a professora. "As 
pessoas querem novas maneiras de se enxergar, querem brincar mais com a identidade." 

Mas também querem atacar. Em tempos de supremacias dos brancos, violência policial contra negros e 
discursos de ódio cada vez mais explícitos, pesquisas sobre etnia acabaram virando uma ferramenta política, 
dando origem ao que ativistas chamam de genealogia da resistência. Irritada com os ataques a imigrantes que 
ouvia de comentaristas e políticos ultraconservadores nos canais de notícias na televisão, a jornalista Jennifer 
Mendelsohn passou a pesquisar as árvores genealógicas dessas personalidades para mostrar que as famílias de 
muitas delas também vieram de outro lugar para tentar fazer a América. [...] 

"Se pessoas soubessem mais sobre a história da imigração neste país, haveria mais compaixão", diz a 
jornalista. Ela completa: "Esses testes de DNA e as árvores genealógicas, às vezes, revelam que as pessoas 
não são quem pensam que são e mostram que todos estamos conectados". 

 
MARTÍ, Silas - https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/04/avanco-do-nacionalismo-impulsiona-testes-deorigem- 

 
Suponha-se que você esteja fazendo um curso avançado de Biologia em uma universidade e seu(sua) 

professor(a) esteja investigando como tema de pesquisa o impacto do conhecimento da própria genética sobre 
a construção de uma identidade social e que, para isso, precisa saber, inicialmente, o que as pessoas pensam 
sobre os testes genéticos. 

Com base nessa situação, redija um texto de opinião, em que fique evidenciado a importância ou não 
de se fazerem testes genéticos. 
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SITUAÇÃO B 
 
Leia o texto abaixo, extraído da revista Veja de 28 de fevereiro de 2018, de Giulia Vidale. 
 

No século xv, revelam os livros de história, o papa Inocêncio VIII, muito debilitado, teria recebido sangue 
de três meninos de 10 anos de idade para ter sua vitalidade restaurada. A transfusão foi oral. O caso teve um 
desfecho trágico: todos os envolvidos morreram alguns dias depois do procedimento. O pontífice acatou a 
drástica solução sob influência do Deuteronômio, livro de Antigo Testamento, segundo o qual “sangue é vida”. 
A rigor, a ideia do líquido vermelho como algo rejuvenescedor nunca abandonou o imaginário da humanidade. 

Cortemos para 2018, no coração do Vale do Silício, o reduto californiano das mentes mais cartesianas do 
planeta. Ali, quarentões, cinquentões e sessentões milionários estão recorrendo a uma startup de biotecnologia 
para fazer como o papa Inocêncio: receber sangue de jovens por meio de transfusão com o objetivo de 
recuperar a sensação de juventude. 

O procedimento é oferecido por uma clínica privada que investiga os efeitos do plasma de jovens no 
combate a doenças do envelhecimento. Atrai homens e mulheres com mais de 35 anos dispostos a pagar 8000 
dólares para receber o material. Como o estudo é privado, sem participação de dinheiro público, não há 
empecilho ético para cobrar dos que desejam participar da experiência. “Das 100 pessoas já atendidas, todas 
afirmaram se sentir com mais energia depois do procedimento”, disse a Veja o médico Jesse Karmazin, criador 
da Ambrosia, a empresa que oferece o serviço. [...] 

O voluntário recebe seis bolsas de sangue, quantidade equivalente a 1 litro e meio. A porção transfundida é 
o plasmo, constituído por água, proteínas e anticorpos. O material é comprado pela startup do Vale do Silício 
em bancos de sangue, que coletam o líquido de jovens de 16 a 25 anos. 

Mais de 100 marcadores sanguíneos são avaliados pela empresa, mas a lógica da sensação de 
rejuvenescimento estaria – o estudo ainda não tem conclusões – na redução de níveis inflamatórios no sangue 
e na ação de substâncias abundantes no corpo jovem. Entre as mais estudadas estão a proteína GDF-11, 
associada ao crescimento e à formação das veias, e a TIMP-2, envolvida na manutenção da estrutura celular e 
dos tecidos. Ao entrarem na corrente sanguínea do organismo mais velho, produziriam os efeitos do 
rejuvenescimento. 

Entre animais, a ação rejuvenescedora do sangue jovem transfundido está consolidada. O primeiro 
trabalho data de 1956. Naquela experiência, setenta duplas de roedores, formadas por um bicho recém-nascido 
e um já em estado avançado na idade, compartilharam o mesmo fluxo sanguíneo. 

O resultado impressionou a comunidade científica. Em 2008, pesquisadores da Universidade Stanford 
descobriram que os ratos envelhecidos que se submetiam ao procedimento adquiriram células no hipocampo, 
área cerebral crucial para a memória e o aprendizado, uma das primeiras regiões do cérebro a se deteriorar 
com a idade. 

Diz a geneticista Lygia Pereira, chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias da 
Universidade de São Paulo: “Há, sem dúvida, um caminho entusiasmante, mas é preciso fazer mais avaliações 
para que os benefícios se comprovem reais também em seres humanos”. Nove em cada dez experiências 
científicas são feitas com ratos antes de ser aplicadas em humanos. Um dos motivos é a semelhança genética. 
Ainda assim, para efeito de comparação em uma das áreas mais ricas em pesquisas clínicas, a oncologia, 
apenas 8% dos resultados com animais se comprovam em humanos. Além da iniciativa da startup americana, 
um dos poucos trabalhos com o uso de sangue jovem em pessoas mais velhas, conduzido pela faculdade de 
medicina de Stanford, começou a avaliar recentemente os efeitos da transfusão em portadores de Alzheimer, 
para medir o impacto das proteínas no sistema cognitivo dos doentes. Também não há conclusões ainda. 

Por mais seguro e controlado que seja o procedimento de transfusão, sempre haverá riscos. “Não existe a 
possibilidade de um produto biológico ser totalmente inócuo”, diz a hematologista Melca Barros, médica da 
disciplina hematologia e hemoterapia da Universidade de São Paulo. O sangue é um tecido vivo e, portanto, sua 
transfusão aumenta a probabilidade de alergia a componentes do material do doador e de infecções. O líquido 
jovem, repleto de fatores de crescimento, pode ainda deflagrar cânceres no receptor. São obstáculos reais, mas 
nada que reduza o ímpeto da turma californiana em busca da eterna juventude – até que apareça a próxima 
aposta. Antes foram os coquetéis de vitaminas, os alimentos com ômega – 3 e as injeções de hormônios. 

 
VIDALE, G. Veja. 28 de fevereiro de 2018. 

 

O texto acima é um exemplo do gênero reportagem, produzido no domínio de divulgação científica, com 
função de apresentar, discutir, polemizar, divulgar um tema que seja de interesse de determinado público. 
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 a reportagem, redija um resumo. 
 
SITUAÇÃO C 
 

A publicação da norma pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que vai regulamentar a partir 
do segundo semestre a cobrança de franquia dos usuários de planos de saúde gerou críticas por parte de 
associações e entidades de defesa dos direitos do consumidor. A regra está em fase final de análise na agência 
reguladora e deve ser publicada em junho, passando a valer no mês seguinte. Além da modalidade de 
coparticipação – em que o cliente arca com parte dos custos de procedimentos toda vez que usa plano de 
saúde e já é adotada por empresas – as operadoras poderão também vender planos com franquia. 
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A opção das franquias, que será ofertada por planos de saúde, terá similaridade com o que é praticado no 
mercado de seguro de veículos. O consumidor pagaria mensalidade, com direito a alguns procedimentos 
básicos gratuitos, mas, se precisar de outros tipos de consultas, exames ou cirurgias não previstos pelo plano, 
teria de pagar do próprio bolso até atingir o valor da franquia. 

Um usuário que tem despesa mensal de R$ 500 por mês com plano de saúde – total de R$ 6 mil no ano – 
não poderia gastar mais do que o valor total pago ao ano com gastos extras relativos à franquia e à 
coparticipação. A norma deve determinar também limite de pagamento mensal para os que aderirem aos 
planos com franquia. O cliente que gasta mensalmente R$ 500 com o plano, não poderia pagar mais que o 
dobro do valor, ou seja, R$ 1 mil por mês. 

Oficialmente, a ANS informa que ainda não foram estabelecidos percentuais e limites para coparticipação e 
franquia, mas alguns detalhes já foram comentados por empresas do setor. A ideia é que a parte a ser paga 
pelo cliente ao longo do ano referente à franquia e à coparticipação não poderá ultrapassar o valor que ele 
pagou por 12 meses de mensalidade do plano. A norma, hoje em análise pela Procuradoria da ANS, deve ser 
editada em junho. A partir daí, as empresas teriam entre 120 e 180 dias para adaptação. A proposta, no 
entanto, é recusada por empresas e especialistas em defesa do consumidor. “A ANS precisa definir de qual lado 
ela está. Porque parece que ela sempre busca o melhor para atender ao mercado e às operadoras de planos de 
saúde. Criar franquias para o uso dos planos é uma aberração. Não se pode comparar a saúde com sistemas 
usados para gastos com automóveis, em caso de acidentes. Acho que os consumidores não vão aderir a esses 
modelos e espero que a norma seja revista antes de entrar em vigor”, afirma a médica René Patriota, 
coordenadora da Associação de Defesa dos Usuários de Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps). 
 
Perda no bolso 
 

De acordo com a ANS, os planos com franquias podem ter redução entre 20% e 30% no valor da 
mensalidade e podem ser interessantes para pessoas que usam pouco os planos. No entanto, no caso de algum 
gasto emergencial aparecer, o usuário pode ter que gastar do próprio bolso e a economia acaba saindo caro. 

Para Mario Scheffer, professor da Faculdade de Medicina da USP e membro do conselho diretor do Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a implementação dos modelos de coparticipação e a franquia podem 
trazer prejuízos para usuários que recorrem ao plano com mais frequência, como idosos e aqueles que têm 
doenças crônicas ou graves. “Essas opções (com franquia) acabam sendo vantajosas para quem não usa muito 
o convênio médico”, diz Scheffer. 

Já o economista-chefe da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), Marcos Novais, destaca que 
estudos em países que adotam as modalidades de contrato com franquia e coparticipação mostram que a 
mensalidade dos planos fica cerca de 30% mais barata e que a mudança cria mais opções para os 
consumidores brasileiros. Contudo, ele ressalta que as mudanças valerão apenas para os novos contratos. 

“A norma vai modernizar uma regra que já existe desde 1998. Não se está criando nada. De lá para cá, a 
sociedade mudou muito. As regras, que ainda estão em discussão, não mudam em nada para os beneficiários 
que já têm seus planos hoje, só para os novos. E os planos que estão disponíveis nas prateleiras vão continuar 
sem mudanças”, explica Novais. 

Segundo a ANS, a publicação pretende estabelecer regras claras para franquia e coparticipação nos planos, 
que hoje respondem por 50% dos contratos dos cerca de 47 mil beneficiários do setor. O objetivo é evitar 
disputas judiciais causadas pela falta de regulamentação sobre limite de cobranças e de um pacote mínimo de 
serviços. 

FONSECA, Marcelo https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/04/19/internas_economia 
 

A notícia sobre a nova portaria da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para regulamentar a 
franquia em planos de saúde tem gerado controvérsias. Para a ANS, essas cobranças melhorarão a utilização 
dos planos. Já as entidades de defesa dos consumidores apontam que as modalidades poderão levar à 
abusividade nas contratações de novos planos. 

Considerando-se que uma medida dessa natureza tem impacto significativo na vida dos brasileiros e que a 
carta aberta representa uma importante ferramenta de participação política dos cidadãos, suponha-se que 
você, depois de uma reunião com os membros de sua comunidade, seja escolhido para produzir um texto a ser 
veiculado em um jornal de circulação nacional, abordando o posicionamento do grupo a respeito da nova 
portaria. 

Com base nessa situação, redija uma carta aberta, em que fique evidenciado a posição de sua 
comunidade sobre a cobrança de franquias pelos planos de saúde. 
 
