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ENEM – SEMANA 01 
Prof. Viviane 

 
TEXTO I 

O governo federal, por meio do FNDE, é responsável pela coordenação do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, estabelecendo as normas gerais de planejamento, execução, controle, monitoramento e 
avaliação, bem como pela transferência dos recursos financeiros para a aquisição de gêneros alimentícios. O 
PNAE tem como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 
rendimento escolar e a formação de bons hábitos alimentares, além de suprir, no mínimo, 20% das 
necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados na educação básica, 30% dos alunos indígenas e 
quilombolas, em período parcial, e 70% daqueles que frequentam a escola em período integral.  

http://www.sed.ms.gov.br/alimentacao-escolar/ (Adaptado) 
 
TEXTO II 

Alimentação escolar ajuda no aprendizado de estudantes da educação básica 
Pnae repassou mais de R$ 399 milhões para apoiar a alimentação de alunos das redes públicas de 

todo o país 
Estudar em tempo integral, ficar o dia todo na escola, não é fácil. Para ter foco nos estudos, nada melhor 

do que uma alimentação saudável e nutritiva. “A boa alimentação é o pilar. A criança tem o prazer de estudar 
e, também, de comer. E para isso é necessário o gestor fiscalizar, para que todos os alimentos sejam da 
melhor qualidade”, comenta Ricardo Koziel, diretor da Escola Classe 15 de Ceilândia, cidade a cerca de 25 
quilômetros de Brasília-DF.  

https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/12896-
alimenta%C3%A7%C3%A3o-escolar-ajuda-no-aprendizado-de-estudantes-da-educa%C3%A7%C3%A3o-b%C3%A1sica (Adaptado) 

 
TEXTO III 

Sem merenda: quando férias escolares significam fome no Brasil 
As férias escolares - quando muitas crianças deixam de ter o acesso diário à merenda - intensificam a 

vulnerabilidade social de muitas famílias em todo o país. Embora variem em conteúdo e qualidade - às vezes 
são apenas bolacha ou pão, em outras, são refeições completas de arroz, feijão, legumes e carne - as 
merendas ocupam função importante no dia a dia de certos alunos. Para essas crianças, nos períodos sem 
aulas é que a fome, uma ameaça ao longo de todo ano, torna-se uma realidade a ser enfrentada. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/07/15/sem-merenda-quando-ferias-escolares-significam-fome-no-brasil.ghtml (Adaptado) 
 
TEXTO IV 

A Polícia Federal deflagrou a operação Prato Feito, em 2018, que teve como alvo cinco grupos suspeitos de 
desviar recursos da União destinados à educação em municípios de São Paulo, Paraná, Bahia, além do Distrito 
Federal. O esquema envolveria 85 pessoas: prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e agentes públicos e privados, 
suspeitos de fraudar 65 contratos, que somam mais de R$ 1,6 bilhão, segundo a Controladoria Geral da 
União.Os recursos federais eram destinados à compra de merenda escolar, uniformes, material didático e 
outros serviços. 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/desvio-na-merenda-escolar-pf-desvenda-escandalo-de-r-16-bilhao-
4zr4w5xhhy18ja0skldd83cmf/ (Adaptado) 

 
TEXTO V 

 
https://vasosdopurus.wordpress.com/2011/08/20/charge-da-semana-merenda-escolar-cuidado-com-os-gurgulhos/ (Adaptado) 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “A 
importância de oferecer alimentação saudável nas escolas públicas brasileiras”, apresentando 
proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente 
e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
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ITA - SEMANA I 
Prof. Yuri 

 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão abaixo. 
Os desafios do tratamento do lixo na sociedade brasileira. 
 
TEXTO I 

O lixo que está no oceano pode vir de fontes marinhas, como de navios e da pesca. No entanto, 80% vêm 
de fontes terrestres. Então, esse lixo é seu! As cidades litorâneas, como muitas vezes despejam o lixo direto no 
mar, são grandes responsáveis pelo descarte desse material nos oceanos. Porém, a sujeira jogada nos rios e 
estuários que correm pelo interior do país, eventualmente, também vai parar no mar. 

Além dos impactos na vida marinha e no meio ambiente, o lixo nos oceanos pode te afetar diretamente. 
Sabe aquele feriadão no litoral? Agora imagina como seria se aquela praia linda que você frequenta ficasse 
cheia de lixo. Esse é um dos impactos estéticos associado ao problema. Parte dos plásticos e outros resíduos 
que foram jogados nos oceanos acabam parando na costa e ainda por cima deixam a água imprópria para 
aquele seu banho de mar. Dessa forma, todo o turismo da região é prejudicado. 

Uma solução fácil e pouco utilizada é a reciclagem. De novo esse papo de reciclagem? Pois é, apesar de 
muito falado e simples de fazer, ainda são poucos aqueles que separam seu lixo. No Brasil, apenas 3% do lixo é 
reciclado segundo estimativa feita pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe) em 2014. Reciclar não é nada complicado. Basta ter dois cestos de lixo e separar o que é 
orgânico (restos de alimentos) do que é reciclável (plástico, vidro, papel, etc). O ideal é dar uma lavada nos 
recipientes que você vai reciclar, para retirar os resíduos de alimento. 

Tá, então é só separar o lixo e o problema acaba? Seria ótimo, mas acontece que os programas de coleta 
seletiva não chegam a todas as regiões do país. Em um estudo realizado pelo Cempre, Compromisso 
Empresarial para a Reciclagem, observa-se que 85% dos brasileiros podem até fazer a separação, mas não vai 
passar um caminhão especial em suas casas para levar o material separado para o destino correto. Ou seja, 
das mais de cinco mil cidades do país, apenas 1055 tem programas de reciclagem.  

https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/sera-que-esse-lixo-e-seu acesso jan. 2020. 
TEXTO II 
Função de cada setor em relação ao lixo plástico nos oceanos 

 
https://www.climatempo.com.br/noticia/2017/05/25/sera-que-esse-lixo-e-seu--3692 acesso dez. 2019 
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TEXTO III 
O Brasil tem uma produção de resíduos sólidos por habitante por ano semelhante à de países 

desenvolvidos, mas ainda tem um padrão de descarte equivalente ao dos países pobres, com envio para lixões 
a céu aberto e pouca reciclagem. É o que mostra uma análise feita pela Associação Brasileira das Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) por ocasião dos seis anos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, comemorados no começo do mês. 

O Brasil produz em média 387 quilos de resíduos por habitante por ano, quantidade similar à de países 
como Croácia (também 387), Hungria (385) e maior que a de nações como México (360), Japão (354) ou 
Coreia do Sul (358). Mas só destina corretamente pouco mais da metade do que coleta (58%), enquanto esses 
países trabalham com taxas mínimas de 96%. Em termos de destinação do lixo, o Brasil está mais parecido 
com a Nigéria (apenas 40% vai para o local adequado). 

A análise considerou dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, produzido anualmente pela 
Abrelpe (os mais recentes são os de 2014), em comparação com o relatório internacional lançado neste ano 
pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (Pnuma) – o Global Waste Management Outlook – que 
estimou a situação dos resíduos em todo o mundo. 

O estudo global calculou que em todo o mundo 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos são produzidas 
anualmente e que 3 bilhões de pessoas (quase 50% da população mundial) não contam com a destinação final 
adequada dos resíduos.   

https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/brasil-produz-lixo-como-primeiro-mundo-mas-faz-descarte-como-nacoes-pobres/ 
acesso em já. 2019. 

TEXTO IV 

 
www.fabricadetirinhas.com.br acesso em fev. 2020.  

 
Unicamp - SEMANA I 

Prof. Vanessa 
 

Quais os efeitos da cultura do cancelamento 
 

Juliana Domingos de Lima 
02 de nov de 2019(atualizado 12/02/2020 às 13h20) 

Fenômeno nas redes sociais, ato de boicotar figuras públicas que agem de forma considerada ofensiva é muitas 
vezes menos efetivo do que gostariam seus adeptos e do que alardeiam seus críticos 

 
Além dos seus usos mais tradicionais – como deixar de assinar um serviço ou desmarcar um compromisso 

agendado –, o verbo “cancelar” tem sido empregado com frequência, recentemente, para pessoas. O ato de 
cancelar alguém costuma ser aplicado a figuras públicas que tenham feito ou dito algo considerado condenável, 
ofensivo ou preconceituoso. 

São inúmeros os exemplos de cancelados, e a lista aumenta a cada semana. O cancelamento é 
primeiramente decretado numa rede social, onde gera uma onda de críticas e comentários. Depois estampa 
manchetes e, normalmente, é seguido de uma retratação do cancelado, que pode ou não ser acatada por seus 
críticos.  

Em 2019, o funkeiro MC Gui foi cancelado após postar um vídeo no Instagram no qual ri de uma criança, 
gravado em uma viagem à Disney. No vídeo, que foi apagado, a menina está visivelmente incomodada. 
Acusado de bullying nas redes sociais, o artista teve contrato e shows (literalmente) cancelados e publicou um 
vídeo de desculpas. Em contrapartida, porém, ganhou milhares de seguidores durante a polêmica.  

“Há um aspecto performativo no cancelamento, pode-se argumentar que ele paradoxalmente amplifica 
aquilo que busca suprimir, mesmo que só naquele momento”, diz um artigo publicado pelo site do dicionário de 
língua inglesa Merriam-Webster em julho de 2019.  
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Cancelar alguém publicamente requer um anúncio, o que torna o alvo do cancelamento objeto de atenção. 
Isso seria um contrassenso, na visão do artigo, uma vez que “o objetivo por trás do cancelamento é muitas 
vezes negar essa atenção, para que a pessoa perca sua relevância cultural”.  

Para ser cancelado, não é preciso nem mesmo estar vivo: a internet brasileira proclamou no fim de outubro 
o cancelamento do músico Raul Seixas, após uma nova biografia levantar suspeitas de que ele tenha delatado o 
amigo Paulo Coelho a agentes da ditadura militar.  

O cantor americano Michael Jackson, que morreu em 2009, também foi alvo de um movimento semelhante 
após o lançamento do documentário “Deixando Neverland”, em março de 2019, que reavivou a discussão sobre 
as acusações de abuso infantil contra o músico.  
 
Quais as origens do fenômeno 

Internacionalmente, a ideia de cancelar celebridades é relacionada ao movimento #MeToo, série de 
denúncias de assédio sexual contra homens poderosos que se espalhou pelo mundo a partir de 2017, e que fez 
com que vários agressores fossem “genuinamente ostracizados em uma onda cultural de alta velocidade 
impulsionada pelas redes sociais”, segundo descreve o jornalista Osita Nwanevu em uma análise na revista 
americana New Republic.  

Em meados de 2018, uma reportagem publicada no jornal New York Times explicava o fenômeno ao 
declarar que todo mundo estava cancelado, citando Kanye West, Taylor Swift e Gwen Stefani, entre outras 
celebridades.  

Esse clamor pela responsabilização de pessoas públicas por seus atos e declarações tem pautado o 
comportamento delas nas redes e em eventos públicos, assim como o de marcas e outras figuras.  

Ao Nexo a arquiteta, colunista da revista Marie Claire e feminista negra Stephanie Ribeiro disse que os 
cancelamentos não são propriamente uma novidade. “Há um ou dois anos atrás, a gente não falava em 
cancelamento, mas em linchamento virtual”, disse.  

Ela liga essas movimentações às redes sociais, “às possibilidades de interação e de resposta muito mais 
rápidas”, tanto no que diz respeito a reagir a algo que desagrada quanto a conectar pessoas que pensam da 
mesma maneira.  

Para Ribeiro, os questionamentos feitos à conduta de figuras públicas estão relacionados à popularização 
das pautas raciais e feministas, que passaram a ocupar um espaço maior na fala do público geral. “Não é mais 
uma pauta só de acadêmicos ou especialistas. As pessoas falam muito mais sobre esses assuntos, então 
conseguem identificar e criticar também com maior facilidade as reproduções dessas lógicas”, disse. 

