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ENEM – SEMANA I 
Prof. Renato 

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

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

Diariamente o noticiário brasileiro reúne casos que exemplificam como a desigualdade social atinge a 
sociedade e impede que uma grande parcela da população consiga melhorar sua qualidade de vida. Educação e 
saúde de qualidade e saneamento básico são alguns dos pontos que mostram como ricos e pobres têm acessos 
distintos a direitos básicos. A isso, somam-se ainda oportunidades de trabalho e acesso a cultura e lazer.  

A desigualdade social é um problema histórico e estrutural, herança do nosso período colonial e que 
funciona como um ciclo que se alimenta com o passar dos anos, sustentado pela má distribuição de renda. Ou 
seja, determinados indivíduos se encontram em condições estruturalmente mais vantajosas do que outros, e 
esta posição os permite acumular ainda mais riquezas em detrimento dos demais. 
 
O que é desigualdade social? 

A desigualdade social é a diferença entre as classes sociais, em que determinados indivíduos se encontram 
em condições estruturalmente mais vantajosas do que outros. Isso acontece pela má distribuição de renda, na 
comparação entre os mais ricos os e mais pobres, além da falta de acesso a educação, saúde, cultura e 
oportunidades de trabalho. 
 
Como é a desigualdade social no Brasil? 

O Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo, segundo o último relatório divulgado pelo Pnud 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), ficando atrás apenas de nações do continente africano, 
como África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique. O levantamento tem 
como base o coeficiente Gini, que mede desigualdade e distribuição de renda. 

A desigualdade mostrada pelo relatório pode ser explicada por uma série de fatores, segundo Katia Maia, 
diretora executiva da Oxfam Brasil. Três deles, contudo, são determinantes para que o país permaneça numa 
posição negativa nos próximos anos: o racismo, a questão de gênero e a tributação de impostos. 

Reportagem publicada em 07 de julho de 2020.  
https://www.uol.com.br/ecoa/faq/desigualdade-social.htm.  

 
TEXTO II 

 
Tirinhas do Armandinho 

 
 



FEVEREIRO - 2021 

 

 3

TEXTO III 
A desigualdade social no Brasil é uma realidade que atinge uma parte considerável da população do país. 
As regiões brasileiras em que a desigualdade social mais se manifesta são o Norte e o Nordeste, pois 

apresentam os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixos do país. 
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2018, 10% da 

população concentravam 43,1% dos rendimentos do país. Isso significa que somente 10% da população 
do Brasil possuíam quase 50% da renda nacional. 

Ao mesmo tempo, os 10% da população mais pobre do país reúnem somente 0,8% dos rendimentos 
nacionais. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Brasil é um dos países mais desiguais do 
mundo. De acordo com o mesmo Instituto, o Bolsa Família é um dos responsáveis por reduzir em 15% a 
pobreza e em 25% a extrema pobreza no país. 
 
Causas da desigualdade social 

De acordo com o último relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), o Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo. Mesmo ocupando a 9° posição no ranking dos países 
com maior Produto Interno Bruto (PIB), no país não há uma distribuição de renda equitativa. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), as principais causas que geram desigualdade 
social no mundo são: 
 Dificuldade de acesso a uma educação de qualidade; 
 Falta de investimentos em serviços básicos, tais como saúde, saneamento básico e transporte público; 
 Política fiscal injusta; 
 Baixos salários. 
 
Consequências da desigualdade social 

As consequências da desigualdade social decorrem, principalmente, da má distribuição de renda que gera: 
 Marginalização; 
 Favelização; 
 Pobreza; 
 Desemprego; 
 Miséria; 
 Violência 
 Desnutrição. 

Texto publicado em 11 nov.2020 
https://escolaeducacao.com.br/desigualdade-social-no-brasil/ 

 
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 “A realidade persistente da desigualdade social brasileira”, 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 I 
Prof. Rogger 

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

Requalificação profissional: o futuro do mercado de trabalho 
 
Item 1 

Segundo o relatório Future of Jobs 2020, do próprio Fórum Econômico Mundial, metade de todos os 
trabalhadores do mundo vão precisar de requalificação até 2025. Entre as 15 habilidades mais requisitadas pelo 
mercado de trabalho do futuro, segundo o relatório, estão competências técnicas, como programação e 
experiência de usuário, com habilidades socioemocionais, como criatividade, liderança, pensamento analítico e 
inteligência emocional. 

https://exame.com/carreira/requalificacao-o-grande-desafio-do-futuro-do-trabalho-chega-a-davos/ 
Item 2 

Para a entidade (Fórum Econômico Mundial), governos, empresas e instituições não estão 
comprometidos com a capacitação necessária para preencher as vagas criadas pela Quarta Revolução 
Industrial. “Milhões de pessoas já estão sendo deixadas para trás por causa das condições de mercado voláteis, 
os efeitos da Covid-19, ou porque atuam em indústrias que estão sendo substituídas por novos setores”, afirma 
o relatório. 

https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2021/01/requalificacao-profissional-poderia-adicionar-us-65-trilhoes-ao-pib-global-ate-
2030.html 

Item 3 
Estudo encomendado pela Microsoft à consultoria FrontierView mostra que se o país adotar fortemente a 

tecnologia, a recuperação dos efeitos da pandemia da COVID-19 pode ser mais rápida – tanto na economia 
quanto na produtividade dos brasileiros 
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Interpretação do gráfico: se o Brasil maximizasse a adoção de IA entre agosto agora e 2030, o país cresceria 

1,6 vezes mais rápido no cenário mais conservador, e 2,4 no cenário mais otimista. 
https://news.microsoft.com/pt-br/a-adocao-de-inteligencia-artificial-pode-adicionar-42-pontos-percentuais-de-crescimento-adicional-ao-pib-do-

brasil-ate-2030/ 
 

Unicamp - SEMANA I 
Prof. Vanessa 

 
TEXTO I  

"Vai entalar": como elas lidam com a gordofobia no ambiente profissional 
 
Gordofobia é o termo utilizado para descrever preconceito com pessoas gordas. De acordo com pesquisa 

realizada em 2017 pela Skol Diálogos, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (Ibope), 
92% dos brasileiros admitem sofrer com o problema. Em muitos casos, na profissão. 

O mercado, no geral, subestima as pessoas gordas. Os argumentos são inúmeros: não vão dar conta, só 
pensam em comer, são preguiçosas, estão doentes, são desleixadas, irresponsáveis e por aí vai. Em razão 
destes julgamentos, muitas pessoas até desistem pelo caminho. 

Outro problema bem comum é a estrutura da empresa não se adequar a todos os tipos de corpos. Ou, em 
alguns casos, ser usada como desculpa para chacotas inapropriadas. "Certa vez, não fui contratada porque o 
uniforme da empresa só ia até a numeração 44", relata Bárbara Mendes. 
 

No Brasil, não existe lei específica para punir quem pratica gordofobia. Entretanto, a Constituição Federal 
tem como princípios fundamentais proteger a dignidade de qualquer pessoa, para que exista uma sociedade 
livre, justa, solidária, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Dessa forma, é possível associar a 
gordofobia como ofensa à honra e à dignidade, o que configura o crime de injúria, previsto no artigo 140 do 
Código Penal.  

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/08/14/vai-entalar-como-elas-lidam-com-a-gordofobia-no-ambiente-profissional.htm 
 
TEXTO II 

"Direito ao esporte ainda é negado às pessoas gordas", diz influenciadora 
 
A atividade física é negada às pessoas gordas desde criança. A gente começa a receber a mensagem de 

que nosso corpo não é capaz. Se vai jogar futebol, o gordo tem que ficar no gol. Ou o gordo é ridicularizado, 
dizem que ele vai ser a bola. Quando tem que correr, ninguém quer escolher a criança gorda porque acha que 
ela vai atrapalhar. 