 

SEMANA II 
ENEM 

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema “A relação entre a estética e a saúde”. Apresente uma 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. 
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TEXTO I 
 

Ter um corpo bonito e saudável é uma busca constante para muita gente. Principalmente em um mundo 
onde a imagem é cada vez mais valorizada e corpos idealizados brilham diariamente nos anúncios de televisão 
e nas redes sociais. 

Entretanto, essa procura pelo corpo ideal, muita vezes, pode levar o indivíduo a atravessar o perigoso 
limite entre estética e saúde. E é aí que muitas pessoas acabam entrando em dietas malucas que prometem (e 
nunca cumprem) verdadeiros milagres. 

Disponível em: http://www.renataspallicci.com.br/fitness/o-limite-entre-estetica-e-saude/ 
 

TEXTO II 
 

Turbinado, inflado e maximizado em suas potencialidades, multiplicado em seus sortilégios e potencializado 
em seus prodígios, mais do que nunca o corpo se converte na suposta/possível/prometida fronteira da 
imortalidade. Não é mais suporte da alma ou morada do espírito, mas a própria “alma do negócio” nas 
sociedades seculares de consumo. As estratégias publicitárias e a obsolescência planejada mantêm os 
consumidores enredados em uma espécie de limbo cuja porta anuncia a cada passante o imperativo: diga-me o 
que consomes que eu te direi quem e o que tu és. 

TOALDO, M. Sob o signo do consumo: status, necessidades e estilos. Revista Famecos, Porto Alegre. 
 

Alguns itens úteis para ajudar na sua produção textual 
1. http://bit.ly/2ik9pFj 
2. http://bit.ly/2gMnHeo 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSTRUÇÕES 
 O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
 O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
 A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas 

desconsiderado para efeito de correção. 
 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
 A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente”.  
 A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
 A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
  

SEMANA II 
ITA 

 
Texto 1: A mídia realmente tem o poder de manipular as pessoas? 
 

Por Francisco Fernandes Ladeira 
 

À primeira vista, a resposta para a pergunta que intitula este artigo parece simples e óbvia: sim, a mídia é 
um poderoso instrumento de manipulação. A ideia de que o frágil cidadão comum é impotente frente aos 
gigantescos e poderosos conglomerados da comunicação é bastante atrativa intelectualmente. Influentes 
nomes, como Adorno e Horkheimer, os primeiros pensadores a realizar análises mais sistemáticas sobre o 
tema, concluíram que os meios de comunicação em larga escala moldavam e direcionavam as opiniões de seus 
receptores. Segundo eles, o rádio torna todos os ouvintes iguais ao sujeitá-los, autoritariamente, aos idênticos 
programas das várias estações. No livro Televisão e Consciência de Classe, Sarah Chucid Da Viá afirma que o 
vídeo apresenta um conjunto de imagens trabalhadas, cuja apreensão é momentânea, de forma a persuadir 
rápida e transitoriamente o grande público. Por sua vez, o psicólogo social Gustav Le Bon considerava que, nas 
massas, o indivíduo deixava de ser ele próprio para ser um autômato sem vontade e os juízos aceitos pelas 
multidões seriam sempre impostos e nunca discutidos. Assim, fomentou-se a concepção de que a mídia seria 
capaz de manipular incondicionalmente uma audiência submissa, passiva e acrítica. 

Todavia, como bons cidadãos céticos, devemos duvidar (ou ao menos manter certa ressalva) de 
proposições imediatistas e aparentemente fáceis. As relações entre mídia e público são demasiadamente 
complexas, vão muito além de uma simples análise behaviorista de estímulo/resposta. As mensagens 
transmitidas pelos grandes veículos de comunicação não são recebidas automaticamente e da mesma maneira 
por todos os indivíduos. Na maioria das vezes, o discurso midiático perde seu significado original na controversa 
relação emissor/receptor. Cada indivíduo está envolto em uma “bolha ideológica”, apanágio de seu próprio 
processo de individuação, que condiciona sua maneira de interpretar e agir sobre o mundo. Todos nós, ao 
entramos em contato com o mundo exterior, construímos representações sobre a realidade. Cada um de nós 
forma juízos de valor a respeito dos vários âmbitos do real, seus personagens, acontecimentos e fenômenos e, 
consequentemente, acreditamos que esses juízos correspondem à “verdade”. [...] 

[...] A mídia é apenas um, entre vários quadros ou grupos de referência, aos quais um indivíduo recorre 
como argumento para formular suas opiniões. Nesse sentido, competem com os veículos de comunicação como 
quadros ou grupos de referência fatores subjetivos/psicológicos (história familiar, trajetória pessoal, 
predisposição intelectual), o contexto social (renda, sexo, idade, grau de instrução, etnia, religião) e o ambiente 
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informacional (associação comunitária, trabalho, igreja). “Os vários tipos de receptor situam-se numa complexa 
rede de referências em que a comunicação interpessoal e a midiática se completam e modificam”, afirmou a 
cientista social Alessandra Aldé em seu livro A construção da política: democracia, cidadania e meios de 
comunicação de massa. Evidentemente, o peso de cada quadro de referência tende a variar de acordo com a 
realidade individual. Seguindo essa linha de raciocínio, no original estudo Muito Além do Jardim Botânico, 
Carlos Eduardo Lins da Silva constatou como telespectadores do Jornal Nacional acionam seus mecanismos de 
defesa, individuais ou coletivos, para filtrar as informações veiculadas, traduzindo-as segundo seus próprios 
valores. “A síntese e as conclusões que um telespectador vai realizar depois de assistir a um telejornal não 
podem ser antecipadas por ninguém; nem por quem produziu o telejornal, nem por quem assistiu ao mesmo 
tempo que aquele telespectador”, inferiu Carlos Eduardo. 

 
Adaptado de: http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/a-midia-realmente-tem-o-poder-de-manipular-as-pessoas/. 

(Publicado em 14/04/2015, na edição 846. Acesso em 13/07/2016.)  
 
Texto 2: Vídeos falsos confundem o público e a imprensa 
 

Por Jasper Jackson, tradução de Jo Amado.  
 

Cerca de duas horas depois da divulgação dos atentados de terça-feira (22/03) em Bruxelas, apareceu um 
vídeo no YouTube, sob a alegação de que seriam imagens do circuito fechado de televisão (CCTV), mostrando 
uma explosão no aeroporto Zaventem, da cidade. As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais e 
foram divulgadas por alguns dos principais sites de notícias. Depois desse, surgiu outro vídeo, supostamente 
mostrando uma explosão na estação de metrô Maelbeek, próxima ao Parlamento Europeu, e ainda um outro, 
alegando ser do aeroporto.  

Entretanto, nenhum dos vídeos era o que alegava ser. Os três vídeos eram gravações de 2011, dois de um 
atentado ao aeroporto Domodedovo, de Moscou, e um de uma bomba que explodiu numa estação de metrô de 
Minsk, capital da Belarus. 

As imagens distorcidas dos clipes do circuito fechado de televisão foram convertidas de cor em preto e 
branco, horizontalmente invertidas, novamente etiquetadas e postadas como se tivessem surgido dos 
acontecimentos do dia. Embora a conta do YouTube que compartilhou as imagens com falsos objetivos tenha 
sido rapidamente tirada do ar, outros veículos as reproduziram dizendo que eram de Bruxelas. 

Os vídeos ilusórios são exemplos de um fenômeno que vem se tornando cada vez mais comum em quase 
todas as matérias importantes que tratam de acontecimentos violentos e que ocorrem rapidamente. 
Reportagens falsas ou ilusórias espalham-se rapidamente pelas redes sociais e são acessadas por organizações 
jornalísticas respeitáveis, confundindo ainda mais um quadro já incrivelmente confuso. 

A disseminação e divulgação de falsas informações não têm nada de novo, mas a internet tornou mais fácil 
plantar matérias e provas falsas e ilusórias, que serão amplamente compartilhadas pelo Twitter e pelo 
Facebook.  

Alastair Reid, editor administrativo do site First Draft, que é uma coalizão de organizações que se 
especializam em checar informações e conta com o apoio do Google, disse que parte do problema é que 
qualquer pessoa que publique em plataformas como o Facebook tem a capacidade de atingir uma audiência tão 
ampla quanto aquelas que são atingidas por uma organização jornalística. “Pode tratar-se de alguém tentando 
desviar propositalmente a pauta jornalística por motivos políticos, ou muitas vezes são apenas pessoas que 
querem os números, os cliques e os compartilhamentos porque querem fazer parte da conversa ou da validade 
da informação”, disse ele. “Eles não têm quaisquer padrões de ética, mas têm o mesmo tipo de distribuição.” 

Nesse meio tempo, a rápida divulgação das notícias online e a concorrência com as redes sociais também 
aumentaram a pressão sobre as organizações jornalísticas para serem as primeiras a divulgar cada avanço, ao 
mesmo tempo em que eliminam alguns dos obstáculos que permitem informações equivocadas. 

Uma página na web não só pode ser atualizada de maneira a eliminar qualquer vestígio de uma mensagem 
falsa, mas, quando muitas pessoas apenas se limitam a registrar qual o website em que estão lendo uma 
reportagem, a ameaça à reputação é significativamente menor que no jornal impresso. Em muitos casos, um 
fragmento de informação, uma fotografia ou um vídeo são simplesmente bons demais para checar. 

Alastair Reid disse: “Agora talvez haja mais pressão junto a algumas organizações para agirem 
rapidamente, para clicar, para ser a primeira… E há, evidentemente, uma pressão comercial para ter aquele 
vídeo fantástico, aquela foto fantástica, para ser de maior interesse jornalístico, mais compartilhável e tudo isso 
pode se sobrepor ao desejo de ser certo.”  

 
Adaptado de: http://observatoriodaimprensa.com.br/terrorismo/videos-falsos-confundem-o-publico-e-a-imprensa/. (Publicado 

originalmente no jornal The Guardian em 23/3/2016. Acesso em 30/03/2016.)  
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Texto 3 

 
http://2.bp.blogspot.com/_wBWh8NQAZ78/TBWEMQ8147I/AAAAAAAAACE/zmfW9c8uAKk/s1600/Tirinha_Sensacionalismo.jpg. 

(Acesso em 12/05/2016)  
 
Texto 4 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-20adcvrO4Kw/U_4ga8Ic56I/AAAAAAAAAzQ/hq2oxMLA7yY/s1600/mafalda-1.jpg. (Acesso em 12/05/2016)  
 

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
 

Os textos e tirinhas lidos na prova tratam de um assunto em comum, focalizando, porém, diferentes 
aspectos. Tomando por base esse material, elabore um texto dissertativo em prosa, sustentando um ponto de 
vista sobre um desses aspectos.  
● Não copie nem parafraseie os textos desta prova.  
● Utilize apenas caneta azul ou preta e a folha própria para a redação, respeitando os limites das linhas.  
● Use os espaços em branco destas provas como rascunho.  
● A banca examinadora aceitará qualquer posicionamento ideológico do candidato.  
 
Na avaliação de sua redação, serão considerados: 
a) clareza e consistência dos argumentos em defesa de um ponto de vista sobre o tema, 
b) coesão e coerência do texto e 
c) domínio do português padrão. 
 
 

SEMANA II 
Unicamp 

 
TEXTO 1 
 

Você é um estudante universitário que participará de um concurso de resenhas, promovido pelo Centro 
de Apoio ao Estudante (CAE), órgão que desenvolve atividades culturais em sua Faculdade. Esse concurso tem 
o objetivo de estimular a leitura de obras literárias e ampliar o horizonte cultural dos estudantes. A 
resenha será lida por uma comissão julgadora que deverá selecionar os dez melhores textos, a serem 
publicados. 

 
Você escolheu resenhar a fábula de La Fontaine transcrita abaixo. Em seu texto, você deverá incluir: 
a) uma síntese da fábula, indicando os seus elementos constitutivos; 
b) a construção de uma situação social análoga aos fatos narrados, que envolva um problema coletivo; 
c) um fechamento, estabelecendo relações com a temática do texto original. 