O fato de as redes possibilitarem um canal mais direto do público com artistas e autoridades também cria 
condições para a cultura do cancelamento, disse ao Nexo Leonardo Goldberg, psicólogo e doutor em psicologia, 
que estuda as subjetividades no campo digital e suas implicações para a clínica psicanalítica.  

Goldberg aponta que, com isso, o usuário pode participar ativamente dos perfis, das contas e das carreiras 
dos artistas. “Acho que a cultura do cancelamento é uma consequência desse usuário ativo, que consegue, de 
modo engajado, social, político e coletivo dizer se está ou não gostando” das condutas daqueles que 
acompanha pelas redes.  

Outros dizem que, embora de fato não seja um fenômeno totalmente novo, a cultura do cancelamento tem 
ganhado escala.  

O jornalista Osita Nwanevu, em sua análise para a New Republic, defende que a novidade não está tanto 
na força do cancelamento, mas em quem está fazendo as críticas: “jovens progressistas, muitas minorias, 
mulheres” que, em grande parte devido às redes sociais “conseguiram um lugar à mesa onde questões de 
justiça ou de etiqueta estão sendo debatidas e estão fazendo barulho para recuperar o tempo perdido”. 

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/11/01/Quais-os-efeitos-da-cultura-do-cancelamento 
Sugestão de vídeo: https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2020/02/cafe-da-manha-discute-a-cultura-do-cancelamento-

ouca.shtml?origin=folha 
 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação: 
Proposta 1 – As redes sociais “cancelam” pessoas diariamente. A chamada "cultura do cancelamento" foi tão 
marcante em 2019 que o dicionário australiano Macquarie a elegeu como palavra do ano.  Anitta, Taylor Swift e 
Nego do Borel já foram alvo desse fenômeno. O termo se refere ao boicote a um artista ou celebridade que 
tenha dito ou feito algo considerado moralmente errado — ou politicamente incorreto — pelos padrões de 
determinado grupo. Imagine que você, impelido por um acontecimento específico que tenha vivenciado ou 
presenciado em relação ao assunto, decide escrever seu depoimento para publicação na edição seguinte de um 
jornal de amplo alcance no Brasil. 
Lembre-se dos seguintes elementos ao produzir seu depoimento:  
• Identificação opcional.  
• Descrição detalhada do acontecimento, com a sugestão de que os nomes dos envolvidos não sejam 

mencionados.  
• Ponto de vista a respeito do evento ocorrido. 
Procure abordar o gênero tendo em vista a dimensão do conteúdo a ser explorado no depoimento; é importante 
que a ênfase esteja no detalhamento e na interlocução adequada. Quanto ao detalhamento, pode ser 
interessante trabalhar sequências de eventos, datas, discursos diretos e/ou indiretos. 
Proposta 2 – O ato submeter pessoas públicas ao tribunal da internet e decidir por seu boicote se popularizou 
nas redes sociais e não dá sinais de estar desacelerando. Suponha 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 
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do autor. Levando-se em consideração as características desse gênero textual, redija um resumo do texto 
“Quais os efeitos da cultura do cancelamento”. 
 
Importante observar: para desenvolver um bom resumo é importante ser capaz de, sem copiar enunciados do 
texto original e sem emitir comentários ou juízos de valor, identificar as ideias ou os fatos essenciais contidos 
na matéria. 
 

FUVEST - SEMANA I 
Prof. Renato 

 
TEXTO I 

Comportamento ético na sociedade 
A ética diz respeito ao código de princípios e valores morais que norteiam o comportamento de uma pessoa 

ou mesmo de um grupo. 
Há várias pessoas que não se importam com a ética, apenas se preocupam com si mesmas e em uma 

forma de conquistar algo, e neste processo muitos passam por cima de uma boa conduta. O simples fato de 
sonegar um imposto é visto como um ato antiético pela sociedade atual, mas passa como se não fosse, pois 
afinal tem-se a ideia de que se tal entidade faz isso, não tem problema se fizermos também – este processo 
pode ser definido como a naturalização de princípios antiéticos. 

Muitas vezes somos tentados a decidir entre duas situações, onde geralmente uma nos favorece menos, 
porém é correto, e outras podem nos beneficiar de alguma forma, seja socialmente, financeiramente, mas não 
é o correto, e é nesses momentos em que somos tentados a agir de forma antiética. 

Portanto, a ética define padrões sobre o que julgamos ser certo ou errado, bom ou mau, justo ou injusto, 
legal ou ilegal na conduta humana e na tomada de decisões em todas as etapas e relacionamentos da nossa 
vida. A ética procura prezar aos princípios individuais de cada pessoa, na qual cada grupo tem seus próprios 
valores, crenças e culturas. No entanto, ela compõe uma maneira dos quais esses grupos e indivíduos 
demonstram suas próprias ações. 

Uma das principais razões pela qual os seres humanos se envolvem em comportamentos antiéticos é a sua 
natureza essencialmente competitiva e a busca predominante pela vantagem sobre algo ou alguém.  

Qualquer sociedade não pode abster-se de um conjunto de normas e regras que normatize entre o convívio 
e induza ao respeito entre seus participantes. A real existência de uma regra, qualquer e independente de sua 
natureza da competência de quem tenha a elaborado, não garantem por si só que todos os objetivos sejam 
alcançados de forma esperada. Portanto para quem desobedecer a estas regras que foram direcionadas a 
serem seguidas corretamente, passa-se o individuo por uma penalidade pelo não cumprimento desta regra, em 
algumas sociedades essas penalidades variam de exposição pública, espancamento, prisão, e até mesmo a 
morte. 

Evidenciando que toda a sociedade tem suas próprias regras estipuladas a serem seguidas, e que a partir 
delas são criadas as punições, que podem coibir a transgressão dos valores éticos, no entanto não significa sua 
extinção, nem mesmo representa o melhor caminho a ser tomado. 

Dessa forma, para que haja a proteção dos valores éticos, a sociedade tem que tomar as decisões em 
conjunto e jamais uma imposição de cima, ou seja, para preservar os valores éticos é necessário que a 
sociedade deseje, seja educada para tal, que aceite e principalmente pratique durante toda a sua vida. 

No meio profissional, pode-se perceber que o profissional contador tem uma série de chances e riscos 
como qualquer outro indivíduo dentro da sociedade exercendo sua atividade. 

Cada organização, conselho, e afins tem suas regras éticas estabelecidas, porém várias pessoas ambiciosas 
quebram essas regras a fim de obterem benefícios pessoais de maneira desonesta. 

A sociedade já está cansada de ver noticiários de profissionais que agiram de forma antiética para obterem 
vantagens e se vangloriarem dessa péssima atitude. 

Mesmo tendo-se em mente o fato de que as regras existem para beneficiar a todos, há inúmeros casos em 
que elas são desrespeitadas, no entanto para que os valores éticos sejam praticados por todos e a sociedade 
ser beneficiada, todos devem estar dispostos a proteger esses valores, para tanto é necessário, que sejam 
claros, específicos e válidos para todos. 
 
TEXTO II 

A ética não é apenas uma teorização do agir, da moral, ela é uma prática que está vinculada diretamente à 
ação humana na sociedade. Logo, ela evidenciada em contextos diferentes na sociedade, como por exemplo, no 
político, no social, no econômico e no educacional. Assim contribui de uma forma abrangente no que se requer 
a uma perspectiva coletiva e não puramente individual. 

Jussandro Plácido Leite. A ÉTICA ARISTOTÉLICA NA SOCIEDADE BRASILEIRA ATUAL: Perspectiva da Filosofia para o Ensino 
Médio.  

 
Com base nas ideias presentes nos textos motivadores, acima apresentados, 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:  
 
Há uma crise ética na sociedade contemporânea? 
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Instruções:  
 A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.  
 Escreva, no mínimo, 25 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
 Dê um título a sua redação.  
 

UFU - SEMANA I 
Prof. Jaqueline 

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

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

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

 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da 
orientação geral e as relativas ao tema e ao gênero 
que escolheu, sua redação será penalizada. 
 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 
Muitas vezes, o humor é construído a partir de uma visão crítica do mundo e do comportamento humano. Além 
de ser marcado pela descontração, o humor vale-se do exagero, da hipérbole, do óbvio e do absurdo para 
provocar o riso ou, ao menos, um sorriso. Charges, paródias e piadas não podem ser interpretadas literalmente 
ou consideradas como verdades absolutas. Elas devem gozar de um espaço maior de liberdade para que o 
indivíduo possa se expressar com maior espontaneidade e, até mesmo, acidez. 
No principal caso julgado sobre os limites do humor, o Supremo Tribunal Federal optou por permitir, a princípio, 
a manifestação dos mais variados discursos humorísticos, o que reflete a tendência da Corte de conferir uma 
tutela privilegiada para as liberdades de expressão e de manifestação. 
Em 2010, no julgamento dessa Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.451, que trata da 
suspensão de dispositivos da Lei Eleitoral sobre o humor, o STF entendeu que programas humorísticos, charges 
e o modo caricatural de pôr em circulação ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos integrariam as 
atividades de imprensa, sinônimo perfeito de “informação jornalística”, devendo gozar da plenitude de liberdade 
que é assegurada pela Constituição à imprensa (art. 220, §1º). 
Mas não se assuste. 
O exercício concreto dessa liberdade não é ilimitado. Aquele que ofender terceiros e causar dano poderá 
responder penal e civilmente por abusos que vier a cometer. Além de pedir em juízo indenizações, o indivíduo 
que se sentir lesado poderá também pleitear direito de resposta ou uma retratação pública. [...] 
Nos últimos anos, alguns episódios colocaram a questão do humor e da liberdade de expressão novamente em 
evidência. Em 7 de janeiro de 2015, a redação do jornal satírico francês Charlie Hebdo sofreu um atentado 
terrorista que resultou na morte de 12 pessoas, além de feridos. O atentado seria uma resposta às caricaturas 
e sátiras ao profeta Maomé e líderes islâmicos feitas pelo jornal. A frase “Je suis Charlie” foi repetida por 
milhares de pessoas, em diversos países, como forma de solidariedade às vítimas e para lembrar a importância 
de se proteger a liberdade de expressão. Seriam as mortes um atentado à liberdade de expressão? O humor 
produzido pelos cartunistas teria ido longe demais, ao retratar figuras e aspectos de religiões conservadoras, 
como o Islamismo? [...] 
O grupo de humor “Porta dos Fundos” postou, em 23 de dezembro de 2013, um vídeo intitulado “Especial de 
Natal” com alguns esquetes que satirizavam o nascimento e a crucificação de Jesus. Se, de um lado, diversos 
grupos cristãos criticaram o vídeo e afirmaram que se sentiram ofendidos, de outro, a polêmica gerada 
aumentou a notoriedade do grupo e elevou expressivamente o número de visualizações do mencionado vídeo 
(até 27 de dezembro de 2016, o vídeo tinha 7.229.470 visualizações). As duas denúncias propostas em face do 
grupo “Porta dos fundos”, em razão do conteúdo exibido no vídeo, acabaram sendo arquivadas em 2015. Assim 
como o jornal Charlie Hebdo, o “Porta dos fundos” continuou produzindo conteúdo crítico: em 24 de dezembro 
de 2014, lançou o especial de Natal “O velho testamento” e, no ano seguinte, o especial “Jesus Cristo”. 
Em 2011, diante do cancelamento da Estação de Metrô, em Higienópolis, e da reação contrária dos moradores 
do tradicional bairro à linha metroviária, o comediante Danilo Gentili postou em sua conta no Twitter a seguinte 
frase: “entendo os velhos de Higienópolis temerem o metrô. A última vez que eles chegaram perto de um 
vagão foram parar em Auschwitz”. A referência ao campo de concentração nazista ocorreu em razão do bairro 
concentrar descendentes de judeus. Diante da repercussão do caso, Gentili apagou a postagem e, 
posteriormente, desculpou-se.[...] 
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Há limites para o humor? 
A resposta para a questão acima parece depender tanto das concepções subjetivas do intérprete sobre o que é 
ou não ofensivo ou de mau gosto quanto do valor que ele atribui para a liberdade de expressão. Seria possível 
classificar uma piada como inteligente, rude ou chula? Cabe ao julgador decidir se a piada valeu ou se o tipo 
humor praticado é de bom ou de mau gosto? 
Pelo texto constitucional, parece razoável que o julgador analise com maior rigor o tratamento dado para 
questões relacionadas à raça, gênero, sexualidade e religião, justamente por serem temas bastante delicados e 
que gozam de ampla proteção no ordenamento jurídico. 
Nos dias atuais, em determinados casos, é possível notar tanto alguns excessos quanto alguma suscetibilidade 
exagerada. Uma crítica ou sátira mais cáustica pode ser capaz de provocar uma discussão sem fim em mídias 
sociais e gerar repercussões nos mais diversos meios, o que nem sempre é negativo, mas deve se dar de forma 
razoável e respeitosa. Em certos momentos, parece necessário colocar alguns limites ao discurso humorístico. 
[...] 
É possível limitar o humor quando, por exemplo, ele incentivar preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação; for ofensivo a uma determinada religião ou crença; violar de forma 
injustificada e desproporcional a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem de uma pessoa; e incentivar 
discriminações ou discursos racistas. Recorda-se, aqui, o caso de uma mãe norte-americana que luta para ver 
removidos memes que usam fotos de seu filho de 3 anos, Grayson Smith, que sofre com diversas doenças 
graves, como epilepsia, apneia, um defeito no coração e protuberâncias do tecido cerebral em várias partes do 
crânio. Não é necessário ir muito longe para achar memes que gozam com o aspecto de uma criança. A filha de 
um famoso empresário, lamentavelmente, já teve diversas imagens suas utilizadas dessa forma. 
Além de observar a proteção constitucional oferecida a determinados bens, é recomendável que se analise 
também determinadas questões, como a conduta da vítima, se evitou a brincadeira ou se provocou a outra 
parte, mesmo já conhecendo a forma de humor praticada por ela; a forma como o humor é comumente 
expresso naquele programa ou publicação; e o contexto da piada, uma vez que o caráter cômico do programa 
ou da publicação pode vir a atenuar a gravidade daquilo que é exposto. 
Quando era apresentador do programa CQC, em 2011, o humorista Rafinha Bastos, ao ouvir o nome da cantora 
Wanessa Camargo, disse: “comeria ela e o bebê”. Na época, a cantora estava grávida. Ela, o nascituro e o 
marido entraram com uma ação indenizatória em face do humorista no Tribunal de Justiça de São Paulo e 
obtiveram ganho de causa. No Superior Tribunal de Justiça, Rafinha Bastos questionou a obrigação de 
indenizar, já que Wanessa afirmou que não buscava compensação moral, mas apenas a “punição do ofensor”. 
Caso não fosse aceito esse pleito, o humorista pediu a redução do valor fixado. Todavia, o relator do recurso, o 
ministro Marco Buzzi, considerou o comentário “reprovável, agressivo e grosseiro, sendo efetivamente causador 
de abalo moral” e negou os pedidos do humorista. Eles serão indenizados em R$ 150.000,00. No caso narrado, 
a piada ocorreu dentro de um contexto específico? A piada estava de acordo com o humor expresso no 
programa televisivo? Wanessa sabia e consentiu mesmo que tacitamente com a brincadeira? Para o Judiciário, 
as três perguntas receberam respostas negativas. 