Segundo ela, por isso muitas crianças acabam construindo uma relação problemática com a atividade 
física. "Elas nunca vão gostar. Não vão querer participar da aula de educação física. Se a gente falar para as 
nossas crianças gordas que elas são capazes, se a gente ensinar que elas têm direito de movimentar seus 
corpos e dizer a elas que o esporte é lazer, isso vai ajudá-las a enfrentar a vida. É muito importante. E é um 
direito que é negado às pessoas gordas 

https://extraordinarias.blogosfera.uol.com.br/2020/08/02/direito-ao-esporte-ainda-e-negado-as-pessoas-gordas-diz-
influenciadora/?cmpid=copiaecola 

 
TEXTO III 

Gordofobia: por que esse preconceito é mais grave do que você pensa 
“O homem que casar com uma mulher gorda vai preferir trabalhar dobrado, ficar na rua, qualquer coisa, 

menos voltar para casa e encontrar uma mulher gorda”, disse o líder de uma instituição religiosa em um 
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encontro de jovens entre 17 e 25 anos de idade. Na plateia, Evelyn Daisy pareceu ser a única a se importar. 
“Todos no salão aceitaram. Eu me senti mal, mas abri meus olhos e entendi que era preconceito”, conta ela, 
que se define como “preta, gorda, evangélica e feminista” e criou uma marca de roupas justamente com o 
objetivo de empoderar mulheres gordas e negras que, como ela, usam manequim além do número 52. 

Estudos indicam que, apesar dos esforços de conscientização, atitudes preconceituosas explícitas contra 
gordos aumentaram consideravelmente entre 2001 e 2010. Ainda é mais comum, no entanto, que o 
preconceito apareça travestido de elogio ou preocupação. Frases como “você tem o rosto tão bonito, por 
que não emagrece?”, “nossa, eu que sou mais magra que você não tenho coragem de usar biquíni” ou “seu 
marido é tão magro e você é tão gorda, dá certo?” são ouvidas por mulheres como Evelyn dia sim, outro 
também. Elas são reflexo da chamada gordofobia, o preconceito ou intolerância contra pessoas gordas. 

Enquanto injúria racial e violência contra a mulher são consideradas crime no Brasil, o preconceito com 
pessoas gordas não apenas passa batido como é até encorajado por órgãos de saúde pública e 
campanhas de publicidade, especialmente durante o verão, quando os corpos estão mais à mostra. Mas por 
que, afinal, há tamanha intolerância com o corpo gordo? 
 

Tortura Medieval 
Para começo de conversa, essa discriminação não é novidade. No entendimento judaico-cristão clássico, a 

gula é um dos sete pecados capitais e, portanto, uma demonstração de fracasso moral. Durante o período 
medieval, o jejum era uma prática constante que valorizava a espiritualidade em detrimento do corpo. Mais 
tarde, com o desenvolvimento da medicina, pesquisadores e charlatões propuseram as mais variadas soluções 
para o suposto problema, de ovos de parasitas a engenhocas para eliminar a gordura e exercícios que 
mais pareciam tortura… Tudo em vão. 

"Estamos tentando há centenas de anos encontrar a solução da corpulência, mas nunca conseguimos. A 
partir do momento em que as primeiras relações entre problemas de saúde e gordura corporal começaram a 
ser publicadas, o gordo passou a responder por tripla acusação: falta de formosura, falta de retidão 
de espírito e falta de capacidade para gerenciar a própria saúde”, diz a nutricionista Paola Altheia. 
Criadora do blog Não Sou Exposição, Altheia notabilizou-se por desconstruir os mitos de emagrecimento e 
questiona os padrões de beleza: “Está mais do que na hora de compreendermos que o corpo gordo não é um 
erro, um pecado ou um crime”. 

Muitos dos mitos relacionados com o peso têm a ver com a ideia de que a obesidade é controlável — 
portanto, representa negligência. Mas o excesso de peso não é necessariamente resultado de comer demais. 
Vários outros fatores podem contribuir, como falta de sono, condições socioeconômicas, medicamentos, 
desequilíbrio hormonal, genética, problemas de saúde mental e até mesmo a poluição do ar. Ou seja, 
segundo Altheia, dizer que uma pessoa é obesa porque ela come demais e não se exercita muito é fazer uma 
generalização. 

Outro mito comum é a noção de que pessoas gordas não são saudáveis apenas por serem gordas. Hoje, a 
obesidade é identificada com o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), um número obtido por meio da 
relação entre altura e peso. O Índice de Massa Corporal é uma classificação da antropometria, um segmento da 
antropologia que mede o corpo humano e suas partes, e começou a ser usado a partir do século 19 como forma 
de estabelecer normas sociais e definir o que seria um “corpo humano normal”. 

Essas tentativas de definir e categorizar pessoas entre normais e anormais estão fortemente associadas 
à eugenia, ciência que tenta determinar quais seriam os seres humanos com o melhor patrimônio genético — 
e que já serviu de justificativa para genocídio, escravidão e colonização. 

Há um termo para isso na chamada “sociologia da obesidade”: healthism (ou higiomania, em português), 
que é um julgamento moral sobre alguém com base em sua saúde ou preocupação em excesso com a saúde. 
De acordo com esse estudo, quem não é considerado saudável ou que faz coisas contrárias ao que é 
tido como tipicamente saudável acaba sendo visto como uma pessoa ruim ou com moral negativa. 
“Cada vez mais aumentamos nossas expectativas sobre as pessoas em termos de saúde e comportamentos 
saudáveis, e é uma expectativa disseminada, que permeia a vida social, profissional e educacional dos 
indivíduos”, diz Michaela Null, professora de Sociologia da Universidade de Wisconsin-Fond du Lac. 

“O estudo do healthism não é contrário à saúde, apenas questiona como entendemos a saúde, quem 
responsabilizamos pela saúde, como ela está relacionada a sistemas de poder e a crescente pressão para que 
as pessoas aparentem saúde.” Segundo Null, cuja especialidade é sociologia da obesidade, essa área do 
conhecimento se dedica a pensar criticamente sobre como o peso de alguém é frequentemente usado como 
indicador de saúde e como a ideia de ser magro resulta em projeções sobre a qualidade de alguém como 
pessoa. 

Saúde? Isso é relativo 
Estudo recente encabeçado por psicólogos da Universidade de Los Angeles (Ucla) apontou que usar o IMC para 
determinar índice de saúde levou à classificação incorreta de 54 milhões de americanos saudáveis como 
“doentes”. De acordo com a pesquisa, que cruzou dados de IMC com os de exames laboratoriais, quase 
metade dos norte-americanos considerados acima do peso conforme seus índices de massa corporal 
são saudáveis, assim como aproximadamente 20 milhões de obesos. Além disso, mais de 30% das 
pessoas com o IMC considerado normal na verdade não estão saudáveis. Conclusão? Obesidade não é sinônimo 
de doença, assim como magreza não é sinônimo de saúde. 
Algo que já sabia Luciane Barros, criadora do Africa Plus Size Fashion Week, um projeto pioneiro no Brasil que 
faz desfiles de moda e cria peças para mulheres gordas e negras com a missão de valorizar a beleza de 
diferentes tons e tamanhos. Durante mais de oito anos, Luciane praticou boxe profissionalmente, inclusive 
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treinando para competições. O manequim 48 não foi empecilho para ela, cujos exames de saúde não 
apontavam qualquer problema com colesterol ou diabetes. Barros era gorda, saudável e lutadora de boxe. 
“Perceber que ser gordo ou magro não define saúde foi o que me impulsionou a criar o Africa Plus Size Fashion 
Week. Por preconceito, foi pregado que o gordo não tem saúde. E isso não é verdade, comecei a perceber que 
isso não me definia”, explica. Na realidade, conforme pesquisa publicada no periódico Archives of Internal 
Medicine, uma em cada quatro pessoas magras sofre dos riscos associados à obesidade. Ao mesmo tempo, 
15% dos norte-americanos que são considerados “muito obesos” de acordo com seu IMC (o que equivale a 
mais de 2 milhões de pessoas), estão, de fato, saudáveis. 
O problema é que o IMC não traz dados sobre hábitos saudáveis, hormônios, taxas de colesterol e 
triglicerídeos, além de outros fatores que são detectados por meio de exames laboratoriais e dizem muito 
mais respeito à saúde de alguém do que o tamanho de um corpo. 

https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2017/05/gordofobia-por-que-esse-preconceito-e-mais-grave-do-que-voce-pensa.html 
 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação: 
SITUAÇÃO 1 – 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 do autor. Levando-se em consideração 
as características desse gênero textual, redija um resumo do texto “Gordofobia: por que esse preconceito 
é mais grave do que você pensa”. 
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. 
 
SITUAÇÃO 2  
TEXTO I 

Como a mídia cria estereótipos que impulsionam a gordofobia 
 

Agnes Arruda, jornalista, mestra em Comunicação e professora universitária em Mogi das Cruzes (SP), 
passou boa parte da vida acreditando que havia algo de errado com o seu corpo. Não era pra menos. Cresceu 
vendo nas novelas, filmes e séries de TV em que pessoas gordas - sobretudo mulheres - eram representadas 
como carentes, que precisam emagrecer para obter sucesso na vida ou serem levadas a sério além de sempre 
serem motivo de piadas. 