 
Seu texto deverá ser escrito em linguagem formal, deverá indicar o título da obra e ser assinado com 

um pseudônimo. 
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A Deliberação Tomada pelos Ratos 
 
Rodilardo, gato voraz, 
aprontou entre os ratos tal matança, 
que deu cabo de sua paz, 
de tantos que matava e guardava na pança. 
Os poucos que sobraram não se aventuravam 
a sair dos buracos: mal se alimentavam. 
Para eles, Rodilardo era mais que um gato: 
era o próprio Satã, de fato. 
Um dia em que, pelos telhados, 
foi o galante namorar, 
aproveitando a trégua, os ratos, assustados, 
resolveram confabular 
e discutir um modo de solucionar 
esse grave problema. O decano, prudente, 
definiu a questão: simples falta de aviso, 
já que o gato chegava, solerte. Era urgente 
amarrar-lhe ao pescoço um guizo, 
concluiu o decano, rato de juízo. 
Acharam a ideia excelente, 
e aplaudiram seu autor. Restava, todavia, 
um pequeno detalhe a ser solucionado: 
quem prenderia o guizo – e qual se atreveria? 
Um se esquivou, dizendo estar muito ocupado; 
Outro alegou que andava um tanto destreinado 
em dar laços e nós. E a bela ideia 
teve triste final. Muita assembleia, ao fim nada decide – mesmo sendo de frades 
ou de veneráveis abades... 
Deliberar, deliberar ... 
conselheiros, existem vários; 
mas quando é para executar, 
onde estarão os voluntários? 

 
(Fábulas de La Fontaine. Tradução de Milton Amado e Eugênia Amado. Belo Horizonte: Itatiaia, 2003, p. 134-136.) 

 
Glossário 
Abade: superior de ordem religiosa que dirige uma abadia. 
Frade: indivíduo pertencente a ordem religiosa cujos membros seguem uma regra de vida e vivem separados 
do mundo secular. 
Decano: o membro mais velho ou mais antigo de uma classe, assembleia, corporação, etc. 
Guizo: pequena esfera de metal com bolinhas em seu interior que, quando sacudida, produz um som tilintante. 
Solerte: engenhoso, esperto, sagaz, ardiloso, arguto, astucioso. 
 
TEXTO 2 
 

Você está participando de um curso sobre o livro O sentimento de si: corpo, emoção e consciência, de 
autoria do neurocientista António Damásio. Uma das avaliações do curso consiste na produção de um texto de 
divulgação científica a ser publicado em um blog do curso. O objetivo do seu texto será o de divulgar as ideias 
do autor para um público mais amplo, especialmente para alunos do ensino médio. Você deverá escrever o seu 
texto sobre o tema da indução das emoções, baseado no excerto abaixo, incluindo: 
a) uma explicação sobre indutores de emoção com exemplos do próprio texto; 
b) uma breve narrativa que exemplifique processos de indução de emoções; 
c) uma finalização baseada no fechamento do texto original. 
 
Lembre-se de que o texto de divulgação científica deverá ter um título adequado aos conteúdos tratados. 
 

O induzir das emoções 
 

As emoções acontecem em dois tipos de circunstâncias. O primeiro tipo de circunstâncias tem lugar quando 
o organismo processa determinados objetos ou situações através de um dos seus dispositivos sensoriais, por 
exemplo, quando o organismo avista um rosto ou um local familiar. O segundo tipo de circunstâncias tem lugar 
quando a mente de um organismo recorda certos objetos e situações e os representa, como imagens, no 
processo do pensamento, por exemplo, a recordação do rosto de uma amiga ou o fato de esta ter acabado de 
falecer. 

Um fato que se torna óbvio ao considerarmos as emoções é que certas espécies de objetos ou 
acontecimentos tendem a estar mais sistematicamente ligadas a determinado tipo de emoção que a outros. As 
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classes de estímulos que provocam alegria, medo ou tristeza tendem a fazêlo de forma consistente no mesmo 
indivíduo e em indivíduos que compartilham os mesmos antecedentes culturais. Apesar de todas as possíveis 
variações na expressão de uma emoção, e apesar do fato de podermos ter emoções mistas, existe uma 
correspondência aproximada entre classes de indutores de emoção e o resultante estado emocional. Ao longo 
da evolução, os organismos adquiriram os meios para responder a determinados estímulos – sobretudo aos que 
são potencialmente úteis ou perigosos sob o ponto de vista da sobrevivência – através de um conjunto de 
respostas a que chamamos emoção. 

Também é importante notar que enquanto o mecanismo biológico das emoções é largamente 
predeterminado, os indutores de emoção são externos e não fazem parte desse mecanismo. Os estímulos que 
causam a emoção não se encontram, de modo algum, confinados aos que ajudaram a formar nosso cérebro 
emocional ao longo da evolução e que podem induzir emoção desde os primeiros dias de vida. À medida que se 
desenvolvem e interagem, os organismos ganham experiência factual e emocional com diversos objetos e 
situações do ambiente, tendo assim uma oportunidade de associar muitos objetos e situações que poderiam ter 
permanecido emocionalmente neutros, com os objetos e as situações que causam emoções naturalmente. A 
forma de aprendizagem conhecida por condicionamento é uma das maneiras de obter esta associação. Uma 
casa parecida com a que o leitor viveu uma infância feliz pode fazê-lo sentir-se feliz, embora nada de 
especialmente bom ainda se tenha passado na casa. Do mesmo modo, o rosto de uma belíssima desconhecida, 
que se assemelha ao de uma pessoa ligada a um acontecimento terrível, pode causar-lhe desconforto ou 
irritação. Pode até nunca chegar a perceber por quê. 

A consequência de concedermos um valor emocional aos objetos que não estavam biologicamente 
destinados a receber essa carga emocional é tornar infinita a lista de estímulos que, potencialmente, podem 
induzir emoções. De uma forma ou de outra, a maior parte dos objetos e das situações conduzem a alguma 
reação emocional, embora uns em maior escala que outros. A reação emocional pode ser fraca ou forte – e, 
felizmente para nós, é fraca na maior parte das vezes – mas mesmo assim está sempre presente. A emoção e 
o mecanismo biológico que lhe é subjacente são os companheiros obrigatórios do comportamento, consciente 
ou não. Um certo grau de emoção acompanha, forçosamente, o pensamento sobre nós mesmos ou sobre o que 
nos rodeia. 

(Adaptado de António Damásio, O sentimento de si: corpo, emoção e consciência. Lisboa: Círculo de Leitores, 2013, p.79-81.) 
 

SEMANA II 
FUVEST 

 
Examine o texto* abaixo, para fazer sua redação. 
 

Resposta à pergunta: O que é Esclarecimento? 
 

Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a 
incapacidade de servir-se de seu próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado dessa 
menoridade quando ela não é causada por falta de entendimento mas, sim, por falta de determinação e de 
coragem para servir-se de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. Sapere aude!** Ousa fazer uso 
de teu próprio entendimento! Eis o lema do Esclarecimento. 

A preguiça e a covardia são as causas de que a imensa maioria dos homens, mesmo depois de a natureza 
já os ter libertado da tutela alheia, permaneça de bom grado a vida inteira na menoridade. É por essas mesmas 
causas que, com tanta facilidade, outros homens se colocam como seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se 
tenho um livro que faz as vezes de meu entendimento, se tenho um diretor espiritual que assume o lugar de 
minha consciência, um médico que por mim escolhe minha dieta, então não preciso me esforçar. Não tenho 
necessidade de pensar, se é suficiente pagar. Outros se encarregarão, em meu lugar, dessas ocupações 
aborrecidas. 

A imensa maioria da humanidade considera a passagem para a maioridade, além de difícil, perigosa, 
porque aqueles tutores de bom grado tomaram-na sob sua supervisão. Depois de terem, primeiramente, 
emburrecido seus animais domésticos e impedido cuidadosamente essas dóceis criaturas de darem um passo 
sequer fora do andador de crianças em que os colocaram, seus tutores mostram-lhes, em seguida, o perigo que 
é tentarem andar sozinhos. Ora, esse perigo não é assim tão grande, pois aprenderiam muito bem a andar, 
finalmente, depois de algumas quedas. Basta uma lição desse tipo para intimidar o indivíduo e deixa-lo 
temeroso de fazer novas tentativas. 

Immanuel Kant 
 
* Para o excerto aqui apresentado, foram utilizadas as traduções de Floriano de Sousa Fernandes, Luiz Paulo 
Rouanet e Vinicius de Figueiredo. 
** Sapere aude: cit. lat. de Horácio, que significa “Ousa saber”. 
 

Estes são os parágrafos iniciais de um célebre texto de Kant, nos quais o pensador define o Esclarecimento 
como a saída do homem de sua menoridade, o que este alcançaria ao tornar-se capaz de pensar de modo livre 
e autônomo, sem a tutela de um outro. Publicado em um periódico, no ano de 1784, o texto dirigia-se aos 
leitores em geral, não apenas a especialistas. 

Em perspectiva histórica, o Esclarecimento, também chamado de Iluminismo ou de Ilustração, consiste em 
um amplo movimento de ideias, de alcance internacional, que, firmando-se a partir do século XVIII, procurou 
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estender o uso da razão, como guia e como crítica, a todos os campos da atividade humana. Passados mais de 
dois séculos desde o início desse movimento, são muitas as interrogações quanto ao sentido e à atualidade do 
Esclarecimento. 

Com base nas ideias presentes no texto de Kant, 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: 
O homem saiu de sua menoridade? 
 
Instruções: 
● A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa. 
● Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação. 
● Dê um título a sua redação. 
 

SEMANA II 
UFU 

 
ORIENTAÇÃO GERAL 
Leia com atenção todas as instruções. 
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação. Leia as situações propostas até o fim e escolha a 

proposta com a qual você tenha maior afinidade. 
B) Após a escolha de um dos gêneros, assinale a opção no alto da Folha de Resposta e, 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 

escolhida que você pretende abordar. 
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. 
 
SITUAÇÃO A 
 

Na última semana, um brasileiro comum possivelmente gerou 1kg de lixo plástico. Um italiano gera a 
mesma quantidade em cinco dias e alguém que mora na Indonésia, em dez. No Brasil, menos de 2% desse 
plástico será reciclado. 

Os números do plástico são enormes. Nos oceanos, há perto de 300 milhões de toneladas (o que equivale 
a cerca de 11 trilhões de garrafas plásticas de 500ml). E essa estimativa não leva em conta o lixo terrestre. 
Daqui a 11 anos, em 2030, o total de lixo plástico poderá ter dobrado. 

Em 2016, 396 milhões de toneladas de plástico virgem foram produzidos — cerca de 53kg por pessoa. 
Parte desses produtos se tornou lixo, especialmente, nos quatro maiores países poluentes: Estados Unidos, 
China, Índia e Brasil. 

Considerando-se o mundo inteiro, cerca de 20% do plástico é coletado para reciclagem, mas isso não 
significa que ele realmente terá esse destino honroso. A baixa qualidade de produtos feitos com o material 
reciclado, seu baixo valor de mercado e a possível presença de contaminação atrapalham a expansão da 
atividade. 

Não são incomuns as imagens de animais presos em sacolas e em garrafas ou mortos por ingestão de 
grandes quantidades de plástico, que pode demorar, dependendo do modo de descarte, mais de mil anos para 
se decompor. Outro exemplo fácil de observar é a degradação de corais. Recentemente, uma nova preocupação 
surgiu: microplásticos, fibras microscópicas de plástico. Estudo recente mostrou presença deles em diversos 
locais do mundo. De dez amostras colhidas em São Paulo, por exemplo, somente uma não tinha plástico. 
Estudo semelhante foi feito com águas engarrafadas e o resultado seguiu a mesma linha, com 93% das 
amostras contaminadas com microplásticos. 

Não há, até o momento, evidências sobre os riscos associados ao consumo humano dessas fibras plásticas, 
mas alguns especialistas afirmam que existe a possibilidade de elas transferirem produtos químicos quando 
consumidas. 