Disponível em: https://feed.itsrio.org/humor-e-liberdade-de-express%C3%A3o-vale-tudo-3f3e2177b0cc  
 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um RELATO 
em que uma situação engraçada e cotidiana seja o estopim para a mudança de comportamento de uma pessoa. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um TEXTO 
DE OPINIÃO sobre as relações entre liberdade de expressão, democracia e humor. 
 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha que você, 
como representante de um grupo de pessoas que se sentiu ofendido em relação a piadas contadas por 
humoristas, decidi escrever uma CARTA ABERTA a estes alertando sobre os impactos disso na vida das 
pessoas. 
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UnB - SEMANA I 
Prof. Cassia 

 
TEXTO I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disponível em <https://www.methodus.com.br/artigo/678/a-era-do-egocentrismo.html>. Acesso em 06/02/2020. 
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TEXTO IV 

 
Disponível <http://e-preciso-sonhar.blogspot.com.br/ Acesso em 28/02/2018. 

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

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

 
ENEM - SEMANA II 

Prof. Raul 
 
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO: 
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
2. O texto deve ser escrito a caneta de tinta preta, na folha própria, em até 30 linhas. 
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o 

número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

4.1 tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "texto insuficiente". 
4.2 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
4.3 apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

 
— A gente tem usado uma técnica com adolescentes (que) eu gostaria de sugerir aos professores — 

começa Damares Alves. — Pega uma fita adesiva e cola no braço do adolescente, faz uma roda e manda tirar e 
colar no braço de outro e (depois) de outros. Daqui a pouco, na quinta ou na sexta pessoa, a fita não gruda 
mais. Assim é nossa alma: fica larga. Tem uma hora que a menina não cola com ninguém, sua alma não cola 
com ninguém. 

A declaração feita em dezembro pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) ao 
jornal Gazeta do Povo (veja aqui o vídeo) ilustra a nova política pública do governo federal para combater a 
gravidez precoce na adolescência e as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs): orientar jovens, nas 
escolas brasileiras, a não fazer sexo. 

(...) 
Ainda não foram divulgados os detalhes sobre a política pública – sabe-se que as ações começarão em 3 de 

fevereiro nas redes sociais. Damares, a segunda ministra mais popular do governo Jair Bolsonaro, atrás apenas 
de Sergio Moro, já declarou que a elaboração é feita ao lado dos Ministérios da Saúde e da Educação, mas as 
áreas não falam sobre o assunto. 

Em dezembro, o MMFDH organizou um seminário na Câmara dos Deputados, financiado com dinheiro 
público, com entusiastas da abstinência sexual. Na entrada do evento, cartazes alardeavam que a camisinha 
não protege contra o HIV (isso não é verdade). 

Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta sexta-feira (24), a ministra reforçou que o governo seguirá oferecendo 
outros métodos contraceptivos, mas também lembrará aos jovens a possibilidade de retardar o início da vida 
sexual. Ela afirma que o Brasil é o quarto país com mais casos de casamento infantil, atrás de Índia, 
Bangladesh e Nigéria. 

Questionado por GaúchaZH nesta sexta-feira (24), o Ministério da Família diz, em nota, que o governo 
brasileiro “até o momento, ignorou o adiamento da iniciação sexual” e que a proposta “não se trata de uma 
intervenção do Estado à liberdade do jovem brasileiro”. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2020/01/abstinencia-sexual-entenda-a-estrategia-da-ministra-damares-para-
combater-a-gravidez-na-adolescencia-ck5swry7j0b9o01mv88pk2b2e.html Acesso em 26 de janeiro de 2020. 

 
O Ministério da Saúde não respondeu como irá implementar a política de incentivo à abstinência sexual. 

Hoje, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza nove métodos contraceptivos, incluindo diferentes tipos de 
anticoncepcional injetável, pílula (incluindo a do dia seguinte), diafragma, DIU e preservativo. 

A pasta reconhece que os casos de gravidez estão caindo no Brasil ao longo da última década, mas ressalta 
que, em 2018, foram registrados quase 456 mil partos com mães de até 19 anos – o equivalente a 15% do 
total de bebês vivos no ano. 
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“Isso por si só aponta a necessidade de manutenção dos esforços até então conduzidos, e a inclusão de 
novas abordagens complementares”, afirmou a pasta, em nota. 

O Ministério da Saúde informou a GaúchaZH que, em 2019, foram distribuídas quase 470 milhões de 
camisinhas masculinas, 40% a mais do que em 2018, e 10,7 milhões de preservativos femininos, 569% a mais 
do que no ano anterior. No entanto, apesar de questionado, não informou se a ação será reforçada ou 
enfraquecida em 2020. 

De 2008 até o ano passado, o governo distribuía a caderneta do adolescente, um folheto que trazia 
informações sobre sexo seguro e puberdade, ação elogiada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. O presidente 
Jair Bolsonaro, no entanto, mandou o documento ser recolhido por mostrar “imagens que não caem bem para 
meninos e meninas de nove anos” – o documento era focado em estudantes de 10 a 19 anos. O recolhimento 
foi criticado por especialistas. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2020/01/abstinencia-sexual-entenda-a-estrategia-da-ministra-damares-para-
combater-a-gravidez-na-adolescencia-ck5swry7j0b9o01mv88pk2b2e.html Acesso em 26 de janeiro de 2020. 

 

 
A estratégia do governo federal para combater a gravidez precoce na adolescência e as infecções 

sexualmente transmissíveis (ISTs), de orientar jovens, nas escolas brasileiras, a não fazer sexo, “causa 
surpresa a quem trabalha com a epidemia de aids”, diz o médico infectologista Ronaldo Hallal, que entre 2011 e 
2013 foi coordenador-geral de Cuidado e Qualidade de Vida do Departamento de IST/Aids do Ministério da 
Saúde. Ele diz que a abstinência sexual enquanto política pública “não tem base científica”. 

— Há grandes estudos mostrando que a educação sexual, em comparação com a abstinência, causa 
iniciação sexual mais tardia, menos parceiros e maior uso de preservativos. O PEPFAR, um fundo constituído 
pelos Estados Unidos durante o governo Bush para investir no combate ao HIV na África, descartou a 
abstinência sexual porque não havia impacto relevante na redução de casos de HIV. A abstinência e o uso da 
camisinha não são políticas conciliáveis — afirma Hallal, que também faz parte da Sociedade Brasileira de 
Infectologia (Sbin). 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2020/01/abstinencia-sexual-o-que-dizem-especialistas-sobre-o-projeto-de-damares-
de-combate-a-gravidez-na-adolescencia-ck5sx8e090dd801qda5lc0g86.html Acesso em 26 de janeiro de 2020. 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 
o tema Educação ou abstinência sexual na adolescência: que estratégias seriam eficazes no combate 
à gravidez precoce e ao aumento de casos de ISTs entre jovens brasileiros? apresentando proposta de 
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
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ITA - SEMANA II 
Prof. Yuri 

 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão abaixo. 
 
O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de 

que o Brasil necessita? 
 
TEXTO I 

A política foi inventada pelos humanos como o modo pelo qual pudessem expressar suas diferenças e 
conflitos sem transformá-los em guerra total, em uso da força e extermínio recíproco. (...) A política foi 
inventada como o modo pelo qual a sociedade, internamente dividida, discute, delibera e decide em comum 
para aprovar ou reiterar ações que dizem respeito a todos os seus membros.  

Fonte: Marilena Chauí. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1994  
 
TEXTO II 

A democracia é subversiva. É subversiva no sentido mais radical da palavra. Em relação à perspectiva 
política, a razão da preferência pela democracia reside no fato de ser ela o principal remédio contra o abuso do 
poder. Uma das formas (não a única) é o controle pelo voto popular que o método democrático permite pôr em 
prática. Vox populi vox dei. Norberto Bobbio. Qual socialismo? Discussão de uma alternativa.  

Fonte: Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. Texto adaptado. 
 
TEXTO III 

Se você tem mais de 18 anos, vai ter de votar nas próximas eleições. Se você tem 16 ou 17 anos, pode 
votar ou não. O mundo exige dos jovens que se arrisquem. Que alucinem. Que se metam onde não são 
chamados. Que sejam encrenqueiros e barulhentos. Que, enfim, exijam o impossível. Resta construir o mundo 
do amanhã. Parte desse trabalho é votar. Não só cumprir uma obrigação. Tem de votar com hormônios , com 
ambição, com sangue fervendo nas veias. Para impor aos vitoriosos suas exigências - antes e principalmente 
depois das eleições.  