Nas reportagens a mesma coisa: pessoas gordas sempre são vinculadas à doença, ainda que a medicina já 
tenha identificado que o índice de massa corpórea (IMC) não é o único critério determinante da condição de 
saúde de uma pessoa. O processo de anulação foi tão violento que, por muito tempo, Agnes não percebeu que 
não havia nada de errado com o seu corpo. O estalo chegou tardiamente, após os 30 anos de idade, depois de 
ver uma amiga sofrer um ataque gordofóbico. “Eu senti minha própria dor através da dor de outra pessoa”, 
lembra. 

O artigo “Estereótipos da Gordofobia” foi publicado na Líbero, revista do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação (PPGCOM) da Faculdade Cásper Líbero, em dezembro de 2020 (n. 46) e mostra como as pessoas 
gordas são representadas na mídia. 

“Eu percebi que a similaridade das personagens com a minha história não era uma simples 
coincidência. As pessoas gordas são representadas de forma pejorativa na mídia porque existe um 
fenômeno social que se manifesta na mídia e vice-versa”. 

Para identificar a gordofobia reproduzida na mídia na infância, Agnes analisou a personagem Laura, da 
novela mexicana Carrossel, em sua primeira versão exibida no Brasil (1989-1990). “Ela é uma criança retratada 
como triste e sonhadora, aparece sempre comendo, enquadrada em close-up, super close ou contra-plongèe, 
recursos visuais utilizados quando se quer passar a sensação de algo grande, que não cabe na tela. Os colegas 
estão sempre pregando peças em Laura, e por vezes a própria professora a hostiliza por seu tamanho”. 

O último exemplo analisado junto às histórias de vida da autora se encontra na notícia sobre o 
emagrecimento da atriz Guta Stresser, conhecida por interpretar o papel de Bebel, no seriado A Grande 
Família. Com a manchete “Após perder o pai e o emprego, atriz emagrece 15 kg e fica gata”, o texto falava 
sobre como a atriz superou as adversidades da depressão e do desemprego com exercícios físicos e mudança 
na alimentação. Publicada originalmente no portal R7, a matéria não está mais no ar, mas um print da 
manchete ainda pode ser encontrado na internet. Na narrativa mostrada, o emagrecimento está diretamente 
ligado ao sucesso, o que pressiona pessoas gordas a buscarem a perda de peso como a solução dos problemas. 

https://esportes.yahoo.com/noticias/como-a-midia-cria-estereotipos-que-impulsionam-a-gordofobia-183110483.html 
 

A partir de alguns exemplos mencionados acima e nos outros textos motivadores, foi possível identificar 
que as mídias promovem a gordofobia de forma sistemática em seus produtos: alívio cômico, estepe para a 
personagem principal, personificação do que é feio, eterna romântica, emagrecimento que transforma. Imagine 
que você seja um(a) jornalista que já passou pela experiência de sofrer preconceito devido ao peso. Redija uma 
postagem em seu blog, relatando um acontecimento vivido, descrevendo o que sentiu diante dele e refletindo 
sobre a influência da mídia na produção e na reprodução da gordofobia. 

O diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, 
sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, 
uma vez que muitos possuem as mesmas características e, por isso, são comumente chamados de “Diários 
Virtuais”. 
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FUVEST - SEMANA I 
Prof. Nathan 

 
Leia os textos para fazer sua redação. 
 
TEXTO I 

Em 2007, a Associação Norte-americana de Psicologia (APA na sigla em inglês) publicou um documento em 
que denunciava a tendência sexualizadora das crianças nas sociedades modernas. O documento apontava que 
o fenômeno abrange desde roupa, brinquedos e videogames até séries de TV, inoculando de forma sutil o 
erotismo prematuro no universo das meninas. O estudo mostrou que meninas a partir de quatro anos são 
bombardeadas com modelos de sucesso que triunfam graças a seus atributos físicos, às medidas que o 
mercado impõe, mas não por suas qualidades pessoais e profissionais. Dez anos mais tarde essa tendência, 
longe de ser corrigida, cresceu. [...] 

As razões fundamentais são, como quase sempre, de consumo: a moda, principal artífice da utilização de 
meninas em anúncios publicitários como Lolitas cada vez mais jovens, impulsiona esta imagem como um 
potente gancho comercial para vender seus produtos. Tudo está à venda numa sociedade ultramaterialista, 
tudo pode ser usado para gerar dinheiro, até mesmo a infância. 

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/30/cultura/1496151116_106223.html) 
 
TEXTO II  

Essa sexualização tem efeitos negativos que ficarão evidentes com o crescimento, aparentes na saúde 
mental e no desenvolvimento sexual saudável. As meninas podem desenvolver questões sobre o próprio corpo, 
trazendo problemas de autoestima, distúrbios alimentares, depressão e uma visão deturpada sobre si. Há um 
tempo, esses problemas eram característicos em jovens em transição da adolescência, entre 12 e 15 anos. 
Hoje estão sendo detectados em meninas entre 5 e 9 anos. [...] 

Essa experiência precoce no mundo adulto acarreta na aproximação violenta e distorcida da criança com o 
universo da sexualidade. O erotismo, a sensualidade, a sexualidade são capacidades que se desenvolvem no 
tempo certo, assumindo uma forma específica em cada etapa do indivíduo e se aproximando dos padrões 
adultos na adolescência. 

https://medium.com/@LuizaBraz/precisamos-falar-sobre-a-hipersexualiza%C3%A7%C3%A3o-das-meninas-de58117aeb96 
 
TEXTO 3 

Site Criança e Consumo – O que é erotização precoce? 
Ana Olmos – A erotização é precoce quando acontece antes da faixa etária correta da criança para 

determinado estímulo. Ela é precoce, também, se os conteúdos que aparecem para ela são precoces à sua faixa 
de idade. Vou dar um exemplo: se você conversa sobre sexo com uma criança de 12 anos, que já tem uma 
ideia sobre o assunto, está dentro daquilo que seria o esperado para essa faixa etária. Agora, se aquilo que é 
sugerido ou até mesmo estimulado está fora dessa faixa etária, podem surgir problemas. Esse tipo de atitude é 
ruim e deixa a criança perdida. São informações de difícil compreensão e que podem ter impactos negativos 
para ela. 

CeC – Existe relação entre erotização precoce e consumismo na infância? 
AO – Para um menino de 12 anos, por exemplo, ser aceito socialmente é a coisa mais importante da vida 

dele. Ele pode se espelhar em hábitos, de um grupo de artistas ou de conteúdos que são veiculados na mídia. 
Isso vira um parâmetro para que ele esteja dentro ou fora do grupo. Mas, dependendo da idade, ele não tem 
senso crítico para avaliar se esse é um conjunto de atitudes que não tem relação com a maneira de viver dele, 
com a família, etc. A publicidade procura entrar nesse segmento de mercado, voltado para esses meninos e 
meninas, passando a ideia de que o consumo é o caminho do pertencimento. Muita publicidade começa assim: 
“Se você gosta de tal coisa…”. “Se você quer ser como tal pessoa…”. E tudo isso bate fundo na necessidade de 
pertencimento. Só que, no caso, o paradigma e o modelo do pertencimento são dados de fora para dentro do 
grupo de crianças. Não é uma escolha, nem uma via de mão dupla. 

(Ana Olmos é psicanalista, conselheira do Criança e Consumo e membro do Conselho de Acompanhamento 
da Mídia da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Ela atende crianças há 30 anos e, 
algumas delas, com problemas relacionados à erotização precoce, tema complicado de ser identificado e, 
muitas vezes, difícil para ser lidado pelos pais e responsáveis. Quando esse é o assunto, uma coisa é certa: a 
sociedade precisa estar atenta ao que as crianças fazem e ao que assistem.) 

(Disponível em: https://criancaeconsumo.org.br/noticias/publicidade-infantil-incentiva-adultizacao-e-erotizacao-precoce/) 
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TEXTO IV 
 

 
 

De acordo com o depoimento do psicólogo Luiz Coderch ao HuffPost Brasil, a ideia de namoro pode causar 
confusão nas crianças que estão entrando em fase escolar, geralmente entre os cinco e nove anos. Nessa fase, 
eles estariam ainda aprendendo o que é a amizade – e pular essa etapa poderia dificultar a aprendizagem 
de lições importantes na construção de relacionamentos saudáveis no futuro, como respeito ao próximo, 
carinho, atenção e companheirismo. 