Disponível em: WATANABE, Phillippe <https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/03 
 
Redija uma carta de solicitação ao secretário do Meio Ambiente de sua cidade, solicitando a criação de 
medidas a serem implantadas para descarte e para reciclagem de resíduos plásticos. 
 
SITUAÇÃO B 
 

O hábito digital mais comum do mundo não é fácil de se abandonar, mesmo depois de um surto de 
indignação moral sobre os riscos para a privacidade e as divisões políticas que o Facebook criou, em meio a 
preocupações sobre os efeitos do hábito sobre a saúde emocional dos usuários. 
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Ainda que 40% dos usuários do Facebook digam ter abandonado o uso do serviço por períodos prolongados 
em algum momento, a plataforma digital continua a crescer. Mas o que acontece se você de fato sair? Um novo 
estudo, o mais abrangente até agora, oferece uma previsão. 

O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade Stanford e da Universidade de Nova York, ajuda a 
esclarecer o debate incessante sobre a influência do Facebook no comportamento, no pensamento e nas 
atitudes políticas de seus usuários mensais ativos, que chegam a 2,3 bilhões em todo o planeta. O estudo foi 
postado recentemente no Social Science Research Network, um site aberto. 

Bem antes que irrompessem as notícias de que o Facebook compartilhava dados de seus usuários sem o 
consentimento deles, cientistas e usuários habituais já debatiam de que forma a plataforma havia mudado as 
experiências cotidianas. 

Quase 3.000 usuários aceitaram o convite e responderam a questionários extensos sobre sua rotina diária, 
opiniões políticas e estado de espírito em geral. 

Metade dos usuários, selecionados aleatoriamente, foram instruídos a desativar suas contas de Facebook 
por um mês, em troca de um pagamento. O valor a ser pago era um dos grandes interesses dos pesquisadores: 
quanto vale, em dinheiro, um mês de acesso a fotos, comentários, grupos, amigos e newsfeeds do Facebook? 
Em média, cerca de US$ 100, o estudo constatou. 

No final do mês de estudo, as pessoas que deixaram a rede e o grupo de controle voltaram a responder a 
extensos questionários que avaliavam as mudanças em seu estado de espírito, conscientização política e paixão 
partidária, bem como o vai e vem de suas atividades cotidianas, online e offline, desde o começo do 
experimento. 

Para as pessoas que ficaram fora da rede, abandonar o Facebook liberou cerca de uma hora por dia, em 
média, e mais do que o dobro disso para os usuários mais assíduos. Eles também reportaram que passaram 
mais tempo offline, com amigos e parentes ou assistindo à TV. 

O resultado mais notável do estudo pode ser o de que a desativação do Facebook teve efeito positivo, 
ainda que modesto, quanto ao estado de espírito e à satisfação com a vida entre os participantes. A 
constatação ajuda a rebater a suposição generalizada de que o uso habitual de mídia social causa perturbações 
psicológicas reais. 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/02 
 

Redija um texto de opinião, questionando o estudo conduzido pelos pesquisadores da Universidade 
Stanford e da Universidade de Nova York sobre os efeitos do Facebook na vida dos indivíduos e posicionando-se 
a respeito desse estudo. 
 
SITUAÇÃO C 
 

Faz mais de 20 anos que o mundo se espantou com o nascimento da ovelha Dolly, o primeiro mamífero 
clonado a partir de uma célula adulta. Na época, a mídia explorou bastante o receio implícito na duplicação de 
seres vivos. A revista Time colocou duas ovelhas na capa com a manchete: “Algum dia haverá um clone seu?”. 
Ao mesmo tempo, o filme Jurassic Park assustava o público com uma história sobre tiranossauros e 
velociraptores clonados, que saem de controle e atacam os humanos, comendo advogados e apavorando 
criancinhas. Mas, ao longo dos anos, a clonagem foi sendo apagada da imaginação coletiva, que se ocupou de 
outras inovações científicas e tecnológicas. Numa era de edição genética, biologia sintética e inteligência 
artificial, o medo da clonagem chega a parecer inocente, lembrança de uma época menos ansiosa. Mas aí, em 
março de 2018, a cantora e atriz americana Barbra Streisand fez uma revelação. 

Em uma entrevista, ela deixou escapar que suas cachorrinhas da raça coton de tulear, Miss Violet e Miss 
Scarlett, na verdade são clones de Samantha, uma cadela que ela amava muito e faleceu em 2017. As duas, 
ela explicou, haviam sido clonadas. A revelação gerou fúria entre os defensores dos animais, e Streisand 
publicou um artigo no New York Times se explicando: “Fiquei arrasada com a perda da Sammie, depois de 14 
anos juntas, e queria manter uma parte dela viva, algo que veio de seu DNA”. 

A moralidade da clonagem é debatida há bastante tempo. Nós temos o direito de criar uma cópia de um 
ser vivo, especialmente considerando a dor e o sofrimento envolvidos no processo? 

Para produzir um único clone, pode ser necessário implantar mais de dez embriões. A mãe que atua como 
barriga de aluguel é tratada com hormônios que, a longo prazo, podem ser perigosos. E muitos dos fetos são 
abortados, nascem mortos ou deformados. Revista Superinteressante. Ed. 401, abril 2019, p. 22-23. 
(Fragmento) 

Redija um editorial a respeito do direito de se criar uma cópia de um ser vivo, especialmente 
considerando-se a dor e o sofrimento envolvidos nesse processo. 
 

SEMANA III 
ENEM 

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

de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: 
o desafio da inclusão dos jovens no mercado de trabalho no Brasil. Apresente 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. 
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Texto 1 

 
http://tudibao.com.br/2010/04/ainda-sobre-o-alto-nivel-de-exigencia-para-as-vagas.html 

 
Texto 2 
 

As empresas de um modo geral buscam por profissionais experientes para cobrir as suas vagas de 
trabalho, pois afirmam que as pessoas experientes possuem mais habilidades para resolver problemas, mais 
bagagem técnica e são mais fáceis de lidar ou seja, são menos rebeldes do que os jovens. E mesmo nos dias 
atuais continuam buscando por profissionais que estejam dispostos a aceitar todas as imposições da empresa 
no que se refere ao trabalho. Por sua vez, o sistema educacional não prepara o jovem para o mercado de 
trabalho – na verdade – apenas o prepara para atender as necessidades curriculares de uma determinada 
profissão. De uma maneira geral os sistemas educacionais funcionam segundo princípios de linearidade e 
espera-se que cada estágio evolua de maneira lógica com relação à etapa anterior. Daí o que se espera como 
resultado final é que se o estudante evoluir em cada estágio, tirar boas notas e seguir o caminho traçado pelo 
sistema ao concluir o ensino superior irá sair educado e preparado para ter sucesso em tudo que o mercado 
colocar a sua frente. Em suma, de uma maneira lógica e preditiva é bem similar aqueles gráficos ascendentes 
que as empresas apresentavam no passado: “Hoje estamos aqui, daqui a dez anos estaremos no topo do 
gráfico”. Portanto, ainda acredita-se que o jovem irá sair preparado para algo que vai acontecer depois, 
todavia, nem o jovem, nem o mercado sabem exatamente para que tendência o mercado vai evoluir. Por conta, 
dessas incertezas é que muitas vezes os jovens se dedicam a uma determinada carreira da “moda”, mas, para 
sua surpresa quando vão para o mercado o mesmo já está saturado ou aquela oportunidade já não é a nova 
tendência do momento. 

http://www.fbcriativo.org.br/pt/site/publicacoes/noticias/jovens-x-mercado-de-trabalho-perspectivas-de-trabalho/ 
 
Texto 3 
 

De acordo com a PNADC, a População Economicamente Ativa (PEA) apresentou alta de 1,4% em 2016, 
pressionada pelo comportamento dos declarados “não chefes de família”, em que a variação de 2,7% no período 
reflete o ingresso de um ou mais membros do domicílio na força de trabalho, a fim de recompor a renda familiar 
perdida com o agravamento da recessão. Na desagregação por faixa etária, nota-se que, enquanto o número de 
jovens de 14 a 24 anos ocupados recuou 8,4% em 2016, o contingente dos trabalhadores com mais de 59 anos 
cresceu 1,1%, sendo o único segmento a apresentar variação positiva no ano passado. De forma similar, a análise 
por nível de escolaridade revela que as maiores contrações do nível de emprego ocorrem nas duas faixas que 
abarcam os trabalhadores com menor grau de instrução, enquanto o conjunto de trabalhadores com o ensino 
superior registra expansão, indicando que, mesmo durante o período mais grave da crise, a economia brasileira 
conseguiu gerar postos de trabalho destinados a pessoas com maior hadores com maior escolaridade que 
perderam seus empregos partiram para o empreendedorismo se tornando “por conta própria”. 

http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/mercado-de-trabalho/ 
 
INSTRUÇÕES 
 O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
 O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
 A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas 

desconsiderado para efeito de correção. 
 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
 A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente”.  
 A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
 A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
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SEMANA III 
ITA 

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

 
Em que medida o conhecimento tecno-científico segue princípios éticomorais? 

 
Item 1 
 

 
 

Fonte: https://www.facebook.com/bbcnewsbrasil/posts/10156477015187816. Publicado em 28/07/2019. 
Adaptado. Acessado em 28/07/2019. 

 

Item 2 
 

 
 

Fonte: Sidney Harris. A ciência ri: o melhor de Sidney Harris. Seleção e tradução Jesus de Paula 
Assis. São Paulo: Editora UNESP, 2007, p. 61. 

Item 3 
 

Em 2015, o cientista Stephen Hawking respondeu a um internauta que lhe perguntara sobre riscos de uma 
eventual inteligência artificial maligna: 
 

Se as máquinas produzirem tudo de que precisamos, o resultado dependerá de como as coisas são 
distribuídas. Todo mundo poderá aproveitar uma vida de lazer luxuoso se a riqueza produzida pela 
máquina for compartilhada, ou a maior parte das pessoas pode se tornar miserável se os donos das 
máquinas conseguirem se posicionar contra a redistribuição da riqueza. Até agora, a tendência tem sido 
para a segunda opção, com a tecnologia aumentando a desigualdade. 

 
Apud: https://olhardigital.com.br/noticia/stephen-hawking-explica-o-risco-da-evolucao-dainteligencia-artificial/52029. Publicado em 

08/10/2015. Acessado em 17/08/2019. 
 
Item 4 
 

“A França anunciou um Concurso Internacional de Arquitetura para reconstruir a torre central 
(popularmente conhecida como ‘agulha’ ou ‘flecha’) da Catedral de Notre-Dame de Paris, depois que ela 
desmoronou em um grande incêndio no dia 15 de abril. O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, disse 
que o concurso garantirá que o marco arquitetônico danificado receba uma nova torre ‘adaptada às técnicas e 
desafios de nossos tempos’. 
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A execução do plano de reconstrução será uma questão de talento. São poucos os especialistas em 
construção em pedra, mas felizmente, esforços recentes para reconstruir catedrais garantiram um grupo de 
profissionais habilidosos na área, a partir de reparos como o da Catedral De Nidaros, em Trondheim, na 
Noruega e a Catedral York Minster, na Inglaterra. Em adição à competência dos profissionais, a reconstruçãode 
Notre-Dame também será beneficiada pela tecnologia moderna. Em 2010, o historiador de arte Andrew Tallon 
realizou um scan a laser do interior da catedral, que fornece uma planta virtual àqueles que irão reconstruir o 
monumento. 
 

 
 

Outros recursos tecnológicos também podem auxiliar a equipe de reconstrução a construir uma estrutura 
mais forte e resiliente. Ao substituir as estruturas de madeira, os construtores podem considerar utilizar 
materiais mais modernos para evitar o apodrecimento. Máquinas de roteamento computadorizadas podem 
duplicar os detalhes complexos de modo que não seria possível décadas atrás. Membros estruturais escondidos 
podem fortalecer os ‘ossos’ de Notre-Dame. Novas formas de impermeabilização podem oferecer camadas 
adicionais de proteção.” 