Fonte: André Forastieri. Muito além do voto. Época. 6 de maio de 2002. Texto adaptado 
 
TEXTO IV 

O voto obrigatório foi adotado no Brasil desde o Código Eleitoral de 1932 e se manteve até os dias de 
hoje. São cidadãos cujo o voto é obrigatório os alfabetizados maiores de 18 anos e com menos de 70 anos. 

Todo cidadão que não comparecer as urnas deve justificar sua ausência. Se não o fizer ou se a 
justificativa não for aceita pelo Juiz Eleitoral, deverá pagar multa arbitrada por esse Juiz. O eleitor que deixar 
de votar em 3 turnos consecutivos terá seu título cancelado. 

O voto obrigatório também é adotado em diversos paises do continente americano, por exemplo, em sua 
maioria países subdesenvovidos. 

https://mpmilani.jusbrasil.com.br/artigos/333810125/o-direito-do-voto acesso em nov. de 2019 
 
TEXTO V 

Voto em períodos não democráticos 
Observando a história do voto no Brasil, notamos que mesmo em momentos ditatoriais ou durante nossa 

fase colonial, na qual o Brasil nem mesmo era um país independente, o voto sempre esteve presente. 
Acontece que em democracias, o uso do voto é mais amplo e o processo eleitoral tende a ser livre de 
influências de quem ocupa o poder. Diferente do que aconteceu, por exemplo, durante o regime militar, em que 
as regras eleitorais eram modificadas para que os militares mantivessem o controle de quem ocupava os cargos 
eletivos. 

A ideia de democracia está ligada à participação política. Portanto, o espaço dado ao voto como mecanismo 
de escolha popular costuma ser mais amplo nesse regime político. Se nas fases colonial e imperial da nossa 
história, o voto se limitava à escolha de cargos do Legislativo, na fase republicana – salvo alguns momentos 
como o Estado Novo (1937-1945) e a Ditadura Militar (1964 – 1985) – o voto passa a ser usado na escolha 
do Poder Executivo. Com o fim do regime militar, voltamos a viver uma experiência democrática, em que nos 
é garantido o direito de escolher representantes tanto para os cargos do Legislativo – vereadores, deputados 
estaduais, deputados federais e senadores –, quanto para os cargos do Executivo – prefeitos, governadores e 
presidente da república. 

http://www.politize.com.br/historia-do-voto-no-brasil/ acesso em dez. de 2019. 
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Unicamp - SEMANA II 
Prof. Nathan 

 
TEXTO I 

Estudo realizado, em 2016, pelo Instituto para a Economia e a Paz, mostra que países com baixos níveis de 
corrupção, livre acesso à informação e melhor distribuição de renda e recursos conseguem vencer a violência. O 
Brasil amarga um 105º lugar entre os 163 países pesquisados. Os crimes interpessoais e de organizações 
pesam nas contas do país que enfrenta deterioração das instituições e se afundou na crise decorrente da 
corrupção generalizada. 

(Gazeta do Povo, edição semanal de 10 a 16 de junho de 2017, p.28).  
TEXTO II 

(...) A história da humanidade é uma história de lutas de guerras. Temos uma cultura de violência herdada 
de nossos antepassados. Mas a história da humanidade também é a história de homens e mulheres que 
mostraram, através de uma vivência pessoal, ser possível desenvolver uma Cultura de Paz. Os chamados 
pacifistas vivenciaram a solidariedade, e mostraram como as "lutas" individuais e de grupos podem gerar a paz. 
Muitos dizem que eles são seres especiais, porque ousaram propor e sonhar com um mundo sem violência. Eles 
nos mostraram caminhos e modos de vida que podem nos levar à Cultura de Paz. 

Disponível em: http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/apresentacao. 
 
TEXTO III 

Caetano Veloso, poeticamente, revela: “Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e 
matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais.” (Podres poderes)  
 
TEXTO IV 

(...) A cidadania para poucos, a pobreza, a falta de uma cultura de respeito aos direitos humanos, a 
discriminação racial e o racismo, a inacessibilidade à justiça, o machismo e as práticas inadequadas de 
segurança pública resultam em índices de violência extremamente elevados.  

Historicamente, as enormes desigualdades sociais, econômicas e culturais expressam uma das 
características mais marcantes do país. Em anos recentes, percebe-se um crescimento da consciência da 
sociedade e do governo quanto à necessidade de reverter-se essa condição, criando-se mecanismos de 
participação e controle social, programas, projetos e ações que indicam um movimento de transformações 
positivas.  

Apesar de possuir grande número de pessoas pobres, o Brasil não é um país pobre, mas precisa superar 
um quadro de injustiça social e desigualdade.  

Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/social-and-human-sciences/social-transformations/.  
 
TEXTO V 

Na Constituição da UNESCO (1948) há um trecho que postula: “Assim como as guerras nascem nas mentes 
humanas, é nas mentes humanas que devem ser erguidas as defesas da paz.”  
 
Proposta 1: Com base na leitura dos fragmentos que compõem a coletânea de textos motivadores e em suas 
reflexões sobre o tema, redija uma crônica argumentativa em norma-padrão da língua portuguesa, a ser 
publicada em uma revista de grande circulação nacional, apresentando seu ponto de vista sobre: “A 
(im)possibilidade de redução da violência no Brasil e do alcance de soluções favoráveis para a 
sociedade cultivar os valores da paz”.  
 
Proposta 2: A carta aberta manifesta a opinião de um grupo de pessoas, de uma entidade, sindicato, etc. 
diante de uma questão de interesse coletivo. Ela pode servir apenas para alertar, mas geralmente visa à 
mobilização de forma que se encontre uma solução para o problema denunciado. Dessa maneira, tem caráter 
argumentativo; portanto a persuasão é um elemento usado para elaborar a carta aberta. Tendo em vista o 
citado e os textos de apoio acima apresentados, redija uma carta aberta à comunidade, traçando reflexões 
sobre o tema. 
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FUVEST - SEMANA II 
Prof. Renato 

 
TEXTO I 

Tem-se confundido Estado laico com Estado ateu. Estado laico é aquele em que as instituições religiosas e 
políticas estão separadas, mas não é um Estado em que só quem não tem religião tem o direito de se 
manifestar. Não é um Estado em que qualquer manifestação religiosa deva ser combatida, para não ferir 
suscetibilidades de quem não acredita em Deus. 

(Ives Gandra da Silva Martins. Folha de S.Paulo) 
TEXTO II 

Vivemos em um Estado Democrático de Direito e laico. Para quem não sabe o que isso quer dizer, “Estado 
laico”, esclareço: o Estado, além de separado da Igreja (de qualquer igreja), não tem paixão religiosa, não se 
pauta nem deve se pautar por dogmas religiosos nem por interpretações fundamentalistas de textos religiosos 
(quaisquer textos religiosos). Num Estado Laico e Democrático de Direito, a lei maior é a Constituição Federal 
(e não a Bíblia, ou o Corão, ou a Torá). É por esse Estado que os congressistas devem lutar. 

(Jean Wyllys. www.jeanwyllys.com.br. Adaptado.) 
 
Com base nas ideias presentes nos textos motivadores, acima apresentados, 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:  
Estado laico: nas questões mais polêmicas, diante dos interesses das diversas religiões, pode o 
Estado garantir a sua neutralidade religiosa? 
 
Instruções:  
 A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.  
 Escreva, no mínimo, 25 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
 Dê um título a sua redação.  
 

UFU - SEMANA II 
Prof. Jaqueline 

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

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

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

 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da 
orientação geral e as relativas ao tema e ao gênero 
que escolheu, sua redação será penalizada. 
 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 

Dezessete pessoas morreram na China em decorrência de um novo tipo de coronavírus, que causa 
infecções respiratórias. O surto ocorreu inicialmente em Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes, mas 
já foram registrados casos em outras áreas do país e também nos Estados Unidos, Japão, Tailândia e Coreia do 
Sul. O temor é de uma pandemia em nível global. 

Autoridades aeroportuárias de todo o mundo aumentaram a triagem de viajantes provenientes do país 
asiático. Na quarta-feira (22), a China decretou quarentena na cidade de Wuhan – a partir de 23 de janeiro, 
ninguém poderá entrar ou sair da cidade. A OMS (Organização Mundial da Saúde) estuda declarar a situação 
uma emergência internacional de saúde. 

O primeiro caso possível do vírus no Brasil foi identificado na quarta, em Belo Horizonte. Segundo a 
Secretaria de Saúde de Minas Gerais, uma brasileira de 35 anos que viajou a Xangai está sob observação por 
apresentar sintomas respiratórios compatíveis com a doença causada pelo vírus. De acordo com as autoridades, 
no entanto, ela afirmou que não esteve em Wuhan, epicentro do surto – por não ter passado pela região, o 
Ministério da Saúde afirmou que o caso não se enquadra na definição de suspeito segundo os critérios de risco 
da OMS. 

O Ministério da Saúde emitiu em janeiro de 2020 um comunicado às vigilâncias sanitárias e aeroportos do 
Brasil com cuidados e recomendações. O órgão recomenda lavar sempre as mãos, evitar locais com grandes 
aglomerações e prestar atenção a sintomas como febre, dores no corpo e problemas respiratórios. 
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De acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China, o número de casos de pneumonia relacionada ao 
vírus confirmados no país é de mais de 400. No entanto, um incremento de registros é esperado à medida que 
chegam informações de diferentes províncias. 

O feriado do Ano Novo chinês, celebrado no próximo dia 25 de janeiro, aumentou as preocupações das 
autoridades, pois é uma época em que centenas de milhões de chineses viajam pelo país. 

Acredita-se que o surto tenha se originado em um mercado de peixes e aves em Wuhan e que, 
inicialmente, a transmissão tenha acontecido de animais para humanos. Depois, o vírus passou a ser 
transmitido de humano para humano. A OMS afirmou em nota que é preciso entender ainda a dimensão desse 
tipo de transmissão. Entre as orientações à população do órgão incluem evitar grandes aglomerações. 

Em pronunciamento transmitido pela rede estatal CCTV, o presidente chinês Xi Jinping disse que “a 
segurança da vida da população e sua saúde física têm de ser prioridade”. 

A nova onda de contaminação ecoou o surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), ocorrido na 
China em 2002 e 2003, também causado por um coronavírus. Na época, a doença se espalhou por 37 países e 
matou quase 800 pessoas. [...] 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) define uma pandemia como “espalhamento mundial de uma nova 
doença”. O termo também é restrito a doenças contagiosas, não sendo aplicável, por exemplo, a uma condição 
como o câncer. 

Para a OMS, o impacto ou a severidade de uma gripe pandêmica tende a ser maior do que o de uma gripe 
sazonal porque atinge um número muito maior de pessoas sem imunidade ao novo vírus. Mesmo que a doença 
não evolua para um estágio mais grave na maioria dos pacientes, o total de pessoas em estado grave tende a 
ser bem maior. 

Um mundo mais conectado por viagens e transportes é também um mundo em que doenças atravessam 
grandes distâncias com facilidade. [...] 

Em 2009, uma nova pandemia do vírus H1N1 correu o planeta. Apelidada de gripe suína, devido a sua 
origem em vírus encontrados em porcos, vitimou entre 150 mil e 580 mil pessoas. Foi a primeira pandemia do 
século 21, com casos registrados em quase todos os países do mundo. 

Um estudo da OMS divulgado em 2019 relaciona surtos ocorridos durante crises humanitárias, crescimento 
populacional, maior urbanização, economia globalizada, popularização e maior rapidez das viagens, migração e 
mudanças climáticas como fatores que têm contribuído para uma maior vulnerabilidade mundial para surtos de 
doenças infecciosas. 

“Entre 2011 e 2018, a OMS acompanhou 1.483 eventos epidêmicos em 172 países. Doenças de potencial 
epidêmico, como gripe, síndrome respiratória aguda grave (Sars), síndrome respiratória do Oriente Médio 
(Mers), ebola, zika, peste, febre amarela e outros, sinalizam uma nova era de surtos de alto impacto e com 
potencial de rápida disseminação que têm sido detectados com mais frequência e são cada vez mais difíceis de 
gerenciar”, declarou o relatório focado em avaliar o quanto o mundo está preparado para esses riscos. 