(Disponível em: https://www.hypeness.com.br/2017/04/crianca-nao-namora-a-campanha-amazonense-que-luta-pelo-fim-da-sexualizacao-
infantil/) 

 
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: Os padrões de 
consumo contemporâneos e a hipersexualização infantil. 
 
Instruções:  
A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.  
Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
Dê um título a sua redação.  
 

UFU - SEMANA I 
Prof. Vanessa 

 
Orientações  
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará duas 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. 
 
TEXTO I 

A nova lógica da influência não dá espaço para tanta ostentação 
 

Nada retrata melhor a mudança na nossa forma de encarar o estilo de vida dos influenciadores digitais no 
último ano do que a "covid party" de Gabriela Pugliesi. Já faz nove meses que a festinha com direito a stories 
no Instagram, desdenhando da gravidade do vírus, ocorreu — e desde então, muito mudou nas redes. Ostentar 
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produtos, experiências, viagens e contatos deixou de fazer sentido. E como ficou a galera que dependia disso 
para manter seu público?  

"Parece que a rotina das celebridades e dos digital influencers é defrontada com os privilégios e, 
consequentemente, esse conteúdo é colocado em xeque do ponto de vista da sensibilidade e da pertinência 
dele para esse momento", avalia o pesquisador Tiago Faria no. Tiago lembra que, enquanto Madonna 
agradeceu pelo "vírus ser um grande equalizador" do alto de sua riqueza numa foto em uma banheira de luxo, 
quem é gente como a gente está aqui restrito ao seu chuveiro elétrico — quando muito. 

O desejo pela vida do influenciador ou famoso deixa de ser apenas uma aspiração. Passa a ser um recorte 
de quem tem mais chance ou menos chance de contrair o vírus e morrer como consequência, já que fatores 
como classe social influenciam em possibilidade de distanciamento, acesso ao sistema de saúde e mesmo no 
desenvolvimento de comorbidades. "Antes, a gente seguia o influenciador para admirar, se inspirar na vida dele 
e ter esse estilo de vida que ele tinha quase como se fosse algo inalcançável. (...) O tal do influenciador tinha 
uma vida aspiracional. E como você não conseguia comprar o pacote todo da vida dele, você ia comprando 
pedacinhos, e esses pedacinhos eram as marcas patrocinadoras", diz o antropólogo Michel Alcoforado. 

Em uma pesquisa feita pela Consumoteca, 54% dos entrevistados disseram estar revendo sua lista de 
influenciadores durante a quarentena ao ver que determinados conteúdos já não fazem mais sentido. Entre a 
geração Z, esse número cresce para 65%.  

Não que a profissão influencer vá desaparecer, dizem os caóticos. Mas a forma de ostentar — e também de 
influenciar — muda. "Não dá mais para a gente falar de ciência, cultura, política, economia, de forma 
dissociada. Isso também vai impactar essa lógica de influência dentro das redes sociais. É o que a gente tem 
falado sobre a politização de um lifestyle. Não dá mais para um influenciador produzir um conteúdo sem pensar 
no impacto, sem pensar no todo, sem pensar em como que isso vai dialogar ou ser recebido por esse público", 
define Marina Roale, head de pesquisa da Consumoteca, para o que ela chama de influenciadores híbridos. 

https://tab.uol.com.br/videos/2021/01/28/caoscast-a-nova-logica-da-influencia.htm 
 
SITUAÇÃO A – Imagine que você tenha um perfil no Instagram e se depara com influenciadores no seu “feed” 
que não se encaixam mais nas suas preferências, por isso, opta por deixar de segui-los. Escolha um perfil 
desses influenciadores e redija um RELATO contando sobre sua experiência de buscar novos tipos de 
conteúdo: mencione o que te levou a deixar de seguir algumas pessoas, descreva sua sensação ao ver as 
publicações delas, conte o que te atraía e o que passou a ser do seu interesse nas redes sociais e finalize com 
uma reflexão a respeito da nova forma de influência que tem surgido. 
 
SITUAÇÃO B – Na posição de jornalista especialista em comportamento nas redes sociais, escreva um artigo 
de opinião posicionando-se a respeito da necessidade de uma influência digital com empatia e 
sensibilidade. 
 

UnB - SEMANA I 
Prof. Raul 

 
ATENÇÃO: Respeite o limite máximo de linhas disponibilizado. Qualquer fragmento de texto além desse limite 
será desconsiderado. Na folha de texto definitivo, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 
em material transparente. 
 
TEXTO I 
“As mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis.” 

Umberto Eco, escritor, filósofo e linguista italiano 
TEXTO II 

 
Isaac Asimov (1919 – 1992) é considerado um dos maiores intelectuais do século XX e um dos “três grandes” 

da literatura de ficção científica. 
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TEXTO III 
Após análise de mais de 730 mil avaliações de QI (Quociente de Inteligência), pesquisadores noruegueses 

chegaram à conclusão de que as pessoas estão cada vez menos inteligentes. A diminuição foi de praticamente 
7 pontos de uma geração a outra, sendo a última a que apresentou menor inteligência, de acordo com o 
estudo. 

A conclusão mostra o efeito reverso do chamado Efeito Flynn, conceito que diz respeito ao aumento 
constante do índice de acerto nos testes de QI verificado entre a população mundial durante o século XX. A 
partir de 1900, a humanidade registrava um aumento médio de três pontos de QI a cada década. O efeito foi 
batizado em homenagem ao cientista James Flynn, que observou esses dados.  

A pesquisa realizada pelo Centro Ragnar Frisch de Pesquisa Econômica sugere que o ápice do Efeito Flynn 
foi registrado entre pessoas nascidas no meio da década de 1970. Depois disso, verificou-se um declínio nos 
índices de QI.  

https://www.diariodolitoral.com.br/mundo/pesquisa-aponta-que-o-ser-humano-esta-cada-vez-mais-burro/127069/ 08 de julho de 2019 
 
TEXTO IV 

O que significa burrice? O conceito não tem uma definição teórica indiscutível. Não é o oposto de 
inteligência: há pessoas inteligentes que, vez por outra, fazem o papel de burras. 

Uma definição convincente foi dada pelo historiador e economista italiano Carlo Cipolla: “Uma pessoa burra 
é aquela que causa algum dano a outra pessoa ou a um grupo de pessoas sem obter nenhuma vantagem para 
si mesmo – ou até mesmo se prejudicando”. 

A burrice tem a peculiar vocação de se traduzir em ações, e por isso mesmo se torna perigosa. Segundo 
Cipolla, até mesmo os mais inteligentes tendem a desvalorizar os riscos inerentes à burrice. E ela é mais 
perigosa que a crueldade: esta, tendo uma lógica compreensível, pode pelo menos ser prevista e enfrentada. 
Para começar, pensemos naqueles que, em tempos de Aids, mantêm relações sexuais sem proteção ou nos que 
não usam um antivírus no próprio computador, expondo a si mesmos e aos outros ao contágio de vírus reais ou 
virtuais. 

(...) 
A burrice sempre ofereceu cenas e personagens cômicos, como no conto de Andersen “A roupa nova do 

imperador”, no qual dois alfaiates mal-intencionados convencem o rei a vestir uma roupa maravilhosa, invisível 
para as pessoas burras. Era uma armadilha: ninguém queria admitir a própria burrice nem contradizer o 
soberano afirmando não ver a roupa (que de fato não existia). Só um menino teve a coragem de dizer que o rei 
estava nu, revelando a trapaça. Mas, atenção: rir da burrice pode deixá-la “simpática” e, portanto, 
desvalorizada. Se na ficção o estúpido é facilmente reconhecido, na vida real as coisas são diferentes. 

 

 
Grafite inspirado em "A Roupa Nova do Imperador" em Tartu, Estônia: a roupa feita por dois alfaiates mal-

intencionados para o imperador não poderia ser vista por pessoas burras. Crédito: Ivo Kruusamägi/Wikimedia 
https://www.revistaplaneta.com.br/o-poder-da-burrice/ 

 
Considerando que os textos e as imagens apresentados têm caráter unicamente motivador, redija, utilizando a 
modalidade padrão da língua escrita, um texto expositivo-argumentativo sobre o seguinte tema. 
A nova era da burrice na contemporaneidade e seus efeitos na sociedade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEVEREIRO - 2021 

 

 11

ENEM - SEMANA II 
Prof. Viviane 

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

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

O QUE É POLUIÇÃO SONORA E QUAIS SEUS EFEITOS? 
 