 
Fonte: https://www.caubr.gov.br/catedral-notre-dame-franca-anuncia-concurso-de-arquiteturapara-reconstruir-torre/. Publicado em 
17/04/2019. Adaptado. Acessado em 20/07/2019. Fonte das imagens: https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,de-vista-

panoramica-ateto-de-vidro-saiba-como-os-arquitetos-estao-imaginando-a-nova-notre-dame,70002827347. Publicado em 13/05/2019. 
Acessado em 17/08/2019. 

 
 

SEMANA III 
Unicamp 

 
TEXTO 1 
 

Como um(a) aluno(a) do Ensino Médio interessado(a) em questões da atualidade, você leu o artigo “A volta 
de um Rio que faz sonhar”. Sentindo-se desafiado(a) pelos questionamentos levantados no texto, você decidiu 
escrever uma carta para a Seção do Leitor da revista Rio Pesquisa. Em sua carta, discuta a relação estabelecida 
pela autora entre o conceito de Brasil cordial e a presença de estrangeiros no Brasil, apresentando argumentos 
em defesa de um ponto de vista sobre a questão. 
 
A volta de um Rio que faz sonhar 
 

Reverenciada mundialmente por suas belezas naturais, a cidade do Rio de Janeiro tem se transformado em 
espaço sonhado para aqueles que buscam construir seu futuro em terra estrangeira. Imigrantes, de origens 
variadas, vêm chegando à cidade, buscando garantir sua sobrevivência, fugir à pobreza ou transformar seus 
sonhos em realidade. Esse processo insere-se em um quadro mais geral de transformações. Graças à situação 
assumida pelo Brasil, como uma das maiores economias do mundo, polo de atração na América do Sul, o país 
vem se tornando, mais uma vez na história, importante lugar de chegada, em um momento em que políticas de 
vigilância e controle sobre os estrangeiros aprofundam-se nos países ricos em crise. 
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Essa nova situação exige estudos que ultrapassem as questões pontuais para incluir análises sobre as 
relações presente e passado; entre o local, o nacional e o internacional e entre as práticas e as representações 
sobre o “outro”. O recente episódio da entrada abrupta de haitianos no Brasil, sem dúvida, apontou a 
necessidade dessas análises ampliadas. Para além da conjugação entre a necessidade de partir e o 
conhecimento adquirido sobre um país que se tornou “próximo” pela presença das tropas brasileiras em solo 
haitiano, o processo revestiu-se de preocupantes aspectos de mudança. Dentre eles, a ação dos coiotes na 
efetivação dos deslocamentos, marca indicativa do ingresso do país em um contexto no qual grupos 
organizados vivem da imigração ilegal e máfias internacionais enriquecem com o tráfico humano. O episódio 
pode ser visto, assim, como a ponta de um iceberg que tende a envolver a América Latina e o Caribe, 
considerando-se uma das tendências dos processos migratórios da atualidade: as migrações regionalizadas, 
realizadas no interior dos subsistemas internacionais. 
 
Brasil: país cordial? 
 

A predisposição do Brasil em receber o estrangeiro de braços abertos é ideia consagrada que necessita 
sofrer o peso da crítica. Pesquisas variadas têm demonstrado que o país nunca foi imune aos processos de 
discriminação do “outro”. Um exemplo, entre vários, pode ser dado pela prática da expulsão de estrangeiros na 
Primeira República (1907-1930), que se caracterizou por extrema violência, mesmo contra aqueles que já eram 
considerados residentes, portanto com os mesmos direitos constitucionais dados aos brasileiros. 

A representação de um Brasil cordial, desta forma, deve ser entendida como uma construção forjada em 
determinado momento de nossa história. Lógico que as reações diferiam e diferem de acordo com os diferentes 
tipos de estrangeiros com os quais travamos contato, ocorrendo diferenças de tratamento em relação àqueles 
que, pelo local de nascimento ou pela cor, classificamos como superiores ou inferiores. Vários indícios vêm 
demonstrando que as atitudes discriminatórias não ficaram perdidas no passado, mas podem ser encontradas 
com relativa facilidade, quando treinamos nosso olhar para melhor observar aquilo que nos cerca. As tensões 
entre brasileiros e bolivianos nos locais onde estes estão mais presentes, por exemplo, já são bastante visíveis. 
Isso sem falar no triste espetáculo do subemprego e da exploração a que estão sujeitos latino-americanos 
fixados ilegalmente no país. É urgente, portanto, que nos perguntemos como tendemos a ver e sentir a 
presença cada vez mais visível de estrangeiros em solo brasileiro, principalmente daqueles que são oriundos de 
países pobres, muitos deles necessitando do foco dos direitos humanos. Seremos sensíveis aos discursos e às 
práticas xenófobas? Defenderemos políticas restritivas e repressoras? Caminharemos para a sofisticação dos 
instrumentos de vigilância sobre um “outro” que possa ser visto como ameaça? Responder a essas questões, 
aqui e agora, seria um exercício de profecia que não nos cabe fazer. Isso não exclui, entretanto, que a reflexão 
sobre essas possibilidades esteja proposta, por mais penosa que ela possa ser, principalmente se 
considerarmos a rapidez dos processos em curso e a tensão mundial presente no embate entre interesses 
nacionais e direitos humanos. 

 
(Adaptado de Lená Medeiros de Menezes, A volta de um Rio que faz sonhar. Rio Pesquisa, Rio de Janeiro, ano V, nº 20, p. 48-50, set. 2012.) 

 
TEXTO 2 
 

Como voluntário(a) da biblioteca Barca dos Livros, você ficou responsável por escrever o texto de 
apresentação de uma campanha de arrecadação de fundos para a instituição. Em seu texto, que estará 
disponível no site da Barca dos Livros, apresente, com base na notícia abaixo, o histórico e as ações da 
biblioteca, mostrando a importância das doações para a continuidade do projeto. 
 
 
Barca dos Livros corre o risco de fechar por falta de apoio financeiro 
 

Em 2014, a Barca dos Livros foi eleita a melhor biblioteca comunitária do país pelo Ministério da Cultura e 
da Educação. Graças ao trabalho de voluntários apaixonados por literatura e que a consideram uma arte 
fundamental para a infância, a instituição vem há quase uma década formando leitores e promovendo a cultura 
em Florianópolis. Precisa, no entanto, de um impulso material para que continue existindo. Para chegar ao 
posto de referência no país, a Barca dos Livros navegou por mares calmos e revoltos. Hoje, nove anos e dois 
meses depois da inauguração, conta com um precioso acervo de 15 mil livros, dois terços dos quais de 
literatura infantil e infanto-juvenil, aproximadamente 5 mil carteirinhas de sócios e a incerteza do futuro. Desde 
maio do ano passado, está com o aluguel atrasado na atual sede, um espaço de 125 m² no Lagoa Iate Clube. 

“Estamos sem nenhum patrocínio, convênio, subvenção. Além do aluguel, estamos devendo também o 
salário de três funcionários. A Barca é tocada por voluntários. Acontece que nunca foi fácil, mas nunca esteve a 
ponto de quase fechar” – lamenta a coordenadora do projeto, Tânia Piacentini. 

De 2010 até maio do ano passado, um convênio com a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes 
garantia o pagamento do aluguel, no valor de R$ 6,5 mil por mês. Mas a parceria não foi renovada. “Todas as 
atividades são gratuitas. Apenas para os passeios de barco com contação de histórias, realizados no segundo 
sábado de cada mês, é cobrado o valor de 5 reais para adultos que acompanham as crianças. Nosso material, 
espaço, livros, tudo é renovado graças ao trabalho dos voluntários. Precisamos de parceiros fixos que queiram 
ajudar.” 
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Acolhimento literário 
 

De 2007 até hoje, os voluntários da Barca viram crianças que engatinhavam lerem as primeiras palavras e 
depois amarem a leitura. Despertaram a paixão pela ficção, contaram histórias, viram mães com bebês de colo 
pegando no sono nos confortáveis sofás da sala de leitura, aconchegadas pelo ambiente de acolhimento 
literário. 

Nascida em Nova Veneza, sul do Estado, há 68 anos, Tânia Piacentini começou a dar aulas aos 14 anos. 
Cursou Letras e fez mestrado e doutorado na área de educação e literatura. Foi a primeira representante de 
Santa Catarina, nos anos 1970, a selecionar livros para a Fundação Nacional do Livro Infantil, que a cada ano 
premia as melhores publicações para crianças e jovens. 

Duas décadas depois, com o aumento de livros editados para esse público – quando começou, eram no 
máximo 10 por ano, hoje são cerca de 1.200 novas edições –, passou a convidar pessoas para ajudar a 
selecioná-los. Daí surgiu um núcleo de 25 leitores e especialistas que formou a Sociedade Amantes da Leitura, 
ONG que criou e sustenta legalmente a Barca. 

“Nem sabíamos que ficaria grande. Queremos continuar e aumentar o atendimento. Abrir ao público todos 
os dias é um sonho. Temos que estar disponíveis e manter a qualidade. Mas sem dívidas pessoais e crises 
financeiras”, suspira Tânia. 

Hoje a Barca abre ao público de terça a sábado, das 14 às 20 horas – chegou a ser de terça a domingo, em 
três turnos. Mesmo com as dificuldades, promove atividades semanais, como A Escola Vai à Barca (que recebe 
alunos de escolas da rede pública e particular), palestras, saraus para adultos, lançamentos de livros, leituras 
coletivas de livros e passeios mensais de barco pela Lagoa da Conceição. 

O cadastro custa 1 real e dá ao pequeno sócio uma carteirinha que permite pegar três obras emprestadas 
por 15 dias. 
Mais informações sobre a programação no site da Barca dos Livros. 

 

(Adaptado de Carol Macário, Barca dos Livros corre o risco de fechar por falta de apoio financeiro. Disponível em: 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/04/barca-dos-livros-corre-o-risco-de-fechar-por-falta-de-apoiofinanceiro5754089.html. 

Publicado em 05/04/16.) 
 

SEMANA III 
FUVEST 

 
Texto 1: 

 
Luis Fernando Verissimo, As cobras: Antologia Definitiva. 

 
Texto 2 
 

Somente numa sociedade onde exista um clima cultural, em que o impulso à curiosidade e o amor à 
descoberta sejam compreendidos e cultivados, pode a ciência florescer. Somente quando a ciência se torna 
profundamente enraizada como um elemento cultural da sociedade é que pode ser mantida e desenvolvida uma 
tecnologia progressista e inovadora, tornando-se, então, possível uma associação íntima e vital entre ciência e 
tecnologia. Essa associação é uma característica da nossa época e certamente essencial para a manutenção de 
uma civilização com os níveis presentes de população e qualidade de vida. 

 

Oscar Sala, O papel da ciência na sociedade. 1974. Disponível em http://www.revistas.usp.br/revhistoria. Adaptado. 
 
Texto 3 
 

Quanta do latim 
Plural de quantum 
Quando quase não há 
Quantidade que se medir 
Qualidade que se expressar 
Fragmento infinitésimo 
Quase que apenas mental 
Quantum granulado no mel 
Quantum ondulado no sal 
Mel de urânio, sal de rádio 
Qualquer coisa quase ideal 

Cântico dos cânticos 
Quântico dos quânticos 
Canto de louvor 
De amor ao vento 
Vento arte do ar 
Balançando o corpo da flor 
Levando o veleiro pro mar 
Vento de calor 
De pensamento em chamas 
Inspiração 
Arte de criar o saber 

Arte, descoberta, invenção 
Teoria em grego quer dizer 
O ser em contemplação 
Sei que a arte é irmã da ciência 
Ambas filhas de um Deus fugaz 
Que faz num momento 
E no mesmomomento desfaz 
Esse vago Deus por trás do mundo 
Por detrás do detrás 
Cântico dos cânticos 
Quântico dos quânticos 

 
Gilberto Gil, Quanta. 1997. 
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Texto 4 
 
Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais – o transporte, as comunicações e todas 
as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e 
até a importante instituição democrática do voto – dependem profundamente da ciência e da tecnologia. 
Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para 
o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém mais cedo ou mais tarde essa mistura inflamável 
de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. 

Carl Sagan, 1996. 
 