Intitulado “O mundo em risco”, o documento lista sete medidas urgentes a serem tomadas por autoridades 
em todo o planeta. A primeira da lista exige que governos priorizem e invistam financeiramente em ações 
preventivas e preparações, como parte de uma cobertura de saúde disponível a toda a população. “Instituições, 
doadores e países devem se preparar para o pior”, alerta outra medida que reforça a importância da pesquisa 
em vacinas, terapias, antivirais e capacidade de fabricação. 

Países mais pobres são mais suscetíveis e mais impactados pelas pandemias, de acordo com a OMS. Para 
além de problemas estruturais e financeiros, são locais em que existe mais desconfiança em relação a agentes 
de saúde e um maior apego a crenças religiosas em detrimento da medicina. 

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/01/21/Por-que-o-coronav%C3%ADrus-desperta-o-temor-de-uma-
pandemia  

 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um TEXTO 
DE OPINIÃO no qual fique claro a sua posição frente ao seguinte questionamento: o Brasil está preparado 
para um surto endêmico frente à situação política e econômica atual? 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um EDITORIAL 
sobre as relações entre o medo do coronavírus instalado na sociedade brasileira e a negligência histórica de 
autoridades e da população brasileira em relação à prevenção de doenças contagiosas. 
 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha que você, 
como médio e preocupado com o risco de uma pandemia, decidi escrever uma CARTA ao Ministro da Saúde 
alertando sobre os impactos disso na saúde dos brasileiros caso medidas preventivas não sejam tomadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 16

UnB - SEMANA II 
Prof. Cassia 

 
TEXTO I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema:  
Autoconhecimento: a investigação de si mesmo para alcançar o sucesso 
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ENEM - SEMANA III 
Prof. Viviane 

 
TEXTO I 

Tipos de violência obstétrica 
Um levantamento encomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e feito em 34 países identificou 

os sete tipos de violência obstétrica e maus-tratos que podem acontecer durante o parto. 
- Abuso físico (bater ou beliscar, por exemplo) 
- Abuso sexual 
- Abuso verbal (linguagem rude ou dura) 
- Discriminação com base em idade, etnia, classe social ou condições médicas 
- Não cumprimento dos padrões profissionais de cuidado (por exemplo, negligência durante o parto) 
- Mau relacionamento entre a gestante e a equipe (falta de comunicação, falta de cuidado e retirada da 

autonomia) 
- Más condições do sistema de saúde (falta de recursos) 
"Embora os maus tratos às mulheres durante o parto ocorram frequentemente no nível da interação entre 

mulheres e profissionais de saúde, falhas sistêmicas da unidade de saúde e do sistema de saúde também 
contribuem para sua ocorrência", conclui o estudo. 

https://www.minhavida.com.br/familia/tudo-sobre/34875-violencia-obstetrica (Adaptado) 
 
TEXTO II 

 
https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/vitimas-da-violencia-obstetrica-o-lado-invisivel-do-parto.html 

 
TEXTO III 

A violência obstétrica reduz as mulheres ao processo reprodutivo: a um útero que se reproduz ou se 
recupera da reprodução. O fenômeno é muito mais comum do que a novidade da palavra parece sugerir: são 
muitas as mulheres que ignoram ter sofrido violência obstétrica, tamanha a naturalização dos maus tratos aos 
seus corpos. É comum as mulheres reescreverem suas histórias de parto e puerpério como de violência 
baseada em gênero após ouvirem a palavra violência obstétrica. É um coro de testemunho sobre o qual há 
carência de vocabulário. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/21/opinion/1553125734_101001.html (Adaptado) 
 
TEXTO IV 

Frustração 
A arquiteta Camila Postigo dos Santos era acompanhada pelo mesmo médico havia cinco anos e confiava 

nele. “O médico concordou que eu poderia ter o bebê da forma que eu quisesse”, relatou. Depois de uma 
gestação saudável, veio a frustração: “Quando o médico chegou ao hospital, ele detectou que ainda faltava um 
pouco de dilatação e a partir daí ele começou a fazer intervenção atrás de intervenção. Ele forçou o períneo, me 
levou para o centro obstétrico sem me consultar, eu não fui ouvida”, protestou. A arquiteta não se conforma. 
“Eu não tive nem chance de tentar sentir como eu tinha que fazer a força e de sentir meu corpo, de sentir o 
que estava acontecendo”, lamentou. 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2014/04/denunciar-violencia-obstetrica-e-o-1-passo-para-reduzir-casos-diz-
medica.html (Adaptado) 
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TEXTO V 
Na opinião da obstetra Ellen Vieira, é preciso rediscutir a formação dos profissionais da saúde, que, por sua 

vez, podem ter intenções positivas, mas foram formados a partir de uma ótica violenta. “Não se trata da 
questão da intencionalidade, é da visão de assistência. Quando se fala de modelo de atenção à saúde que é 
altamente medicalizado, altamente intervencionista, com uma orientação de gênero muito explícita, que vê o 
corpo da mulher como um corpo incapaz de parir uma criança, vendo aquela mulher como defeituosa que 
precisa de intervenção e correção médica, terão atitudes violentas”. 
https://www.brasildefato.com.br/2019/05/10/dor-ignorada-or-vitimas-de-violencia-obstetrica-relatam-agressoes-durante-o-parto/ (Adaptado) 

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

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 
“Violência obstétrica cometida contra mulheres brasileiras”, apresentando proposta de intervenção, que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos 
para defesa de seu ponto de vista. 

 
ITA - SEMANA III 

Prof. Roger 
 

Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão 
abordada nos textos da coletânea. 
 
ITEM I 

 
ITEM II 
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Unicamp - SEMANA III 
Prof. Vanessa 

 
TEXTO I 

Herança nerd: crianças crescem idolatrando super-heróis graças aos pais 
 

Kaluan Bernardo 
Do TAB 

23/02/2020   
 
O pastor Giovani Zardini, de 30 anos, passeia com a esposa e o filho pela CCXP, um dos maiores eventos 

geeks do mundo e que acontece anualmente no Brasil. O pequeno, de apenas três meses, está todo vestido 
com roupas do Batman e, embora ainda mal saiba falar ou andar, já vê um enorme desfile de super-heróis e 
vilões passeando pelos corredores do São Paulo Expo. Quando chegar em casa, encontrará bonecos, filmes e 
gibis com os mesmos mocinhos e bandidos. Será que o garoto herdará a cultura nerd da mesma forma que um 
filho é incentivado a torcer pelo mesmo time de futebol do pai? 

Pelos corredores lotados de atrações de marcas, lojas de quadrinhos e atores famosos de seriados e filmes, 
há diversas outras famílias — fantasiadas ou não — com os pais se deliciando com aquele mundo de fantasia, 
tanto quanto seus pequenos. As filas para tirar fotos em estandes que imitam cenários famosos da cultura pop 
igualam crianças e adultos, enquanto pequenas estatuetas de heróis — que um desavisado poderia achar que 
são apenas bonecos para brincar — custam centenas de reais. Brinquedo de gente grande. 

Embora os heróis como Batman e Homem-Aranha tenham sido criados há mais de cinquenta anos, a 
cultura geek alçou novos patamares de popularidade mais recentemente, fazendo com que milhares de pais e 
filhos aproveitem eventos temáticos. Só a edição de 2019 da CCXP vendeu 280 mil ingressos, movimentando 
em torno de R$ 265 milhões."Eu lia Turma da Mônica com meus pais, mas agora é diferente. Vejo os pais 
consumindo a cultura com os filhos com um interesse muito mais alinhado. É uma oportunidade muito bacana 
de estarmos nas mesmas páginas, gostando das mesmas coisas", diz Zardini. Ele conta que, com menos de um 
mês de vida, seu filho vestia roupas do Yoda bebê (personagem de "Star Wars") que a avó costurou. Antes de 
falar ou andar, seus olhos já viajam por referências de uma galáxia muito, muito distante. 

"Esse é um fenômeno que tem a ver com a memória pela mídia e que, como qualquer memória, é 
transmitida também por gerações. Uma família que gosta de novela ou futebol vai assistir a esses programas 
com seus filhos", diz Monica Rebecca Ferrari Nunes, professora e pesquisadora em comunicação, consumo e 
memória na ESPM. 

A pesquisadora, que desenvolveu diversos trabalhos acompanhando jovens cosplays, acredita, no entanto, 
que não necessariamente as referências são para a vida toda. "As crianças vão criar vínculos com tais 
memórias, até que um dia vão ter contato com outras estruturas, como as da escola e de amigos, que vão 
gerar conflitos e tensões com os hábitos que desenvolveram com os pais", diz. 

Filhos acompanharem os pais (e vice-versa) em seus gostos culturais não é algo inédito nem exclusivo dos 
nerds, mas nesse caso o fenômeno é ampliado — afinal, quem lia Batman com os pais na década de 1980 não 
costumava sair e ver todos os heróis com capa e tudo na rua. "Vestir filhos e levar a eventos é mais 
impactante, porque se vestir como o personagem e usar os adereços é uma dimensão mais ampla e se 
manifesta de um jeito que dá mais visibilidade", diz Nunes.  

Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. A frase acima, dita por Ben Parker, tio do Homem-
Aranha, é um dos exemplos mais célebres de educação familiar passada pela cultura geek. Ela ilustra como, 
conscientes de seu público-alvo, criadores de super-heróis tentaram passar valores que consideravam éticos 
em suas histórias. Muitos desses princípios eram transmitidos pelas famílias dos personagens.  

Não por menos, os autores estadunidenses Stephen H. Segal e Dudycz Lupescu escreveram o livro "Geek 
Parenting" (Parentalidade geek, em tradução livre), que analisa as relações de pais e filhos na cultura pop — 
desde os mais problemáticos, como os Lannister de "Game of Thrones", até os mais protetores, como Sarah 
Connor, de "Exterminador do Futuro". "Histórias de fantasia e ficção científica são muito boas para falarmos 
com nossas crianças sobre o mundo. Elas tendem a abordar grandes perguntas sobre a vida e o universo, como 
'o que é certo e errado?', 'por que estamos aqui?', 'quem vamos encontrar?' e 'como é o sucesso?", diz Segal 
em entrevista. 

A psicóloga Bruna Louise, de 32 anos, compartilha a crença. "Essas obras são boas para observar 
integridade, trabalho em equipe, como lidar com conflitos morais etc", diz. Ela afirma não se preocupar com a 
eventual violência típica dos super-heróis. "O mundo já é violento por si só. O importante é conversar com 
nossos filhos para eles identificarem o melhor nessas obras", comenta. Para Nunes, no entanto, embora exista 
uma influência clara da cultura geek na criação das crianças, seu poder é limitado. "Não podemos tornar essas 
práticas como definidoras. É uma prática lúdica, de entretenimento, ligada à sociedade de consumo, mas que 
não vai tornar aquelas pessoas mais consumistas ou com os valores da obra. Essas questões são da sociedade 
como um todo. Eu não acredito que isso seja determinante, que a pessoa não vai ter crítica", afirma. 

Apesar de também considerar que as obras possam ser uma bússola moral para as crianças, ela não vê 
como problema elas se vestirem como uma vilã (e que em filmes como "Esquadrão Suicida" seja apresentada 
de forma sensual). "Elas entendem que a vida é diferente do filme e não enxergam maldade na personagem ou 
na roupa", comenta. "Para as crianças, o que está em jogo é apenas a brincadeira. É claro que é preciso dar 
atenção a isso, mas não é algo determinante, é um fenômeno de transitoriedade", diz Nunes. 
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Seja como for, a cultura geek tem o poder de unir pais e filhos em torno de um mesmo objeto. A secretária 
Simone Viana, 47 anos, e o advogado Emanuel Cristiano, 38, andavam com um pequeno Homem-Aranha, seu 
filho de 7 anos. Cristiano sempre frequentou eventos do tipo, mas sua esposa começou a acompanhá-lo apenas 
depois que o filho nasceu e o pai começou a levá-lo também. "Os eventos, filmes, séries e quadrinhos 
contagiam. Comecei a consumir tudo isso depois", diz ela. "Agora nosso filho está indo na onda. A gente assiste 
aos desenhos junto, mas com vontade de ver mesmo. Acontece uma união fantástica, não tem divisão. Todos 
querem ver as mesmas coisas", diz ele.  