Essa não é uma poluição que deixa resíduos, acúmulos poluentes na terra, ar, ou mar, mas afeta o 
organismo dos seres vivos – tanto dos seres humanos, quanto dos animais – e seus efeitos podem causar 
problemas gravíssimos. É considerado um problema de saúde pública mundial, pois afeta a saúde física e 
mental da população que é submetida a essa poluição. Dessa forma, a poluição sonora ocorre quando o som 
altera a condição normal de audição em um determinado ambiente. O ruído, por exemplo, é o maior causador 
da poluição sonora, seja pelo som das produções industriais, meios de transporte, obras urbanas, festas, 
shows. 

https://www.politize.com.br/poluicao-sonora-crime-ambiental/ (Adaptado) 
 
TEXTO II 

Poluição sonora: crime ambiental com pena de reclusão entre 1 e 4 anos, mais pagamento de 
multa. Perturbação do sossego alheio: contravenção penal, com restrição de liberdade que pode durar até três 
meses, e também com previsão de sanção pecuniária. Esses são dois ilícitos que, além de causarem prejuízos 
ao meio ambiente, podem acarretar, de maneira severa, danos à saúde humana. Em razão disso, o Ministério 
Público Estadual de Alagoas (MPE/AL) lançou, durante coletiva à imprensa nesta sexta-feira (3), um projeto que 
visa combater, de uma só vez, esses males. O “Ministério Público conectado com você: perturbação do sossego 
alheio é escolha sua” é uma iniciativa do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça (Caop) e conta 
com o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça. “A ideia é conscientizar a população sobre a necessidade de se 
respeitar o volume do som, de modo que, quem quiser se divertir, possa fazê-lo e aproveitar sua festa, 
enquanto aqueles que buscam descanso possam ficar em paz dentro de suas casas. Tudo é uma questão de 
bom senso”, afirmou Alfredo Gaspar de Mendonça, chefe da instituição. 

https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mp-lanca-projeto-de-combate-a-poluicao-sonora-e-pertubacao-do-sossego-alheio/ (Adaptado) 
 
TEXTO III 

Bem mais do que apenas incomodar os ouvidos mais sensíveis, os ruídos intensos preocupam cada vez 
mais cientistas e especialistas de diversas áreas médicas. As consequências da poluição sonora na audição já 
são amplamente conhecidas. Porém, há estudos mais recentes mostrando como o barulho também pode 
prejudicar os sistemas nervoso e cardiovascular. Apesar de não ser a causa direta de problemas relacionados à 
saúde mental ou cardíaca, o desconforto provocado por ruídos intensos pode agravar sintomas relacionados à 
ansiedade, à instabilidade emocional, às alterações de humor, ao estresse e ao nervosismo. Tais consequências 
são examinadas no estudo "O barulho associado à depressão e ansiedade da população em geral – a 
contribuição do ruído das aeronaves", divulgado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, do 
Instituto Nacional de Saúde. 

https://www.lifetothefullest.abbott/pt/articles/as-consequencias-da-poluicao-sonora--uma-inimiga-urbana.html (Adaptado) 
 
TEXTO IV 
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Com base nos textos motivadores e nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto do tipo dissertativo-argumentativo sobre o tema: “A poluição sonora como um flagelo dos 
centros urbanos brasileiros.” Ao desenvolver o tema proposto procure utilizar os conhecimentos adquiridos 
e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões 
para defender seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos. 
 

ITA - SEMANA II 
Prof. Yuri 

 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão abaixo. 
"Os desafios do envelhecimento da população brasileira" 
 
Item 1 

 
Disponível em: <http://www.clicjm.com/noticia/2780/pais-mantem-tendencia-envelhecimento > 

Item 2 
Os brasileiros, seguindo a tendência mundial, ampliaram a sua expectativa de vida: nos anos 80, os dados 

mostravam uma longevidade beirando os 62,5 anos, atualmente já atinge 76,1 anos em uma média nacional e 
socioeconômica. As classes sociais mais abastadas e os moradores de centros com melhor assistência médica 
apresentam maior longevidade. 

Essa mudança na expectativa de vida é um fenômeno que rapidamente transforma a sociedade. No Brasil, 
em 1950, uma criança com 10 anos tinha uma expectativa de vida de 53 anos; em 2015, crianças com 10 anos 
já podem projetar a vida até os 67 anos. Segundo dados da Organização mundial da Saúde (OMS), temos mais 
de 500 mil pessoas no mundo com mais de 100 anos. Esse número deverá duplicar a cada 10 anos. 

Disponível em: <Https://Veja.Abril.Com.Br/Blog/Letra-De-Medico/Envelhecimento-E-Questao-De-Saude-Publica-Consumo-E-Necessidades-
Sociais/> 

Item 3 
Estamos preparados para envelhecer? 

06 Julho 2019. Por AS 

 
(Charge: João Moraes) 

 
O envelhecimento da população brasileira tem indicado que é urgente a necessidade de políticas públicas 

voltadas à terceira idade. Ao contrário do que tem se visto, é preciso que novos locais de atendimento especializado 
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sejam criados, oportunizando que o idoso tenha suas necessidades supridas. As discussões são imediatas, com 
objetivo de conduzir a propostas realistas para este novo momento da população. 

A realidade tem mostrado que, além de todos os desafios característicos da idade, com questões de saúde e 
mobilidade, a falta de opções de moradia e cuidados, também tem sido frequente, exigindo que, desde já, todos 
comecem a pensar em que tipo de velhice desejam ter. Pensar no futuro nem sempre faz parte do dia a dia da 
população, mas, em Curitibanos, por exemplo, há somente um Lar de Idosos, onde há fila de espera para 
atendimento, não havendo outras opções de moradia, caso se chegue à terceira idade sem ter onde residir. 

Depois de uma vida inteira de trabalho e atividades variadas, muitas vezes, após criar filhos, netos e bisnetos, o 
idoso se vê solitário, convivendo com o abandono e falta de cuidados. Com baixo poder aquisitivo, a falta de conforto 
se torna eminente, resultando em doenças e o triste fim de uma vida cheia de realizações. 

Até a década de 1950 ou mesmo 1960, as características demográficas do país indicavam uma população 
bastante jovem, com altas taxas de fertilidade e taxas de mortalidade que apenas começavam a diminuir. A partir de 
então, teve início um processo de redução das taxas de fertilidade que, nos últimos anos, vem se acelerando. As 
estimativas indicam que os brasileiros, em 2020, terão mais chances de ultrapassar os 70 anos, havendo necessidade 
premente de métodos inovadores que possam contribuir para uma atenção ao idoso, em bases humanísticas e, ao 
mesmo tempo, compatíveis com a realidade socioeconômica do município e região. 

Disponível em: <http://www.conass.org.br/consensus/o-tempo-nao-para-estamos-preparados-para-envelhecer/>  
 
Item 4 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. O 
Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, número que representa 13% da população do 
país. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, segundo a Projeção da População, divulgada em 
2018 pelo IBGE. 

Para que os idosos de hoje e do futuro tenham qualidade de vida, é preciso garantir direitos em questões 
como saúde, trabalho, assistência social, educação, cultura, esporte, habitação e meios de transportes. No 
Brasil, esses direitos são regulamentados pela Política Nacional do Idoso, bem como o Estatuto do Idoso, 
sancionados em 1994 e em 2003, respectivamente. Ambos os documentos devem servir de balizamento para 
políticas públicas e iniciativas que promovam uma verdadeira melhor idade. 

Disponível em: < https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/24036-idosos-indicam-caminhos-para-uma-melhor-
idade.html> 

 
Unicamp - SEMANA II 

Prof. Vanessa 
 
TEXTO I 

Projeto ‘Um Ano Lendo Clássicos’ incentiva a leitura 
Projeto utiliza as redes sociais e métodos didáticos para promover a leitura de clássicos nacionais 

 
A leitura é um hábito que traz diversos benefícios, além de ser um hobby prazeroso. Com o intuito de 

incentivar esse ato, o escritor e jornalista Claudio Soares criou o projeto ‘’Um Ano Lendo Clássicos’’, reunindo, 
por meio de um de um grupo no Facebook, pessoas que pretendem iniciar o hobby ou que já são amantes dos 
livros em um clube de leitura virtual. 