Texto 5 
 
Algo muito estranho está acontecendo no mundo atual. Vivemos melhor que qualquer outra geração anterior. 
Pessoas são saudáveis graças às ciências da saúde. Moram emresidências robustas, produto da engenharia. 
Usam eletricidade, domada pelo homem devido ao seu conhecimento de química e física. Paradoxalmente, 
essas mesmas pessoas ligam seus computadores, tablets e celulares para adquirir e disseminar informações 
que rejeitam a mesma ciência que é tão presente em suas vidas. Vivemos num mundo em que pessoas usam a 
ciência para negar a ciência. 

 
Alicia Kowaltowski, Usando a ciência para negar a ciência. 2019. Disponível em https://www.nexojornal.com.br/. Adaptado. 

 
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 papel da ciência no 
mundo contemporâneo. 
 
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 III 
UFU 

 
ORIENTAÇÃO GERAL 
Leia com atenção todas as instruções. 
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação. Leia as situações propostas até o fim e escolha a 

proposta com a qual você tenha maior afinidade. 
B) Após a escolha de uma dessas situações, assinale sua opção no alto da Folha de Resposta e, 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 

escolhida 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) Ao fazer sua redação, não copie trechos dos textos motivadores. 
 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as relativas ao tema que escolheu, 
sua redação será penalizada. 
 
SITUAÇÃO A 
 

Compartilhar medo e alarme pelas redes sociais visando demonstrar pode acabar não gerando mobilização, 
mas exatamente o oposto. 

“Não importa quão bem informado esteja, você certamente não está alarmado o suficiente.” A frase faz 
parte de um artigo da revista americana New York Magazine sobre aquecimento global que viralizou no mês 
passado, mas ela bem poderia acompanhar diversas outras notícias diárias, correntes duvidosas de Whatsapp 
ou textões no Facebook. 

O artigo começa com o autor prometendo que a coisa toda é “pior do que você imagina”. E, antes de 
anunciar sobre como diversas partes do planeta ficarão inabitáveis até o fim deste século, diz: “Se a sua 
ansiedade sobre aquecimento global está dominada por medos sobre elevação do nível do mar, você está 
apenas arranhando a superfície dos horrores possíveis”. 

O conteúdo da publicação recebeu críticas, inclusive de cientistas, mas há quem tenha se incomodado mais 
por outro problema: a incitação ao alarme e a provocação de ansiedade e medo. “Isso estranhamente sugere 
que tem um nível de alarmismo que seria ‘suficiente’”, aponta a jornalista Julie Beck, que escreve sobre saúde 
e psicologia para a revista americana The Atlantic. “Suficiente para quê? Mesmo que o objetivo seja alarmar as 
pessoas para ação, há uma desconexão aqui: ansiedade não é um pré-requisito necessário para ação.” 
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Ansiedade contagiante 
 
O apelo emocional é um recurso de retórica antigo e muito comum em discursos políticos e ativistas. O 

problema, aponta Beck, é a propagação desse tipo de tentativa de conscientização por meio de posts nas redes 
sociais que convocam as pessoas a sentirem medo, raiva ou revolta; o que acaba gerando apenas ansiedade e 
estresse. 

“Embora as intenções possam ser boas, essa preocupação moralizante distrai do objetivo real, chamando 
atenção das pessoas para dentro, para seus próprios estados emocionais; e não para fora, para o problema”, 
afirma o texto. 

Segundo Renee Lertzman, psicóloga americana especialista em engajamento e comunicação sobre clima, 
esse tipo de post – que, por aqui, são conhecidos como textões – são um modo de gerenciar a ansiedade de 
quem está sob um estado de profunda ansiedade. “Quando estamos ansiosos e com medo, queremos que 
outros   sintam isso também. É contagioso”, disse. 
 
Ativismo e exaustão 
 

Promover um estado de vigilância constante sem um objetivo prático pode desencadear uma série de 
problemas psicológicos. À Atlantic, Scott Woodruff, diretor no Instituto Americano de Terapia Cognitiva, disse 
que uma mente ansiosa e assustada pode remoer um assunto diversas vezes, “dedicando muito tempo, todos 
os dias, preocupando-se com eventos mundiais”. 

A preocupação, explica Woodruff, pode dar a sensação ilusória de controle de uma situação; como se ao se 
preocupar sobre um assunto, a pessoa automaticamente se protege do problema que ele representa. Para o 
especialista em ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo, essa preocupação excessiva pode acarretar 
“fadiga, falta de concentração e tensão muscular”. “A coisa interessante é que fadiga e falta de concentração 
são o oposto do que as pessoas tentam promover quando defendem a vigilância [constante]”, afirmou 
Woodruff. Se estresse e preocupação se tornam um problema crônico, a pessoa pode atingir um ponto de 
exaustão ou esgotamento (burnout, em inglês). Os sintomas envolvem depressão, dores de cabeça, abuso de 
substâncias, perda de produtividade e concentração. Cher Weixia Chen, pesquisadora com formação em ciência 
política e direito, estuda o fenômeno de esgotamento em comunidades de ativistas de direitos humanos nos 
Estados Unidos. Ela afirma ter observado pessoas que, pela carga emocional do trabalho, chegam ao ponto de 
esgotamento e têm de se afastar completamente de suas atividades. 

Para a pesquisadora “essa nova época de ativismo cidadão”, embora seja “um bom fenômeno para o 
ativismo social, historicamente falando” a deixa, ironicamente, “muito preocupada”. “Nós precisamos encontrar 
um modo de torná-lo sustentável”, diz. 

Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/08/25/ 
 

Com base no texto acima e em seus conhecimentos sobre redes sociais, redija um texto de opinião, 
posicionando-se a respeito da relação entre o compartilhamento de medo e alarme nas redes sociais e o 
engajamento e a mobilização por parte dos indivíduos. 
 
 
SITUAÇÃO B 
 

Qualificar a educação pública e desenvolver um ambiente propício à inovação são dois dos maiores desafios 
do Brasil. Países que há algumas décadas enfrentaram essas tarefas alcançaram resultados estruturais 
positivos, com crescimento econômico de longo prazo e melhoria substancial das condições de vida da 
população. 

O pretexto para a articulação das duas estratégias é forte. De um lado, jovens motivados e com formação 
de qualidade são a base dos processos inovadores. De outro, só uma sociedade que estimula um ambiente 
transformador é capaz de gerar uma educação inclusiva e em sintonia com seu tempo. 

Um dos temas centrais dessa relação é o uso das tecnologias digitais para fins pedagógicos. 
Conectar escolas à internet rápida, garantir a infraestrutura necessária para seu uso em cada sala de aula, 

prover conteúdos digitais de qualidade e formar professores para que sejam protagonistas na incorporação da 
tecnologia à sua prática podem elevar os indicadores de aprendizado, motivar a comunidade escolar e 
promover um ambiente de maior igualdade de oportunidades. 

O Brasil ainda não acordou integralmente para esse desafio. As iniciativas federais para inserir escolas 
públicas na era digital são louváveis, mas as políticas atuais ainda entregam velocidade de conexão, 
infraestrutura e formação insuficientes. 

Estados e municípios passaram a buscar formas de suprir essa lacuna, porém enfrentam diversos 
obstáculos, da falta de recursos à ausência de informações. Reconhecer que ainda é pouco o que está sendo 
feito é essencial para avançarmos. 

Algumas das ações necessárias já são conhecidas. Na base desse processo está a implementação de uma 
política que articule as dimensões de infraestrutura, conteúdos e habilidades. A criação de metas nacionais 
também é fundamental, especialmente quanto à velocidade das conexões. 

Dado o desenho do pacto federativo brasileiro, precisamos de um sistema que descentralize recursos para 
que as secretarias de educação contratem os serviços de conexão e redes internas das escolas. Na ponta, 
devemos garantir um sistema de monitoramento confiável e transparente. 
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As limitações na infraestrutura de telecomunicações são um obstáculo relevante, bem como a escassez de 
recursos. Há, no entanto, soluções viáveis e adequadas. O momento é de crise, mas a implementação de 
políticas e estratégias para conectar as escolas públicas ao século 21 não pode esperar. 

 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/08/ 
 

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 de políticas 
a serem implementadas nas escolas públicas do país, com vistas a conectá-las ao século 21. 
 
SITUAÇÃO C 
 

Desde criança –ou seja, desde meados da década de 1960–, escuto dizerem que o circo está em vias de 
desaparecer. Em parte, é verdade: o famoso Circo Garcia, por exemplo, encerrou suas atividades em 2002. 

Mas eu já ia dizendo o mesmo do Circo Tihany, surgido em Taubaté em 1951 – só que a companhia, depois 
de apresentar-se em Las Vegas, na Costa Rica e onde mais você quiser, esteve há poucos anos por várias 
capitais do Brasil e neste ano tem espetáculos na Argentina e no Paraguai. 

Nem se fale do Cirque du Soleil, agendado para São Paulo a partir de outubro. Sem contar os espetáculos 
de inspiração circense que aparecem no circuito mais erudito, ou as escolas de circo que, hoje, são procuradas 
pelas crianças de classe alta. Não é nisso em que pensamos, entretanto, quando repetimos que "o circo está 
morrendo". Pensamos nos picadeiros pobres, vagando pelas cidadezinhas do interior em caminhões mais velhos 
que seus elefantes e tigres, já aposentados pelas leis de proteção aos animais. 

Aí sim, trata-se do "verdadeiro circo". O paradoxo é que o "verdadeiro circo" tem de ter, como uma de 
suas características permanentes, o fato de estar em decadência. Se não estiver desaparecendo, não é circo. 

Nesse sentido, o circo é necessariamente um fato de memória: existe na lembrança do que foi. Está 
"desaparecendo" sempre, porque na verdade quem morre, a cada dia, é a infância que tivemos. 

No livro "A Magia do Circo", do antropólogo Gilmar Rocha (ed. Lamparina, 2013), vários artistas repetem a mesma 
opinião: o que mata o circo é "a mesmice" – sempre os mesmos números, o monociclo do palhaço, os urros da 
mulher-gorila, os pratos do equilibrista, a pomba do mágico ou, na melhor das hipóteses, o chatíssimo globo da morte. 

Discordo um bocado. A mesmice é necessária, porque a infância é o lugar da tradição. As cantigas de ninar 
não mudam, como não podem mudar o Lobo Mau, o escorregador e o pega-pega. Plante o que quiser depois, 
mas o canteiro e a terra são sempre iguais. 

Quando pequeno, me surpreendia a miséria em volta da ostentação de adereços e roupas de cetim. 
A mulher da bilheteria, o cachorro esquelético, o sabão do banheiro, os erros de ortografia nos cartazes, 

tudo traía uma origem popular, quase bruta, em contraste com o alarde em torno das atrações "nunca antes 
vistas", do sotaque argentino do mágico chinês, do internacionalismo real ou imaginário dos artistas. 

É que, embora aspirando a um céu de flâmulas e trapézios e balões, a lona do circo tem de atar-se 
duramente às estacas do chão. 

O circo não seria bonito –e triste– se não desmentisse, em cada detalhe, a opulência pretendida. 
Assim como todo circo está em decadência, a moça da corda bamba está a ponto de cair, o malabarista se 

salva por pouco do desastre, e o palhaço, encarregado de algum feito corajoso, foge no último momento. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelocoelho/2017/08/ 

 

Com base no texto e em seu conhecimento sobre circo, crie uma notícia sobre um fato ocorrido na estreia de 
um circo em temporada na sua cidade. 
 

SEMANA IV 
ENEM 

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes 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 “uberização” do trabalho na era tecnológica: precarização ou liberdade? 

Apresente 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. 
 

Texto I 
 

A edição de 2016 do Fórum Econômico Mundial, em curso em Davos, na Suíça, tem como tema central a 
chamada “Quarta Revolução Industrial”. Essa realidade, que já começamos a experimentar no dia a dia, 
significa uma economia com forte presença de tecnologias digitais, mobilidade e conectividade de pessoas, na 
qual as diferenças entre homens e máquinas se dissolvem e cujo valor central é a informação. 