"A cultura geek pode unir pais e filhos, assim como o futebol ou qualquer outro gosto em comum. Promove 
socialização, encontro, cultura e afetividade. É uma ótima oportunidade", diz Nunes. 

Disponível em: https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/23/heranca-nerd-criancas-crescem-idolatrando-super-herois-gracas-aos-
pais.htm 

 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação: 
Proposta 1 - Considere-se um leitor do TAB e, após ter lido o texto “Herança nerd: crianças crescem 
idolatrando super-heróis graças aos pais”, você decide escrever uma carta de leitor expressando seu 
posicionamento sobre esse tipo de influência na vida dos jovens. Considere as ideias apresentadas na 
reportagem para definir os argumentos e contra-argumentos a serem utilizados em sua carta. Apesar de ser 
uma carta de leitor, você não deve assiná-la. 
A carta de leitor é um gênero que atende a diversos propósitos comunicativos, como opinar, elogiar, reclamar, 
reivindicar, criticar, entre outros. Encontrada frequentemente no meio jornalístico, a carta de leitor apresenta 
um comentário e/ou opinião sobre determinado assunto lido nos periódicos. A argumentação e a interlocução 
presentes nesse texto têm por finalidade convencer o leitor sobre determinado ponto de vista. 
 
Proposta 2 - Imagine que você seja colunista de um jornal de grande circulação. Redija um texto de opinião a 
respeito da INFLUÊNCIA DOS PAIS NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DOS FILHOS. 
O artigo de opinião é um texto opinativo muito assemelhado estruturalmente à dissertação, ainda que permita 
algumas liberdades linguísticas impossíveis em um texto dissertativo científico como o uso pontual de palavras 
não dicionarizadas, subjetividades, etc. Por ser atribuído a uma pessoa, comunica um ponto de vista particular 
acerca de um assunto em primeira pessoa do singular. 
 

FUVEST - SEMANA III 
Prof. Nathan 

 
TEXTO I 

A novela Segundo Sol reacendeu uma questão que, vez ou outra, retorna para o circuito da televisão 
brasileira: a ausência de atores e atrizes negras nas produções. Logo que foi anunciado o elenco, vieram as 
contestações: como um corpo de intérpretes majoritariamente branco daria vida à Bahia, um estado onde 76% 
dos habitantes se declaram pretos ou pardos? 

Mauro Alencar, doutor em Teledramaturgia brasileira e latino-americana pela USP, explica que a 
1verossimilhança “se dá por uma sutil junção entre a imaginação do autor e a realidade”. É quando o criador 
monta uma trama tão bem elaborada que, mesmo tendo consciência de que ali está uma ficção, o público 
acredita nas personagens e na história. 

Julio Cesar Fernandes, professor da pós-graduação em Produção Transmídia da Faculdade Cásper Líbero, 
afirma que causa estranhamento a ausência de personagens negros em qualquer história que se passe no 
Brasil e explica que as telenovelas realizam um movimento de retroalimentação: “A teledramaturgia reflete o 
que acontece na sociedade, e a sociedade se espelha no que vê nas novelas”, pontua. 

(Isabel Costa. “Nova novela da Globo gera polêmica com elenco reduzido de negros”. www.opovo.com.br, 14.05.2018. Adaptado.) 
 
TEXTO II 

"Vero" significa verdadeiro; "simil", semelhante; ou seja, o que é verossímil é semelhante ao que é 
verdadeiro. No caso da obra literária, verossimilhança quer dizer semelhante à vida, a realidade. 

Verossimilhança é a impressão da verdade que a ficção consegue provocar no leitor, graças à lógica interna 
da história. A verossimilhança é, pois, a essência do texto de ficção. 

Os acontecimentos de uma histórianão precisam ser verdadeiros, no sentido de corresponderem 
exatamente aos acontecimentos que se passam no universoexterior ao texto, mas devem ser verossímeis, 
semelhantes a eles. 

https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/1605540 
 
TEXTO III 

A Globo divulgou um posicionamento sobre a controvérsia em torno da novela O Outro Lado do Paraíso, 
classificada como “desserviço” pelo Conselho Federal de Psicologia por sugerir que a personagem Laura (Bella 
Piero), que foi abusada pelo padrasto quando era criança, seria tratada pela advogada Adriana (Julia Dalavia), 
que é coach, com o uso de hipnose. “As novelas são obras de ficção, sem compromisso algum com a 
realidade”, diz o comunicado enviado pela emissora. 

A cena exibida na novela foi uma ação de merchandising do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC). 
Procurado pela Veja nesta terça, o IBC afirmou que coaches não fazem uso da hipnose. 

(“Globo defende ‘O Outro Lado do Paraíso’: ‘Novelas são ficção’”. https://veja.abril.com.br, 06.02.2018. Adaptado.) 
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TEXTO IV 

 
https://miriam-aline-arte-educacao-intermediatica-digital.webnode.com/charge/ 

 
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 telenovela e o 
compromisso com a verdade.  
 

UFU - SEMANA III 
Prof. Jaqueline 

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

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

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

 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da 
orientação geral e as relativas ao tema e ao gênero 
que escolheu, sua redação será penalizada. 
 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 

O debate não é novo. Pode o Estado interferir na vida privada de seus cidadãos? Sem querer fazer um 
histórico sobre a conhecida trajetória de conquistas cívicas e a construção jurídica da intimidade, gostaria de 
lembrar uma discussão mais recente: pais norte-americanos gozam do direito de matricular os filhos apenas 
em colégios que ensinem o criacionismo, contrariando o evolucionismo darwiniano. Ou simplesmente tirar as 
crianças da escola a promover a educação doméstica. 

Ignorância? Cultura? Estupidez ou liberdade? O governo francês, de tão secular, pretendia proibir a 
cobertura islâmica na cabeça das alunas na rede pública de ensino. Vejamos outra situação – o que dizer do 
sacrifício ritualístico de animais nas religiões de origem africana? Crueldade? Crime? Ou simplesmente cultura? 
E o que dizer das vaquejadas, das soltas, das touradas, das rinhas de galo e dos rodeios? 

Não é prosaica a discussão sobre a contraposição entre mentalidades bizantina e contemporânea. O tema 
central persevera tão íntegro quanto polêmico – a tensão entre regulamentação estatal e a privacidade, ambos 
constitucionalmente inseridos nos ordenamentos constitucionais dos países democráticos. 

Nem é preciso chegar ao ponto de citar costumes mórbidos de alguns chineses ao consumir os restos de 
fetos humanos ou a ameríndia de conservar múmias dos parentes na própria casa. Tais práticas não são menos 
legítimas por serem minoritárias, exóticas ou chocantes. A autodeterminação leva a jogar dentes no telhado, 
dar à criança água na casca do ovo e o costume de alguns comerem o cordão umbilical do próprio filho. Bizarro 
ou não, é cultura de uma minoria que, nem por isso, deve ser desrespeitado sob qualquer pretexto ou teoria. 

As soluções jurídicas costumam variar. Soluções domésticas intermediárias são válvulas de escape para 
temas delicados – circuncisão, doação de sangue, poligamia, substâncias alucinógenas, entre tantos outros. No 
Brasil, há quem proíba doação de sangue para os filhos acidentados; há os que consumem entorpecentes a fim 
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de alterar o estado mental no curso de rituais religiosos; há quem mutile seus filhos no nascimento. E daí? 
Pode o poder público intervir numa norma cultural ou religiosa? Em matéria de privacidade, será que não pode 
o Estado meter o bedelho em alguns temas e pode noutros? 

Recentemente, o governo brasileiro entendeu por bem sancionar medida que, em tese, proíbe os pais de 
intervirem fisicamente na educação dos próprios filhos. Diante de uma hesitante opinião pública que se furtou a 
ovacionar a norma, adiantaram-se autoridades a declarar que a lei não criminaliza a palmada e o cascudo. Quer 
apenas servir de paradigma para a sociedade perceber o caminho “certo” na educação de crianças e 
adolescentes. E o que será o “certo”? E quem diz o que é o “certo”? Sobretudo, o “certo” para a intimidade 
doméstica de todos... 

Temos uma descarada interferência privada no poder público nacional e, agora, inaugura-se a regulação 
pública da vida privada brasileira! Alguns pedagogos, psicopedagogos, psicoterapeutas professam não ser 
saudável a intervenção física familiar. O governo acolheu a tese, normatizando o tema. Confundiram-se alhos 
com bugalhos. A tortura paterna, aquela de brutalidade atroz já é crime, estando regulamentada uma série de 
medidas protetivas estatais contra os responsáveis pelos castigos degradantes. E a palmada? O beliscão? O 
cascudo? 

Como distinguir a tortura da palmada educativa?, perguntariam. Melhor seria extinguir qualquer forma de 
palmada, seja ela forte, fraca, corretiva ou humilhante. Afinal, limites podem ser estabelecidos através de 
muitos outros métodos, priorizando o diálogo, as limitações de benefícios etc – rematam. Particularmente, não 
importa exatamente o mérito dos argumentos de parte a parte da biblioteca que mais convém. Importa, em 
realidade, se há intervenção estatal na intimidade do cidadão brasileiro. Hoje, a “orientação” é sobre educação. 
O que será amanhã? 

Fico achando graça da contradição de alguns educadores sobre os limites de intervenção familiar. Enquanto 
esconjuram castigos físicos, incentivam o controle ostensivo ou dissimulado do conteúdo da programação das 
mídias acessadas pelos filhos. Beliscão não vale, mas espionagem é recomendável. Não sei se essas soluções 
são mais modernas ou simplesmente mais hipócritas. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2010-jul-31/intervencao-estado-vida-cidadao-ainda-controversa  
 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um TEXTO 
DE OPINIÃO sobre a interferência estatal quanto ao modo como os pais devem educar os filhos. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um EDITORIAL 
mostrando o papel do Estado na vida do cidadão e das nações.  
 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza uma CARTA 
ao presidente da república mostrando quando a interferência estatal é indispensável. 
 

UnB - SEMANA III 
Prof. Nathan 

 
"O AR DA CIDADE liberta", diz um conhecido provérbio alemão do fim da Idade Média. Depois, no início do 

século 20, pensadores como Georg Simmel e Walter Benjamin mostraram como a grande cidade, lugar 
impessoal da massa, é, paradoxalmente, o lugar da individualidade. Pois, no contexto de comunidades 
pequenas, a liberdade individual está sempre tolhida pelo olhar e o julgamento do vizinho. Já na cidade grande, 
ao contrário, o sujeito é anônimo na multidão, por isso está livre para ser ele mesmo, isto é, ser outro, aquilo 
que não se esperaria dele.  

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

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

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

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

F. Engels. Adaptado. 
 

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

ENEM - SEMANA IV 
Prof. Raul 

 
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO: 
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
2. O texto deve ser escrito a caneta de tinta preta, na folha própria, em até 30 linhas. 
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o 

número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

4.1 tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "texto insuficiente". 
4.2 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
4.3 apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

 
TEXTO I 

 
Jovens e saúde mental em um um mundo em mudança: tema do Dia Mundial da Saúde Mental 2018 

A adolescência e os primeiros anos da vida adulta são uma época da vida em que ocorrem muitas 
mudanças, por exemplo, mudar de escola, sair de casa e começar a universidade ou um novo emprego. Para 
muitos, estes são tempos emocionantes. Eles também podem ser momentos de estresse e apreensão, no 
entanto. Em alguns casos, se não forem reconhecidos e gerenciados, esses sentimentos podem levar à doença 
mental. O uso crescente de tecnologias on-line, sem dúvida trazendo muitos benefícios, também pode trazer 
pressões adicionais, à medida que aumenta a conectividade a redes virtuais a qualquer hora do dia ou da noite. 
Muitos adolescentes também estão vivendo em áreas afetadas por emergências humanitárias, como conflitos, 
desastres naturais e epidemias. Os jovens que vivem em situações como estas são particularmente vulneráveis 
a problemas mentais e doenças. 