Com o desafio de ler uma obra nacional por mês, o projeto estimula conversas e debates sobre os 
assuntos, além de oferecer encorajamentos aos participantes. “Temos o ‘Café Literário’, um grupo no Telegram, 
para conversar sobre o andamento das leituras, e, em um dos livros, criamos uma playlist com músicas 
mencionadas na obra para ajudar a entrar no clima’’, afirma o escritor paulista, que iniciou o projeto. 

Além disso, o escritor defende que o planejamento é essencial para realizar o desafio, e organizou 
cronogramas semanais para a leitura dos capítulos. Em uma das postagens no grupo, é medido o tempo que 
leva a concluir o exemplar “Meu Pé de Laranja Lima”: Para finalizar em um mês, é preciso dedicar 11 minutos e 
30 segundos por dia ao livro, no total, o tempo médio de leitura é de cinco horas e 45 minutos. Seguindo 
assim, cada obra tem um tempo médio de leitura que varia conforme o número de páginas. 

“Como o resultado, além do prazer da leitura, recebemos uma série de outros benefícios, que incluem, mas 
não se esgotam neles, estimulação do cérebro, redução do estresse, aquisição de conhecimento, expansão de 
vocabulário, fortalecimento do pensamento analítico e crítico, melhoria de foco, concentração, memória e 
habilidades de escrita’’, defende Claudio. 

Disponível em: https://d.emtempo.com.br/cultura/203300/projeto-um-ano-lendo-classicos-incentiva-a-leitura 
 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação: 
 
SITUAÇÃO A - Você e um grupo de colegas ganharam um concurso que financiou a realização, na sua escola, 
de um projeto semelhante ao exposto acima. Após o desenvolvimento do projeto, você, como membro do 
grupo, ficou responsável por escrever um relatório sobre as atividades realizadas no clube de leitura, 
informando o que foi feito. Ele será avaliado por uma comissão composta por professores da escola e a 
aprovação dele permitirá que você e seu grupo voltem a concorrer ao prêmio no ano seguinte. O RELATÓRIO 
deverá contemplar: 
a) a apresentação do projeto, descrever o que foi proposto (público-alvo, objetivos e justificativa),  
b) o relato das atividades desenvolvidas (o que aconteceu e como), comentário(s) sobre os impactos das 

atividades na comunidade (pontos positivos/negativos do projeto). 
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SITUAÇÃO B  
 

 
http://edilsonpublicidade.blogspot.com/2012/04/campanha-de-incentivo-leitura-do-livro.html 

 
Imagine que você seja um digital influencer com um canal famoso no Youtube e que faça vídeos dando 

dicas e refletindo sobre questões atuais. Na pauta da semana, resolve abordar o tema COMO LER LIVROS E 
ABSORVER O QUE LÊ. Para isso, redige um texto INJUNTIVO, que servirá de base para a gravação de um 
breve tutorial dando instruções para as pessoas que sofrem com as mais diversas dificuldades na hora da 
leitura. Se preferir, você pode escolher uma dificuldade e ensinar como solucioná-la de forma mais específica. 

Os tutoriais são excelentes ferramentas audiovisuais para ensinar como fazer algo, basicamente, são uma 
explicação, um passo a passo. Normalmente, são planejados de forma a instruir por meio de exemplos, de 
forma bastante didática e com linguagem acessível, para facilitar o entendimento. 
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FUVEST - SEMANA II 
Prof. Raul 

 
TEXTO I 

O que é apropriação cultural? 
Isso acontece quando alguém pega um símbolo relacionado a uma cultura e passa a usá-lo como sendo 

seu. Por exemplo: quando uma pessoa de origem europeia resolve fazer dreadlocks no cabelo. Os dreadlocks 
são típicos de culturas de países como Jamaica, Quênia etc. 

Isso está errado? 
Errado não. Não há problema nenhum em querer usar um adereço de outra cultura por razões estéticas: 

dreads, turbantes, tatuagens etc. O problema da apropriação cultural é quando ela ocorre em grande escala. 
Como, por exemplo, na moda. De repente, os estilistas decidem que os turbantes (típicos de culturas africanas 
e asiáticas) são a “nova tendência”. Todas as revistas, então, passam a trazer fotos de modelos com os 
adereços. Mas essas modelos não serão mulheres negras, indianas, asiáticas. Serão sempre as mesmas 
mulheres, magras, ocidentais e que fizerem parte do circuito da beleza “aceitável”. 

Não entendi. Por que isso seria um problema? Afinal, está divulgando a cultura dessas pessoas, não é? 
Na realidade, não. Está se apropriando de um símbolo dessa cultura e desprezando o contexto de onde ele 

realmente vem. Essa é a grande crítica que se faz à apropriação cultural. Ela se apodera de outras culturas, 
sem necessariamente a ajudá-las a ter a visibilidade merecida no mundo. 

Ainda não consegui entender essa história. Tem algum outro exemplo? 
Pense no funk carioca. Há muitos anos, as favelas cariocas têm bailes, cantores, MCs, um movimento 

musical em torno desse gênero musical. Há algumas décadas, ninguém ouvia falar do funk porque ele era 
considerado música da periferia, de gente pobre, um gênero musical de baixo nível. Hoje em dia o funk foi 
suavizado, aparece em programas de TV, propagandas, e toca em festas das classes mais altas. 

Extraído de http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/me-explica/como-definir-apropriacao-cultural/   
 
TEXTO II 

A palavra “apropriar” significa tomar para si. O termo “apropriação cultural” é um conceito da antropologia 
e se refere ao momento em que alguns elementos específicos de uma determinada cultura são adotados por 
pessoas ou um grupo cultural diferente. Mas não é só isso. O conceito de apropriação cultural passa por uma 
reflexão política.  

Esse uso tem uma conotação negativa, especialmente quando a cultura de um grupo que foi oprimido é 
adotada por um grupo de uma cultura dominante. A cultura é um universo de símbolos e as imagens e as 
estéticas são fruto das experiências humanas. Um turbante carrega significados mais complexos e profundos do 
que simplesmente ser uma vestimenta.  

Por muito tempo o turbante foi visto de forma pejorativa como “coisa de macumbeiro”. Todo esse contexto 
faz com que um negro, ao usar um turbante hoje, use-o não apenas como um item estético, mas também 
como um símbolo de resistência, afirmação e orgulho da ancestralidade.  

E quando o turbante é usado por um não negro? A princípio não há problema. A liberdade individual é uma 
premissa de uma sociedade democrática. A pessoa pode levar o modo de vida que desejar e vestir o que 
quiser. Mas será que esse uso é ético? Será que ela não está refletindo uma relação de poder?  

Recentemente, a moda se apropriou dos turbantes com estampas étnicas. Modelos e atrizes brancas 
posaram para editoriais em revistas de moda. Adotado por uma determinada elite, o turbante se tornou 
estiloso. Por que os modelos não eram negros? Como fica a cultura negra? […] 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/branco-pode-usar-turbante-saiba-o-que-e-apropriacao 
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TEXTO III 

 
https://digitaispuccampinas.wordpress.com/2016/04/16/apropriacao-cultural-uma-tendencia-alem-da-moda/ 

 
TEXTO IV 

Os turbantes foram criados muito provavelmente pelos mesopotâmicos e foram utilizados por diversos 
povos diferentes pelos séculos. Persas, árabes, judeus, hindus, indianos, gregos, povos das Américas, todos 
usaram turbantes de várias maneiras e bem antes da era cristã. O turbante, inclusive, já foi símbolo de status 
social e poder econômico e político em alguns povos, inclusive africanos. Aliás, esse também é o caso das 
tranças e dreadlocks.  

No Brasil, ao contrário do que se possa pensar, o turbante chegou com os primeiros europeus que vieram 
desbravar o território, não com os negros africanos. Há relatos de que viraram moda no país com a chegada da 
família real, em 1808, visto que a rainha Carlota Joaquina e outras damas da corte desembarcaram usando 
turbantes para disfarçar a peste de piolhos que acometeu os tripulantes durante a viagem. 

http://www.ilisp.org/artigos 
 

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 debate sobre 
apropriação cultural na sociedade contemporânea.  
Instruções: A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. 
Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
Dê um título a sua redação. 
 

UFU - SEMANA II 
Prof. Jacqueline 

 
Orientações UFU  
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará duas 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.  
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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. 
 