 

WENTZEL, M. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias>. Acesso em: 03 out. 2016. 
 

Texto II 
 

Basta uma passeada virtual pelas lojas de aplicativos para encontrar de tudo um pouco. Essa enxurrada de 
serviços criados para encurtar a distância entre a oferta e demanda já ganhou um nome: “uberização”. É 
herança do Uber, que implantou um conceito de negócio com menos intermediários. “Com certeza vai se 
espalhar. Não é modismo, é tendência macroeconômica de usar a tecnologia para desenvolver quaisquer 
serviços. É como um Eros usando sua flecha para fazer a oferta encontrar a demanda certa”, destaca o 
professor de ciências políticas do Ibmec, Adriano Gianturco. 

 

ARIADNE, Q. Disponível em: <http://www.otempo.com.br/capa/economia>. Acesso em: 03 out. 2016. 
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Texto III 
 
O fim das mesas fixas, o “home office” e, mais recentemente, os escritórios compartilhados refletem a 

tendência de os profissionais buscarem mais liberdade para produzir – as ferramentas para isso podem ser 
carregadas no laptop ou até no celular. 

CELESTINO, G. Disponível em: <http://classificados.folha.uol.com.br/empregos>. Acesso em 03 out. 2016. 
 
Texto IV 

 
A precarização vem aumentando na economia formal, com a redução do trabalhador ao trabalho 

terceirizado ou temporário, quando ele deixa de estar protegido pelas leis do trabalho. 
[...] O trabalho passa a ser organizado cada vez mais no mundo na forma de redes contratuais 

descentralizadas. Essa é a mudança de paradigma da produção, que é a raiz desse problema da precarização. 
Não podemos simplesmente desconhecê-la. 

 
UNGER, M. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/economia/noticias/precarizacao-dotrabalho- vem-aumentando-diz-unger>. 

Acesso em: 03 out. 2016. 
 
INSTRUÇÕES 
 O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
 O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
 A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas 

desconsiderado para efeito de correção. 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
 A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente”.  
 A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
 A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
 

SEMANA IV 
ITA 

 

No dia 2 de setembro, ocorreu um incêndio no Museu Nacional que destruiu grande parte de seu acervo, do 
qual apenas cerca de 1% estava exposto. Mais antigo do país, esse museu foi fundado por D. João VI em 1818 
e está localizado em um palacete imperial, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A Organização das 
Nações Unidas para a Educação e Cultura (Unesco) considerou que o incêndio foi uma grande perda para o 
Brasil e para a humanidade, comparada à destruição das ruínas da cidade de Palmira, na Síria. 

A partir da leitura dos excertos e da charge apresentados a seguir, redija um texto dissertativo-
argumentativo em norma padrão da língua portuguesa. Os textos poderão servir como subsídios para a sua 
argumentação, mas não devem ser integralmente copiados. 
 

Texto 1 
 

O incêndio que consumiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, não pode ser encarado como uma tragédia. 
Um foco de fogo que destruísse uma obra, mas fosse rapidamente debelado seria uma tragédia. A queima de 
uma instituição com 200 anos e um acervo de 20 milhões de itens, que não contava com estrutura adequada 
de prevenção a incêndios, não é um acidente, mas um empreendimento. Um projeto coletivo, pacientemente 
implementado ao longo do tempo por um Estado e uma sociedade que condenaram seu patrimônio histórico, 
natural, científico e cultural à inanição.[...] 

Esse projeto coletivo não enxerga barreiras ideológicas e matizes políticos. [...] Pois não se trata apenas de 
recursos financeiros e vontade. Um fogo que consome um museu inteiro é paradigmático da ausência de um 
projeto nacional que veja esse patrimônio como subsídio fundamental para a construção de um país melhor. E 
que, portanto, precisaria ser protegido a qualquer custo. Se assim fosse, haveria recursos para monitorar, 
conservar e estudar nosso patrimônio da mesma forma que existe para garantir o funcionamento dos mais 
diversos palácios que hospedam os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário pelo país. Até porque 
representantes políticos vêm e vão, mas nossa história fica. O povo seria o primeiro a ocupar palácios para 
pedir recursos a museus. 

 

Fonte: <http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2018/09/03/incendio-do-museu-nacional-nao-e-tragedia-mas-fruto-de-umprojeto-de-
pais/>. Acesso em: set. 2018. 

 
Texto 2 
 

O Museu Nacional teve menos visitantes em 2017 do que o número de brasileiros que visitou o Museu do 
Louvre no mesmo ano. O Museu Nacional registrou 192 mil visitantes em 2017, segundo informou a assessoria 
de imprensa da instituição à BBC News Brasil. No mesmo período, 289 mil brasileiros passaram pelo Louvre, 
em Paris, na França, uma das principais instituições de arte do mundo, segundo registros do próprio museu. O 
número de brasileiros que visitaram o museu francês é 50,5% superior à visitação total da instituição brasileira. 
O Louvre teve um aumento de 82% do número de visitantes do Brasil no ano passado em relação a 2016. 

 
Fonte: <http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/bbc/2018/09/03/em-2017-museu-nacional-teve-menos-visitantes-doque-numero-

de-brasileiros-que-foram-ao-louvre>. Acesso em: set. 2018. 
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Texto 3 
 

Museus em chamas, bibliotecas entregues às traças e prédios históricos devorados por cupins ou 
simplesmente colocados à venda pelo preço do terreno. Em um cenário de crise econômica e com imposição de 
um teto para os gastos públicos federais, a Cultura e a preservação do patrimônio histórico acabam sendo uma 
das primeiras e maiores vítimas. A destruição de boa parte do Museu Nacional na noite de domingo, no Rio de 
Janeiro, é um exemplo extremo do que se repete silenciosa e diariamente em todo o país. 

São Paulo, o Estado mais rico do país, se tornou uma vitrine do descaso com o patrimônio. Já arderam nas 
chamas o Teatro Cultura Artística, em 2008, o Memorial da América Latina, em 2013, o Museu da Língua 
Portuguesa, em 2015, e a Cinemateca, em 2016. Por fim, o Museu do Ipiranga, um dos mais importantes do 
país, encontra-se fechado há cinco anos para reformas. O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, Condephaat, por exemplo, dispõe de apenas 50.000 
reais para realizar a manutenção e avaliação preventiva de 2.000 bens tombados em 645 municípios neste ano. 
Outros 75.000 reais são recursos vinculados que, por problemas burocráticos, não são utilizados pelo órgão, 
segundo a reportagem apurou. De acordo com fontes da entidade, o valor pleiteado foi de 1 milhão de reais 
para que o conselho pudesse desempenhar sua função de forma adequada. 

 

Fonte: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/03/politica/1536002917_439429.html?rel=str_articulo#1537583855784>. 
Acesso em: set. 2018. 

Texto 4 

 
Fonte: <https://www.diariodocentrodomundo.com.br/aqui-jaz-o-brasil-incendio-no-museu-nacional-por-carlos-latuff/>. 

Acesso em: set. 2018. 
SEMANA IV 

Unicamp 
 
TEXTO 1 
 

Você é um estudante do Ensino Médio e foi convidado pelo Grêmio Estudantil para fazer uma palestra aos 
colegas sobre um fenômeno recente: o da pós-verdade. Leia os textos abaixo e, a partir deles, escreva um 
texto base para a sua palestra, que será lido em voz alta na íntegra. Seu texto deve conter: a) uma 
explicação sobre o que é pós-verdade e sua relação com as redes sociais; b) alguns exemplos de notícias falsas 
que circularam nas redes sociais e se tornaram pós-verdade; e c) consequências sociais que a disseminação de 
pós-verdades pode trazer. Você poderá usar também informações de outras fontes para compor o seu texto.  
 
TEXTO A 

 
(Disponível em https://horizontesafins.wordpress.com/2017/02/02/a-verdade-da-pos-verdade/. Acessado em 03/09/2017.)  
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TEXTO B 
 
O que é “pós-verdade”, a palavra do ano segundo a Universidade de Oxford  
 

Anualmente, a Oxford Dictionaries, parte do departamento de imprensa da Universidade de Oxford 
responsável pela elaboração de dicionários, elege uma palavra para a língua inglesa. A de 2016 foi “pós-
verdade” (post-truth).  

A palavra é usada por quem avalia que a verdade está perdendo importância no debate político. Por 
exemplo: o boato amplamente divulgado de que o Papa Francisco apoiava a candidatura de Donald Trump não 
vale menos do que as fontes confiáveis que negaram esta história. Segundo Oxford Dictionaries, a palavra vem 
sendo empregada em análises sobre dois importantes acontecimentos políticos: a eleição de Donald Trump 
como presidente dos Estados Unidos e o referendo que decidiu pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, 
designada como Brexit. Ambas as campanhas fizeram uso indiscriminado de mentiras, como a de que a 
permanência na União Europeia custava à Grã-Bretanha US$ 470 milhões por semana, no caso do Brexit, ou a 
de que Barack Obama é fundador do Estado Islâmico, no caso da eleição de Trump.  

Em um artigo publicado em setembro de 2016, a influente revista britânica The Economist destaca que 
políticos sempre mentiram, mas Donald Trump atingiu um outro patamar. A leitura de muitos acadêmicos e da 
mídia tradicional é que as mentiras fizeram parte de uma bem-sucedida estratégia de apelar a preconceitos e 
radicalizar posicionamentos do eleitorado. Apesar de claramente infundadas, denunciar essas informações como 
falsas não bastou para mudar o voto majoritário.  

Para diversos veículos de imprensa, a proliferação de boatos no Facebook e a forma como o feed de 
notícias funciona foram decisivos para que informações falsas tivessem alcance e legitimidade. Este e outros 
motivos têm sido apontados para explicar a ascensão da pós-verdade.  

Plataformas como Facebook, Twitter e Whatsapp favorecem a replicação de boatos e mentiras. Grande 
parte dos factoides são compartilhados por conhecidos nos quais os usuários têm confiança, o que aumenta a 
aparência de legitimidade das histórias. Os algoritmos utilizados pelo Facebook fazem com que usuários tendam 
a receber informações que corroboram seu ponto de vista, formando bolhas que isolam as narrativas às quais 
aderem de questionamentos à esquerda ou à direita.  

 
(Adaptado de André Cabette Fábio. O que é ‘pós-verdade’, a palavra do ano segundo a Universidade de Oxford. Nexo, 16/11/2016. Disponível 

em https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-é-‘pós-verdade’-a-palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford. 
Acessado em 01/12/2017).  

 
TEXTO 2 
 

Considere a seguinte situação: uma postagem recente em uma rede social de uma mensagem de ódio 
contra os nordestinos foi foco de intensa discussão. Dada a repercussão do caso, o jornal de maior circulação 
de sua cidade resolveu fazer um caderno especial sobre o tema “Liberdade de Expressão”. Leitores de 
diferentes perfis foram convidados a se manifestar e você foi o estudante escolhido. Para atender a esse 
convite, você deverá escrever um artigo de opinião em que discutirá a seguinte questão: “Há limite para a 
liberdade de expressão?” 

No seu artigo de opinião, você deve: 
a) identificar e explicitar os dois principais posicionamentos sobre a questão tratada; 
b) assumir um desses dois posicionamentos e sustentá-lo com argumentos. 
 
Seu texto deverá considerar as seguintes citações: 
 
"Liberdade de expressão é a possibilidade de as pessoas se manifestarem sobre fatos e ideias sem 

interferências externas, sobretudo do Estado. Discurso de ódio é uma tentativa de desqualificar e excluir do 
debate grupos historicamente vulneráveis, seja por religião, cor da pele, gênero, orientação sexual ou qualquer 
traço utilizado com o objetivo de inferiorizar pessoa ou grupo.” (Luís Roberto Barroso, Ministro do STF.) 