Metade de todas as doenças mentais começa aos 14 anos, mas a maioria dos casos não é detectada nem 
tratada. Em termos da carga da doença entre adolescentes, a depressão é a terceira causa principal. O suicídio 
é a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. 

Extraído de: http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/2800-jovens-e-saude-mental-em-um-mundo-em-mudanca-tema-do-dia-mundial-da-
saude-mental-2018-comemorado-em-10-10  Acesso em 20/10/2019 

 
TEXTO II 

A repercussão de casos de suicídio e tentativas de autolesão entre jovens, principalmente estudantes, 
aumentou a percepção entre gestores e especialistas de que é preciso falar mais sobre o tema, ainda muito 
estigmatizado. Eles afirmam que o número de ocorrências segue uma tendência mundial de crescimento de 
mortes autoprovocadas na faixa etária mais jovem. 

(...) 
Especialistas ouvidos pela Agência Brasil avaliam que jovens são mais suscetíveis aos sofrimentos 

emocionais e transtornos mentais, porque nesta fase há muita expectativa e insegurança em relação ao futuro. 
Além disso, são submetidos a muita pressão sobre decisões importantes que devem ser tomadas cada vez mais 
cedo, quando ainda não apresentam experiência e habilidades psíquicas para lidar com frustrações e situações 
de muita responsabilidade. 

(...) 
Outro fator que pode estar levando os jovens a atentarem contra a própria vida são as exigências do 

mundo para ter sucesso e ser perfeito em tudo e a uma cultura que estimula a competitividade entre as 
pessoas e não proporciona a aceitação do diferente. 

“Esse momento tem exigido muito dos jovens. Eles precisam estar hiperconectados, ser empreendedores, 
ter sucesso, dar conta de mil coisas ao mesmo tempo. E aí tem uma série de questões, tanto mais voltadas 
para o sucesso acadêmico, emprego e também as relações familiares e com os outros. As pessoas estão mais 
intolerantes com o diferente e isso também causa sofrimento”, explicou o psicólogo Paulo Aguiar, membro do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP). 

Extraído de: http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-08/expectativa-e-insegura-quanto-ao-futuro-levam-jovem-problema-mental 
Acesso em 20/10/2019 

 
TEXTO III 

Os atendimentos ambulatoriais e internações no Sistema Único de Saúde (SUS) relacionados à depressão 
cresceram 52% entre 2015 e 2018, passando de 79.654 para 121.341. Na faixa etária de 15 a 29 anos, o 
crescimento foi de 115%, segundo um levantamento do Ministério da Saúde divulgado nesta terça-feira (17). 
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A pasta explica que o aumento nos dados pode estar relacionado à maior procura pela assistência, mas não 
descarta um possível aumento nos casos de depressão na população. 

"A depressão às vezes ela é vista como 'frescura'", destacou em coletiva de imprensa o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta. "As pessoas diminuem a importância, eventualmente, de um drama pra um 
adolescente que, em tempos de internet, é super amplificado". 

Em 2019, dados parciais mostram que já foram feitos, no SUS, 49.176 atendimentos relacionados à 
depressão e 16.311 internações. 

Extraído de: https://g1.globo.com/bemestar/depressao/noticia/2019/09/17/atendimentos-do-sus-a-jovens-com-depressao-crescem-
115percent-em-tres-anos.ghtml. Acesso em 20/10/2019 

TEXTO IV 

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

formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 
o tema A saúde mental dos jovens em debate na sociedade contemporânea apresentando proposta de 
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
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ITA - SEMANA IV 
Prof. Roger 

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

abordada nos textos da coletânea. 
 
ITEM I 

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=12CA7FD2027D1B1826E6D9708B5BE0FB0CAE4C62&thid=OIP.B18dSnMs1D-
yitHJJ_mfAQHaEa&mediaurl=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fwww.humorpolitico.com.br%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2019%2F01%2FVALE-
Brumadinho_concluido_MENOR.jpg%3Fresize%3D640%252C381%26ssl%3D1&exph=381&expw=640&q=DESASTRES+AMBIENTAIS+CHARGE

&selectedindex=1&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6 
 
ITEM II 

[...] 
Se formos impor um preço para o desenvolvimento e a sua associação por parte dos desastres ambientais, 

a resposta seria uma só: caro! 
Os danos ao meio ambiente não somente atingem plantas ou animais, mas também trazem muitos efeitos 

nocivos para o solo, à água, e o ar, afetando a todos nós. 
O desenvolvimento é algo que de fato impulsiona o homem,  gera progresso e até mesmo permite que 

procuremos atestar nossas mais profundas capacidades e adaptações, mas quando feito de forma inconsciente, 
nos afasta do nosso elo mais profundo e importante: o nosso planeta. 

Diante disso, os desastres ambientais são uma das maiores preocupações dos tempos atuais, 
principalmente porque os efeitos são arrastados por anos e mais anos à frente, e reverter essa situação 
dependerá da forma de como encaramos a nossa existência. 

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/05/16/desastres-ambientais/ 
ITEM III 

Imagem da Vale será afetada caso aconteça naufrágio no Maranhão 
Segundo especialistas, nome da Vale pode ser envolvido em terceiro desastre ambiental  em 5 anos 

e isso é o maior custo da companhia 
 

Caso se confirme o naufrágio do navio MV Stellar Banner e seus potenciais danos ambientais, a Vale terá 
seu nome vinculado a um desastre pela terceira vez em menos de cinco anos. O episódio agrava a crise 
reputacional iniciada com o rompimento da barragem da Samarco - sociedade com a BHP -, em novembro de 
2015. No auge do episódio que contaminou o Rio Doce, a Vale se declarou "mera acionista" da empresa. 
Quando parecia impossível piorar, veio a tragédia de Brumadinho, que deixou 270 mortos e novo rastro de 
lama em Minas Gerais, em janeiro do ano passado. 
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ITEM IV 
Desastres ambientais 

Por Redação, 00:00 / 30 de Novembro de 2015  
 
Opinião  

Enquanto ambientalistas e representantes do poder público tentam aplicar medidas para amenizar os 
estragos provocados pelo trágico rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, torna-se visível como 
o Brasil conta atualmente com limitados mecanismos materiais e legais de prevenção e combate a infrações 
ambientais. 

A ausência de fiscalização sistemática e de leis atualizadas repercute como negligência e com a sensação 
de impunidade. Até mesmo o desinteresse da sociedade em relação ao tema potencializa as ameaças 
constantes ao meio ambiente. O percurso da lama na rota do Rio Doce tem, ao menos, de chamar a atenção 
das autoridades e da opinião pública para a necessidade de se aperfeiçoar todo o setor sob pena de novos 
desastres. 

As multas aplicadas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) são a alternativa utilizada pelo 
órgão como tentativa de conter as ameaças graves ao meio ambiente. A tragédia em Mariana, por exemplo, fez 
o Instituto aplicar multas contra a Samarco que, somadas, chegam a R$ 250 milhões. O retorno assegurado 
com as sanções, contudo, é mínimo, pois muitas empresas ignoram os valores cobrados. Em outras situações, 
os processos tramitam na Justiça por anos sem haver nenhuma conclusão, enquanto os estragos causados por 
desastres humanos se agravam. 

Somente entre 2011 e 2014, apenas 8,7% das multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
foram pagas. As sanções impostas neste período com trânsito em julgado e, assim, sem mais possibilidade de 
recurso, somam R$ 4,9 bilhões. Desse total, todavia, o Ibama arrecadou R$ 424,2 milhões. Na Justiça, ainda 
tramitam processos referentes a R$ 11,4 bilhões. 

A falta de liquidação desses valores é um fator que limita a capacidade do Ibama em combater os 
constantes desastres ambientais. O Instituto é autorizado a aplicar sanção no teto máximo de R$ 50 milhões. 
No caso de Mariana, por exemplo, foram ajuizadas cinco ações contra a Samarco, perfazendo o total de R$ 250 
milhões. Paralelamente, o Ministério Público exigiu da empresa R$1 bilhão para sanar parte dos danos civis, 
mas outras indenizações também deverão ser requeridas a seguir, tornando-se um prejuízo ainda inestimável. 

As empresas da atividade mineradora devem ser conscientizadas de que não compensa reduzir os 
investimentos no planejamento e execução de obras destinadas à prevenção de acidentes. 

A legislação ainda apresenta defasagens preocupantes, como o Código de Mineração. Em vigor desde 1967, 
a lei carece de determinações mais eficazes. As mudanças propostas para a elaboração de um novo texto 
tramitam no Congresso Nacional e, travadas pela letargia parlamentar, somente passaram a ser tratadas após 
o exemplo de Mariana. 

É primordial impor às empresas responsabilidades mais claras sobre as medidas de prevenção a ameaças 
ambientais. Entre as alterações prometidas pelo relator da matéria na Câmara dos Deputados, destaca-se a 
exigência da elaboração de um plano de tratamento e reciclagem de rejeitos de exploração de minério. Outro 
ponto relevante acrescentado torna obrigatória a apresentação de plano de evacuação e contingenciamento de 
barragens em casos de acidente. 

O conceito do Brasil como nação civilizada não admite que ele fique sujeito a acidentes ambientais de 
impactos tão duradouros e graves, como os causados pela tragédia em Minas Gerais. Aguardar outro desastre 
para abrir os olhos já pode ser tarde demais. 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/opiniao/desastres-ambientais-1.1444598 
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Unicamp - SEMANA IV 
Prof. Raul 

 
A seguir, você tem duas propostas, direcionadas à produção de textos pertencentes a gêneros distintos. 

Escolha apenas UMA delas para redigir sua redação.  
 
Proposta A 

Você é um estudante universitário que deve fazer um trabalho para a disciplina de Sociologia. 
Elabore uma síntese das ideias principais que inter-relacionam os dois textos abaixo. Em seguida, 

posicione-se em relação ao ponto de vista defendido nos textos. 
 
TEXTO I 

 
TEXTO II 

Comodismo e zona de conforto: uma reflexão 
Por Alane Virgínia 

 
A gente demora a compreender algumas coisas. A gente demora a se adaptar a uma nova realidade. 

Tendemos a nos prender ao passado, mantemos determinadas situações apenas por medo da mudança. O 
comodismo é compreensível, porque são tantos os traumas ao longo da vida, que nos conformamos com as 
situações teoricamente estáveis. 

É difícil mudar isso, é difícil recomeçar, deixar para trás, esquecer, ignorar. Mas o recomeço pode lhe trazer 
novas perspectivas. E, por isso, não desperdice a oportunidade de pelo menos pensar sobre a possibilidade de 
dar um novo rumo a sua vida, de mudar a direção. 

Muitas vezes nos acomodamos sem nem mesmo perceber. O tempo é cruel, ele passa, não importa o que 
aconteça. Dia a dia ele continuará se arrastando e te arrastando junto com ele, ainda que você implore para 
que ele te conceda um pouco mais de tempo. 

O comodismo pode se instalar em diversos setores de sua vida, tanto no lado pessoal quanto no 
profissional, e se caracteriza, muitas vezes, pela atitude mecânica que começamos a impor para cumprir 
determinadas rotinas. Deixamos de pensar, de analisar, de construir e ligamos o piloto automático. 

No dicionário, o comodismo está ligado ao egoísmo, à atitude de cuidar apenas de si. No nosso cotidiano, 
demos um novo sentido a ele, mais voltado à atitude de aquietar-se, de se conformar com uma situação pelo 
simples receio da mudança. Costumamos resistir às mudanças, e esta resistência se transforma em um 
obstáculo à adaptação à nova realidade. 