Humoristas se retratam por piadas ofensivas a grupos de autistas 
 

A dupla de humoristas Dihh Lopes e Abner Henrique, denunciada pela prática de capacitismo - 
discriminação e o preconceito social contra pessoas com alguma deficiência - devido a uma apresentação em 
show de stand-up comedy na qual fez piadas sobre uma banda de rock, oriunda de Brasília (DF), composta por 
autistas -, publicou em suas redes sociais uma nota de esclarecimento sobre o episódio. 

A exibição, gravada em agosto de 2019, na cidade de Campo Grande (MS), e postada em um canal da 
plataforma YouTube, revoltou pais e familiares de autistas no Brasil e no exterior. Em repúdio às falas dos 
comediantes, o deputado federal João Roma (Republicanos-BA), enviou um ofício ao ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio Moro, que determinou à Polícia Federal a investigação da conduta dos comediantes. 

O texto foi escrito como forma de retratação diante da repercussão de trecho do vídeo "Piadas de Família", 
com o tema "Deficiência", na qual ressalta que o show havia sido feito para uma plateia de 500 espectadores, 
incluindo pessoas com deficiência, público frequente nas apresentações, que pagou para estar ali, "rindo e se 
divertindo, como era o esperado". 

A nota dos humoristas diz que o conteúdo apresentado é chamado "humor negro", subgênero que utiliza 
temas sérios ou sensíveis para extrair comidicidade, que está presente em diversos filmes, desenhos e livros. 
"Evidentemente, nem todos os espectadores reagirão necessariamente com simpatia. por razões relacionadas 
ao tema ou à maneira como é explorado". 

A dupla complementa a explicação com a indicação que manterá tais assuntos polêmicos, pois o objetivo 
foi atingido e, em nenhum momento, teve a intenção de transmitir conhecimento científico, realista e preciso 
sobre os assuntos ou discriminar a comunidade autista. 

"A arte pode ser controversa e nunca vai agradar a todos. Entendemos que em momento nenhum 
ultrapassamos o limite da comédia, que é a nossa arte. Pelo contrário, estávamos ali para entreter o público 
pagante que, certamente, nos acompanha no show por gostar do nosso tipo de comédia", finaliza a explicação 
de Dihh Lopes e Abner Henrique. 
 
Repúdio 

A empresária Amanda Ribeiro, diretora da Incluir Treinamentos, criada para capacitar estabelecimentos 
comerciais a atender autistas e suas famílias, que também festejou a determinação do ministro Sérgio Moro à 
Polícia Federal, manteve a indignação diante da afirmação dos comediantes de manter as piadas em suas 
apresentações. 

"Quando vi a nota de esclarecimento eu não acreditei. Eles além de assumirem o crime ainda disseram que 
vão continuar fazendo. Eles dizem que fazem 'humor negro' como se só porque usaram a palavra humor não 
tivesse nenhum problema", comentou. 

Amanda Ribeiro também lamentou o apoio de pessoas que se mostram favoráveis ao tipo de humor 
praticado pela dupla. "Muita gente falando que é mimimi, outros humoristas famosos falando que foi só uma 
piada e apoiando o amigo". 

"A falta da retratação foi o que mais causou revolta nos pais. Uma sensação de que esta situação poderá 
ficar sem punição deixa a gente arrasada. As pessoas se esquecem rápido e é isso que estes humoristas estão 
esperando. Mas nós, pais, não vamos esquecer, vamos continuar acompanhado o processo e informando as 
famílias em nossas redes sociais sobre o andamento", complementou a empresária, mãe de um garoto autista 
de quatro anos. 

Disponível em? https://noticias.r7.com/brasil/humoristas-se-retratam-por-piadas-ofensivas-a-grupos-de-autistas-15042020  
 
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, 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 II 
Prof. Renato 

 
TEXTO I 

Tempo de Travessia 
“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e 

esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não 
ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos, em profundo conflito.” 

Fernando Teixeira de Andrade 
TEXTO II 

 
Elementos em conflito: a harmonia do mundo 

Sabedoria Yin Yang 
 
TEXTO III 

O que reflete o espelho? A verdade, a sinceridade, o conteúdo do coração e da consciência. O espelho é do 
mesmo modo relacionado, na tradição nipônica, com a revelação da verdade e não menos com a pureza. O 
espelho é, com efeito, símbolo da sabedoria e do conhecimento, sendo o espelho coberto de pó aquele do 
espírito obscurecido pela ignorância. Esses reflexos de Inteligência ou da Palavra fazem surgir o espelho como 
símbolo da manifestação que reflete a inteligência criativa que eclode dos conflitos interiores. O espelho não 
tem como única função refletir uma imagem; tornando-se a alma um espelho perfeito, ela participa da imagem 
e, através dessa participação, passa por uma transformação. 

CHEVALIER,  J.  e  GHEERBRANT,  A.  Dicionário de Símbolos:  mitos,  sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. 6, ed. p. 
393. Rio de Janeiro: José Olympio, 1992. 

 
TEXTO IV 
 

 
Quino 

 
Considerando que os textos das provas objetivas e os apresentados acima têm caráter unicamente 

motivador, redija uma dissertação a respeito do tema a seguir:  
Os conflitos, ao mesmo tempo em que sintetizam a imagem humana, revelam oportunidades 

futuras. 
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ENEM - SEMANA III 
Prof. Nathan 

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

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

A tragédia do incêndio no Museu Nacional não é inédita na história do Brasil. Outros incêndios em 
instituições científicas já haviam causado dano ao avanço do conhecimento no país. Relembre:  

Museu da Língua Portuguesa: Em 21 de dezembro de 2015, atingiu principalmente a torre do museu, 
instalado no prédio da Estação da Luz. Deixou uma vítima e, além de destruir parcialmente o imóvel, consumiu 
todo seu acervo, em sua maioria, digital.  

Memorial da América Latina: Foram destruídos em 29 de novembro de 2013 os interiores do auditório 
Simón Bolívar, parte integrante do complexo do Memorial da América Latina, deixando 11 bombeiros feridos. 
Além do prédio, a principal obra atingida foi uma tapeçaria da artista Tomie Ohtake que recobria inteiramente 
uma de suas paredes. 

Instituto Butantã: Em 15 de maio de 2010, destruiu um dos maiores acervos vivos de cobras tropicais do 
mundo, estimado em 80 mil exemplares, além de milhares de aranhas e escorpiões.  

Museu de Arte Moderna do Rio: Em 8 de julho de 1978, destruiu quase todo o acervo, incluindo obras de 
Picasso e Dali, além de todos os volumes da biblioteca de artes visuais. O prejuízo foi avaliado recentemente 
em R$ 60 milhões. 

Fonte:https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/lembre-outros-incendios-em-
museus,5cbac0aad618103def980671a830bb291ba2j1ok.html 

TEXTO II 
O abandono de prédios tombados pela União, estado e municípios, ou de valor histórico, embora não 

reconhecido pelos órgãos de proteção, é um dos pontos nevrálgicos do patrimônio cultural. Essa triste realidade 
lidera a lista de investigações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que concluiu levantamento sobre 
indicadores da situação extrajudicial em 255 comarcas mineiras. Destacando que 86% das promotorias de 
Justiça no estado (dados de 2014) atuam na defesa do patrimônio cultural, o titular da Coordenadoria das 
Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico (CPPC/MPMG), Marcos Paulo de Souza 
Miranda, estima em 25% o percentual de procedimentos relacionados exclusivamente à degradação de igrejas, 
capelas, casarões, prédios públicos e outros monumentos.  

Fonte:https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/03/16/interna_gerais,627904/abandono-e-o-maior-problema.shtml 
 
TEXTO III 

 
Fonte:https://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/duas-entrevistas-o-filho-de-brecheret-e-o-pichador-do-monumento-as-bandeiras/ 

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

de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: 
A precarização do patrimônio histórico brasileiro e suas implicações. Apresente proposta de 
intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
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ITA - SEMANA III 
Prof. Rogger 

 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão abaixo. 
Por que as distopias são tão catastróficas quanto essenciais?  
 