 
"A frase ‘eu discordo do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo’ talvez seja a melhor 

definição para a liberdade de expressão. Afinal, é muito fácil conceder a liberdade de expressão às ideias com 
que concordamos; muito mais difícil é aceitar a manifestação de ideias que desgostamos. O que se tem visto no 
Brasil nos últimos tempos, no entanto, é uma crescente vontade de reprimir formas de expressão que sejam 
consideradas desrespeitosas e preconceituosas. A iniciativa, embora tenha como pano de fundo uma intenção 
nobre, tem gerado situações desproporcionais, limitando o direito à livre expressão e violando a Constituição 
Federal.” (Bruno de Oliveira Carreirão, advogado.)  

 
"Liberdade de expressão é poder se manifestar sobre aquilo que não ofenda ou ataque o sentimento íntimo 

das pessoas. Discurso de ódio é o que tem por objetivo incitar, criar beligerância e promover animosidades 
contra esses sentimentos pessoais." (Marcelo Itagiba, ex-deputado.)  

 
"As grandes sociedades se caracterizam pela pluralidade de valores, alguns excludentes. A liberdade de 

expressão é ligada à liberdade em si, mas há o valor da luta contra o preconceito. Como lidar com o conflito de 
valores? Os EUA optaram pela liberdade de expressão. O Brasil optou por uma legislação protetiva. Isso guarda 
um certo paternalismo, mas expressa respeito. (Fernando Schüler, cientista político.) 
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"É necessário entender a ideia de identidade e de alteridade. Por uma questão de sobrevivência, nos 
sentimos seguros quando próximos de algo com que nos identificamos. Queremos sempre que o outro seja 
igual a nós e, se não for, talvez tenhamos que destruí-lo. Este é um pressuposto fundamental para o 
surgimento do discurso de ódio.” (Izidoro Blikstein, professor da FGV e especialista em Análise do Discurso.) 

 
"Liberdade de expressão é o direito de expor a opinião e exercitar a divergência sem ser perseguido ou 

condenado. O discurso de ódio é um conceito um tanto abstrato e elástico. Para uns, é a expressão da verdade 
desnuda do politicamente correto; para outros, é a tentativa abjeta de difamar seu interlocutor.” (Rachel 
Sheherazade, jornalista e apresentadora de TV.) 

 
"O discurso de ódio aparece quando você acha que seu modo de ser e estar no mundo deve ser um modelo 

com o qual outras pessoas têm que se conformar. Se isso não acontecer, o discurso de ódio vem para 
deslegitimar a sua vivência, para fazer com que pareça que sua vida não merece ser vivida." (Linn da 
Quebrada, cantora.) 

 
"Liberdade de expressão não é um direito absoluto, nem pode ser. As pessoas têm dificuldade de entender 

que vivem em sociedade, que existem regras e que a gente precisa delas, sobretudo no que diz respeito à vida 
do outro." (Djamila Ribeiro, ativista dos movimentos negro e feminista e ex-Secretária Adjunta de Direitos 
Humanos da prefeitura de São Paulo.) 

 
(Adaptado de http://temas.folha.uol.com.br/liberdade-de-opiniao-x-discurso-de-odio/o-que-e-o-que-e/ personalidades-discutem-o-que-e-

liberdade-de-opiniao-e-discurso-de-odio.shtml. Acessado em 13/11/2017.)  
 
 

SEMANA IV 
FUVEST 

 
Leia os textos para fazer sua redação. 
 
O progresso, longe de consistir em mudança, depende da capacidade de retenção. Quando a mudança é 
absoluta, não permanece coisa alguma a ser melhorada e nenhuma direção é estabelecida para um possível 
aperfeiçoamento; e quando a experiência não é retida, a infância é perpétua. 

George Santayana, A vida da razão, 1905, Vol. I, Cap. XII. Adaptado. 
 
O Historiador 
 
Veio para ressuscitar o tempo 
e escalpelar os mortos, 
as condecorações, as liturgias, as espadas, 
o espectro das fazendas submergidas, 
o muro de pedra entre membros da família, 
o ardido queixume das solteironas, 
os negócios de trapaça, as ilusões jamais confirmadas 
nem desfeitas. 
Veio para contar 
o que não faz jus a ser glorificado 
e se deposita, grânulo, 
no poço vazio da memória. 
É importuno, 
sabe-se importuno e insiste, 
rancoroso, fiel. 

Carlos Drummond de Andrade, A paixão medida, 1981. 
 

 
 

Flávio Cerqueira, Amnésia, 2015. 
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Essa escultura de um 
garoto negro foi esculpida 
no tamanho real de uma 
criança, comseus cabelos 
crespos, seu nariz largo, 
sua boca marcada. A 
criança segura uma lata 
por sobre sua cabeça, de 
onde escorre uma tinta 
branca sobre seu corpo 
feito de bronze. 

Nexo Jornal, 13/07/2018. 
 

A minha vontade, com a raiva que todos estamos sentindo, é deixar aquela ruína [o Museu Nacional depois 
do incêndio] como memento mori, como memória dos mortos, das coisas mortas, dos povos mortos, dos 
arquivos mortos, destruídos nesse incêndio. Eu não construiria nada naquele lugar. E, sobretudo, não tentaria 
esconder, apagar esse evento, fingindo que nada aconteceu e tentando colocar ali um prédio moderno, um 
museu digital, um museu da Internet – não duvido nada que surjam com essa ideia. Gostaria que aquilo 
permanecesse em cinzas, em ruínas, apenas com a fachada de pé, para que todos vissem e se lembrassem. 
Um memorial. 

Eduardo Viveiros de Castro, Público.pt, 04/09/2018. 
 

Articular historicamente o passado não significa conhece-lo ‘como ele de fato foi’. Significa apropriar_se de 
uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. 

Walter Benjamin, Sobre o conceito de história,1940. 
 

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: De que maneira o 
passado contribui para a compreensão do presente? 
 

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 IV 
UFU 

 
ORIENTAÇÃO GERAL 
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará duas situações para fazer sua redação. Leia as situações propostas até o fim e escolha a 

proposta com a qual que você tenha maior afinidade.  
B) Após a escolha de um dos gêneros propostos, assinale sua opção no alto da Folha de Resposta e, 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 

escolhida 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) 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 que escolheu, 
sua redação será penalizada.  
 
SITUAÇÃO A 
 
Leia com atenção o texto a seguir.  
 
É o fim do mundo  

O sobrevivencialismo, a prática de se preparar para o colapso da civilização, em geral, evoca certa 
imagem: o ermitão com seu chapéu de papel-alumínio, o histérico com o estoque de feijão, o catastrofista 
religioso. Contudo, nos últimos anos, a prática se expandiu para localidades mais abastadas, estabelecendo-se 
no Vale do Silício e em Nova Iorque, entre executivos de tecnologia e gestores de hedge fund e seus pares da 
área econômica.  

Como a preocupação com o apocalipse veio a florescer no Vale do Silício, um lugar conhecido pela pródiga 
confiança em sua capacidade de mudar o mundo para melhor?  

Em grupos privados de Facebook, sobrevivencialistas ricos trocam dicas sobre máscaras de gás, bunkers e 
locais protegidos dos efeitos da mudança climática. Um diretor de uma empresa de investimentos, membro de 
um desses grupos, me disse: “Tenho sempre um helicóptero com o tanque cheio, e um bunker com sistema de 
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filtragem de ar.” Seus preparativos provavelmente o posicionam num ponto “extremo” em relação aos colegas, 
disse, mas acrescentou: “Muitos amigos meus aderiram a armas, motos e moedas de ouro. Hoje em dia esse 
lance não é mais tão raro.”  

Esses impulsos não são tão contraditórios quanto parecem. Roy Bahat, diretor do Bloomberg Beta, uma 
empresa de capital de risco baseada em São Francisco, acredita que a área da tecnologia costuma recompensar 
a capacidade de imaginar futuros radicalmente diferentes. “Quando você faz isso, é bem comum levar as coisas 
ao extremos o que conduz às utopias e distopias”, disse. Isso tanto pode inspirar um otimismo radical – como o 
do movimento criogênico, que defende o congelamento de corpos após a morte, na esperança de que a ciência 
um dia consiga revivê-los – como cenários sombrios. Tim Chang, diretor-geral que já está de mala feita, disse”: 
Meu atual estado de espírito oscila entre o otimismo e o puro terror”.  

Uma pesquisa encomendada pelo National Geographic constatou que 40% dos americanos acreditam que 
investir na armazenagem de mantimentos ou na construção de um abrigo nuclear era melhor que contratar um 
plano de aposentadoria privado. Na internet, as discussões dos sobrevivencialistas vão do coloquial (Guia de 
Preparação para Mães em Caso de Agitação Civil) ao soturno (como comer um pinheiro para sobreviver).  

Evan. É o fim do mundo. Revista Piauí, 127, abril de 2017. (Texto adaptado)  
 

hedge fund = tipo de fundo de investimento privado.  
bunker = abrigo, esconderijo, lugar de refúgio anticatástrofes.  

A partir da leitura do texto, redija um RELATO, em primeira pessoa, imaginando sua vida como 
sobrevivente, no Brasil, após uma grande catástrofe que levou o mundo, tal como você o conheceu, a seu fim. 
Relate, ainda, como você teria conseguido sobreviver.  
 
SITUAÇÃO B  
 
Leia com atenção o texto a seguir.  
 
Medicina científica X medicalização da vida  

 
Pessoas saudáveis são pacientes que ainda não sabem que estão doentes, considera o doutor Knock na 

peça de Jules Romains, em que o personagem convence a todos os habitantes de uma cidade de que estão 
doentes. A comédia, de 1923, antecipa, de certo modo, uma das características de nosso tempo, a 
medicalização progressiva de todos os aspectos da vida.  

Vivemos um momento privilegiado da história, quando a medicina atingiu um nível incomparável de 
conhecimentos e recursos tecnológicos. Com criatividade, a ciência conquistou terreno apropriando-se até 
mesmo de áreas de vida durante séculos fora do alcance de qualquer intervenção que não a religiosa – como as 
doenças psiquiátricas.  

Medicalizar consiste em “passar a definir e tratar algo como problema médico”, ou seja, direcionar 
conhecimentos e recursos técnicos da medicina para tratar algo que antes não era abrangido por essa área. É 
natural que, à medida que a ciência avança, novas patologias sejam detectadas, como a depressão ou o 
autismo, e outras, reinterpretadas e descartadas, caso da histeria e da homossexualidade. Avanços 
tecnológicos permitem não só diagnosticar melhor, mas diagnosticar mais, mesmo condições que não coloquem 
a vida em risco ou comprometam sua qualidade. O problema está precisamente na facilidade com que novas 
doenças podem ser “criadas”, quando situações antes tidas como normais acabam patologizadas. Algumas de 
formas justificadas, outras, não.  

Claro que há “boas” e “más” formas de medicalização. Entre os casos positivos, pode-se citar a introdução 
da pílula anticoncepcional, que permitiu uma revolução sexual. Um exemplo negativo foi a demonização do mau 
hálito no começo do século XX, ao ser rebatizado como... halitose. Em virtude disso, uma notável campanha 
publicitária estimulou a venda de uma nova “necessidade”, o antisséptico bucal. Hoje a lista de “doenças” 
questionáveis não para de crescer: de características pessoais estigmatizáveis como “calvície”, “síndrome das 
pernas inquietas”, “timidez”, sem falar nas características estéticas, situações de vida (“tristeza”, “luto”) e 
mesmo consequências do envelhecimento.  

Parece, portanto, que estamos vivendo o apogeu da “má” medicalização – a chamada “mercantilização das 
doenças”, como provam os absurdos níveis de consumo de fármacos como a ritalina (especialmente entre 
escolares, muitos sobrediagnosticados com TDAH) e antidepressivos. Remédio é chiclete.  

 
QUILLFELDT, Jorge. Medicina científica X medicalização da vida. Revista Scient American Brasil, ano 13, nº 155. (Texto adaptado)  

 
Com base nas ideias apresentadas no texto, redija uma CARTA ARGUMENTATIVA para o Ministro da 

Saúde, criticando a “criação” de novas doenças e/ou a medicalização de situações antes tidas como normais. 
Em sua carta, você, um cidadão brasileiro, deve também cobrar providências da área de saúde em relação a 
essas questões. 
 
 