Alguns psicólogos explicam que as novas rotinas exigem uma reestruturação da função cerebral. Como 
nosso cérebro costuma fazer as coisas do mesmo jeito sempre, a novidade exige dele a criação de um novo 
padrão funcional. É trabalhoso, claro, despende energia. 

O comodismo muitas vezes reflete o ter uma situação estável e ser infeliz nesta situação. Aqui a 
infelicidade não precisa ser necessariamente exaustiva ou crônica. Pode ser apenas sistemática, por exemplo. 
Pode ser aquela infelicidade vislumbrada simplesmente porque não estamos felizes e realizados dentro daquele 
contexto. 

Daí que nos acostumados a viver a vida daquele jeito. Não é uma infelicidade que imprescindivelmente traz 
lágrimas aos olhos, mas pode ser aquela que não leva o riso à boca. É o não estar plenamente feliz e aceitar 
passivamente esta condição. É a tal da zona de conforto ocupando espaço em nossas vidas. 

A inquietação é essencial, os questionamentos idem. E a felicidade, meninos e meninas, a felicidade deve 
ser inalienável, direito fundamental de todo cidadão. E é pela busca deste estado de espírito que precisamos 
nos mexer mais, lutar mais e acreditar nas possibilidades. 

Às vezes precisamos perceber melhor a tal zona de conforto. Talvez ela não seja tão confortável assim, e 
você esteja apenas com medo do que te espera lá fora. Tudo bem se você chegar à conclusão que prefere que 
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seja assim. O importante é ter a iniciativa de pensar sobre isso a ponto de ter a chance de fazer uma opção, 
qualquer que seja ela. 
 
Proposta B 
TEXTO I 

Nossa tradição cultural, por diversas razões, criou um ideal de cidadania política sem vínculos com a efetiva 
vida social dos brasileiros. Na teoria, aprendemos que devemos ser cidadãos; na prática, que não é possível, 
nem desejável, comportarmo-nos como cidadãos. A face política do modelo de identidade nacional é 
permanentemente corroída pelo desrespeito aos nossos ideais de conduta. 

Idealmente, ser brasileiro significa herdar a tradição democrática na qual somos todos iguais perante a lei 
e onde o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade é uma propriedade inalienável de cada um de nós; 
na realidade, ser brasileiro significa viver em um sistema socioeconômico injusto, onde a lei só existe para os 
pobres e para os inimigos e onde os direitos individuais são monopólio dos poucos que têm muito. 

Preso nesse impasse, o brasileiro vem sendo coagido a reagir de duas maneiras. Na primeira, com apatia e 
desesperança. É o caso dos que continuam acreditando nos valores ideais da cultura e não querem converter-
se ao cinismo das classes dominantes e de seus seguidores. Essas pessoas experimentam uma notável 
diminuição da autoestima na identidade de cidadão, pois não aceitam conviver com o baixo padrão de 
moralidade vigente, mas tampouco sabem como agir honradamente sem se tornarem vítimas de abusos e 
humilhações de toda ordem. Deixam-se assim contagiar pela inércia ou sonham em renunciar à identidade 
nacional, abandonando o país. Na segunda maneira, a mais nociva, o indivíduo adere à ética da sobrevivência 
ou à lei do vale-tudo: pensa escapar à delinquência, tornando-se delinquente. 

(Jurandir Freire Costa. http://super.abril.com.br. Adaptado.) 
 
TEXTO II 

Se o eleitorado tem bastante clareza quanto à falta de honestidade dos políticos brasileiros, não se pode 
dizer o mesmo em relação à sua própria imagem como “povo brasileiro”. Isto pode ser um reflexo do aclamado 
“jeitinho brasileiro”, ora motivo de orgulho, ora de vergonha. 

De qualquer forma, fica claro que há problemas tanto quando se fala de honestidade de uma forma 
genérica, como quando há abordagem específica de comportamentos antiéticos, alguns ilegais: a “caixinha” 
para o guarda não multar, a sonegação de impostos, a compra de produtos piratas, as fraudes no seguro, entre 
outros. A questão que está posta aqui é que a população parece não relacionar seus “pequenos desvios” com o 
comportamento desonesto atribuído aos políticos. 

(Silvia Cervellini. www.ibope.com.br. Adaptado.) 
 

A partir da leitura e análise dos textos acima, elabore um texto de opinião que procure responder à 
pergunta: A corrupção é intrínseca à cultura brasileira? 
 
 

FUVEST - SEMANA IV 
Prof. Nathan 

 
TEXTO I 

 
TEXTO II 

Yuval Harari, professor do departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém, faz uma 
análise da evolução do Homem, na qual a Inteligência Artificial (IA) e a biogenética destituirão em breve as 
regras que gerem as sociedades atuais. Ele explica como os netos dos nossos netos só serão em parte 
humanos, que será o algoritmo a decidir os empréstimos de um banco, que as reivindicações dos excluídos 
serão ignoradas e que o que hoje se ensina nas escolas e universidades de pouco servirá dentro de no máximo 
duas décadas. 

Ele afirma: “Dentro de algumas décadas, a IA pode tornar a maioria de seres humanos inúteis. Estamos 
agora a desenvolver software para computadores e IA que superam os seres humanos em cada vez mais 
tarefas, desde conduzir carros até diagnosticar doenças. Como resultado, os especialistas calculam que, dentro 
de algumas décadas, não serão só os empregos de taxistas e médicos, mas cerca de 50% de todos os postos 
de trabalho nas economias avançadas serão ocupados por computadores.” 

<https://tinyurl.com/yarroqmj> Acesso em: 20.10.2018. Adaptado. 
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TEXTO III 

Para poder dar respostas ao conjunto de suas missões, a educação [no século XXI] deve organizar-se em 
torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo, para cada 
indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, afim de participar e 
cooperar com os outros em todas as atividades humanas; e, finalmente, aprender a ser, via essencial que 
integra as três precedentes. 

(DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. São 
Paulo: Cortez, 1998, p. 89-90. 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 escola na 
formação do jovem para o mercado de trabalho do século XXI.  
 

UFU - SEMANA IV 
Prof. Jaqueline 

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

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

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

 
 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da 
orientação geral e as relativas ao tema e ao gênero 
que escolheu, sua redação será penalizada. 
 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 
 

Falta de fiscalização favorece ocupação desordenada 
Renato Fonseca 

 
Instrumento básico para organizar o crescimento urbano e respeitar as regras ambientais, o plano diretor 

está presente em metade dos 405 municípios mineiros obrigados a implantar a lei, conforme prevê o Estatuto 
da Cidade. O restante das prefeituras, em sua maioria, está em processo de elaboração da norma, que norteia 
a ação dos agentes públicos e privados. 
 Porém, ter o mecanismo legal não significa, na prática, a garantia de políticas que definam o uso e a 
ocupação correta do solo. Arquitetos, urbanistas, economistas e promotores de Justiça são praticamente 
unânimes em apontar que o processo de planejamento municipal carece de fiscalização e maior participação 
popular. 
 O descumprimento da lei pode ser visto em Itabirito, a 55 quilômetros de Belo Horizonte, na região 
Central. Erguidas no topo do morro, à revelia da fiscalização do poder público, ocupações irregulares ofuscam a 
beleza de parte da serra às margens da BR-356. São dezenas de barracos e até moradias de alvenaria 
construídas sem critérios técnicos em uma Área de Preservação Permanente. 
 O Plano Diretor de Itabirito foi instituído em dezembro de 2005, mas a norma não foi capaz de conter as 
construções no alto da serra. “Comprei uma casa aqui há cerca de cinco meses. A maioria das moradias foi 
construída há pouco tempo”, conta um morador da região, conhecida como Country. 
 Outro exemplo é percebido em Governador Valadares, no Leste de Minas. A cidade tem a norma desde 
2006, mas ainda convive com áreas invadidas, como no bairro Atalaia. Esgoto a céu aberto é o principal 
problema.  
 “Falta, principalmente, fiscalização para cumprir o que determina a lei. Mas também há casos de puro 
desconhecimento, por parte das prefeituras, da legislação e, infelizmente, situações em que as administrações 
agem de má-fé para beneficiar algum empreendimento. Em todos eles, temos atuado para exigir a norma 
presente”, destaca a promotora Marta Alves Larcher, da Promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério 
Público Estadual (MPE). 
 Para Dorinha Alvarenga, vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-MG), o plano diretor 
tende a ser ignorado em municípios que, ao elaborar o documento, desprezaram a participação popular. Ela 
reforça que a metodologia de construção de um planejamento do tipo prevê reuniões em bairros, escolha de 
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representantes comunitários e levantamento dos pedidos da população. Sem a presença deles, observa a 
especialista, os cidadãos não se sentem motivados a denunciar as irregularidades que veem. 
  
MEDIDAS 
 Em nota, a Prefeitura de Itabirito informou que o plano diretor, que será revisto em 2015, prevê atuação 
nas ocupações irregulares. O Executivo realizou várias intervenções na região da Cohab e Quintas dos 
Inconfidentes (Country). Casas foram demolidas e palestras e reuniões realizadas junto aos moradores. 
 Já em Valadares, o secretário de Planejamento, Wellington Azevedo, disse que a norma será revisada em 
2016. Mas até o ano que vem, outras leis complementares, como a do parcelamento de solo, estarão 
atualizadas. “O reassentamento exige projetos complexos, que custam milhões. Estamos em busca da captação 
de recursos”. Segundo ele, desde 2009, ano em que assumiu a nova administração, todas as tentativas de 
invasão foram coibidas.  
 Os bairros Atalaia e Azteca vêm recebendo obras de urbanização. Foram cerca de R$ 21 milhões de 
investimentos, do governo federal e da prefeitura. Obras de drenagem, pavimentação, construção de redes de 
esgoto e de água, contenção de encostas e canalização de córrego foram divididas em três etapas. 
  
A reportagem entrou em contato com a Associação Mineira de Municípios (AMM), mas segundo a assessoria de 
imprensa, ninguém foi localizado para comentar o assunto.  
  
PONTO A PONTO 
 A Lei 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, prevê a implantação de plano diretor em vários 
municípios brasileiros.   

A obrigatoriedade serve para cidades com mais de 20 mil habitantes ou integrantes de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas.  

O plano diretor, porém, também deve ser implantado em áreas consideradas de “especial interesse 
turístico” ou inseridas em regiões de influência de grandes empreendimentos com impacto ambiental.  

Segundo a promotora Marta Alves Larcher, a legislação ainda carece de normas claras para estipular 
prazos para o cumprimento das medidas. 

Disponível em: https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/falta-de-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-favorece-ocupa%C3%A7%C3%A3o-
desordenada-1.287427  

 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza uma CARTA 
ao prefeito de sua cidade mostrando a importância da criação de medidas que reduzam os impactos da 
urbanização na sociedade brasileira. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija uma NOTÍCIA 
que mostre os problemas decorrentes da ocupação desordenada presente na sua cidade.  
 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha-se que você 
esteja em uma sala de aula de produção textual e seu(a) professor(a) deseja avaliar a sua capacidade de 
resumir um texto sem alterar o ponto de vista do autor. Levando em consideração o processo avaliativo, redija 
um RESUMO. 
 

UnB - SEMANA IV 
Prof. Cassia 

 
TEXTO I 
 

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

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

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

Por estes fatores, vejo a necessidade de um cuidado especial ao oferecer as nossas crianças e adolescentes 
um estilo de música, pois hoje nos deparamos com músicas que podem levar várias mensagens 
negativas, vulgarizando e expondo o corpo feminino, fazendo apologia ao uso de drogas, valorizando a violência 



MARÇO - 2020 

 

 31

e a criminalidade entre outras. Mas, por outro lado, a boa música auxilia no equilíbrio das pessoas, 
principalmente das crianças e adolescentes, fazendo com que se acalmem, canalizem energia por meio da 
música (cantar, dançar, ouvir e tocar) e busquem respostas e vazão aos seus sentimentos. Cabe aos adultos a 
responsabilidade de estarem atentos e alertas na escolha das músicas que colocam a disposição das crianças 
em sua vida diária. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 