Item 1 

 
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2016/11/como-reconhecer-uma-distopia.html 

 
Item 2 

“A utopia pode revelar as aspirações de uma sociedade e a busca pelo novo, a projeção dos desejos não 
plenamente satisfeitos de um lugar.” 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/filosofia-o-que-significa-utopia-e-distopia.htm?cmpid=copiaecola 
 
Item 3 
 

 
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.padrescasados.org%2Farchives%2F50579%2F50579%2F&psig=AOvVaw1Fg

59YHpNYUlEzleeN6Q5A&ust=1612274166027000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCm08HryO4CFQAAAAAdAAAAABAK 
 

Unicamp - SEMANA III 
Prof. Jacqueline 

 
Proposta I 

Como um (a) aluno (a) do Ensino Médio preocupado (a) com as consequências relacionadas ao “bullying”, 
você, ao ler o texto “Especialistas indicam formas de combate e atos de intimidação”, decidiu escrever 
uma carta ao Ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodriguez, a fim de que ele tome medidas para amenizar ou 
mesmo erradicar os atos de intimidação. Em sua carta, discuta a acerca do sofrimento dos jovens que não 
sabem se defender ou outros que não aprenderam a respeitar uns aos outros, reconhecendo o limite, a própria 
identidade e a do outro.  
 

Especialistas indicam formas de combate a atos de intimidação 
Um em cada dez estudantes brasileiros é vítima de bullying – anglicismo que se refere a atos de 

intimidação e violência física ou psicológica, geralmente em ambiente escolar. O dado foi divulgado esta 
semana pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2015. 

Especialistas, como a professora de psicologia Ciomara Shcneider, psicanalista de crianças e adolescentes, 
defendem que pais e escola devem estar atentos ao comportamento dos jovens e manter sempre abertos os 
canais de comunicação com eles. Para ela, o diálogo continua a ser a melhor arma contra esse tipo de violência, 
que pode causar efeitos devastadores em crianças e adolescentes. 

A Lei nº 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há 
violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques 
físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. 

O bullying se diferencia das brigas comuns – as que chegam às vias de fato ou as que ficam apenas na 
discussão. Isso é considerado normal por Ciomara e chega, segundo ela, a fazer parte do desenvolvimento. O 
problema, afirma, é quando se torna algo rotineiro, em que um jovem ou grupo começa a perseguir um ou 
mais colegas. 
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De acordo com Ciomara, crianças que têm um perfil mais retraído costumam ser as maiores vítimas. No 
geral, elas apresentam maior dificuldade para se expressar ou se abrir em casa ou na escola. O medo de piorar 
a situação, quando a chantagem costuma fazer parte das agressões, também contribui para o silêncio. 

“Os casos de bullying começam muito mais silenciosos e, por isso, são mais graves. Quem sofre a agressão 
não conta nem na escola nem na família, mas começa a mudar o comportamento”, explica. De acordo com ela, 
queda no rendimento escolar, faltas na escola e mudanças no comportamento são os sinais mais frequentes 
apresentados por quem sofre esse tipo de violência. Por isso, família e escola devem estar sempre atentos para 
os sinais que são apresentados pelos jovens. 
Os mesmos cuidados, alerta a psicóloga, valem para situações enfrentadas fora da escola, seja no mundo 
virtual – como em casos de cyberbullying –, na vizinhança onde moram ou nos locais que costumam 
frequentar. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34487  
 
Proposta II 

Acerca dos padrões impostos na sociedade, escreva um artigo que aborde a influência da ditadura da 
beleza, relacionando-a aos transtornos alimentares e à depressão na contemporaneidade. Para isso, suponha 
que você seja um médico cirurgião plástico que leu o texto “Brasil lidera ranking de cirurgia plástica entre 
jovens” e se assustou com a quantidade de jovens que, em desenvolvimento corporal, deseja recorrer a 
procedimentos cirúrgicos sem necessidade. Assim, contemple as possíveis consequências físicas destes e 
psicológicas quanto à idolatria.  
  

Brasil lidera ranking de cirurgia plástica entre jovens 
Cerca de 90 mil jovens brasileiros recorrem à cirurgia plástica influenciados pela mídia, diz especialista. 

 
O Saúde sem Complicações desta semana traz um tema bem polêmico, cirurgia plástica entre os jovens, e 

quem fala sobre este assunto é o professor Jayme Farina Junior, chefe da Divisão de Cirurgia Plástica do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP) da USP. 

Os procedimentos de cirurgia plástica vêm aumentando ano a ano, estatísticas da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica mostraram que os brasileiros já ultrapassaram os norte-americanos, que têm praticamente o 
dobro da população. “Nos Estados Unidos, 4% dos pacientes que se submetem à cirurgia estética são 
adolescentes, só no ano passado foram realizadas cerca de 66 mil cirurgias estéticas; no Brasil este número já 
chegou a 90 mil, o que faz com que o País lidere o ranking desse tipo de cirurgia”, explica Farina Junior. 

Segundo o professor, “a adolescência é uma fase complicada, pela transição da infância para a fase adulta, 
o que faz com que os jovens sofram com as mudanças corporais e psíquicas”. Para o professor, alguns desses 
jovens não aceitam essas mudanças e isso, somado muitas vezes à obesidade, acaba afetando a autoestima. 

Para Farina Junior, outro fator que influencia na procura por cirurgias plásticas é a mídia. “Existe hoje o 
que se chama de ditadura da beleza. Isso gera nos jovens o desejo de ter um corpo mais bonito, um corpo 
perfeito e é aí que surge a ideia de se recorrer à cirurgia plástica.” 

O professor lembra que até há pouco tempo as modelos tinham que ser extremamente magras e isso “fazia 
com que as jovens desenvolvessem certa neurose e, mesmo sendo saudáveis, acabavam se vendo como 
doentes”. 

O programa Saúde sem Complicações é produzido pela locutora Mel Vieira e pela estagiária Giovanna 
Grepi, da Rádio USP Ribeirão, com trabalhos técnicos de Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Apresentação de 
Mel Vieira e direção de Rosemeire Soares Talamone. 

Disponível em: http://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/brasil-lidera-ranking-de-cirurgia-plastica-entre-jovens/ 
 

FUVEST - SEMANA III 
Prof. Vanessa 

 
TEXTO I 

Positividade tóxica é um termo que também se popularizou nas redes sociais e que, de acordo com 
especialistas, faz sentido em um mundo que se esquece que a vida é feita de altos e baixos. "Olhar para o lado 
positivo de uma situação é uma ideia que tem se difundido na internet e, em certos momentos, acaba se 
tornando um extremo. Ser positivo não é ignorar os problemas que existem, mas sim conseguir vislumbrar, 
mesmo em situações complicadas, saídas melhores e conseguir observar aquela situação a partir de outras 
perspectivas. Não é lidar apenas e exclusivamente com as coisas positivas do mundo, porque a vida não é 
assim", fala Yuri Busin, psicólogo especializado em terapia cognitivo. 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/09/06/positividade-toxica-querer-apena 
 
TEXTO II 

Em 2013, uma pesquisa realizada pelo Ibope demonstrou que 98% dos brasileiros se sentem cansados 
mental e fisicamente. Os jovens de 20 a 29 anos representam a maior fatia dos exaustos. 

O filósofo sul-coreano Byung-chul Han se debruçou sobre o tema da exaustão e produziu o ensaio 
“Sociedade do cansaço”, publicado no Brasil em formato de livro pela editora Vozes. No texto, Han argumenta 
que cada época possui epidemias próprias, como as doenças bacteriológicas e virais que marcaram o século 20. 
Para ele, as patologias neurais definem o século 21 – e todas elas surgem a partir de um denominador comum: 
o excesso de positividade. 
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A positividade e a sociedade do desempenho 
Para Han, os males da alma surgem de um excesso de positividade presente em todas as esferas da 

sociedade contemporânea. Nesses discursos, predominam as mensagens de ação produtiva e as ideias de que 
todas as metas são alcançáveis. O autor simboliza esse fenômeno a partir do slogan da campanha presidencial 
de Barack Obama em 2008: “Yes, we can” (“Sim, nós podemos”, em tradução livre) e do slogan da Nike, “just 
do it” (“simplesmente faça”). 

De acordo com o filósofo, o excesso de positividade presente na contemporaneidade culmina na criação de 
uma “sociedade do desempenho”, um cenário em que a produtividade se torna um norte para os indivíduos. 
Han afirma que a sociedade do desempenho seria um contraponto à sociedade disciplinar postulada pelo 
filósofo francês Michel Foucault no século 20. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/08/27/Por-que-vivemos-na-sociedade-do-cansa%C3%A7o-segundo-este-fil%C3%B3sofo 
 
TEXTO III 

 
https://br.pinterest.com/pin/75083518774869942/ 

 
TEXTO IV 

Na década de 1990, Seligman, então presidente da Associação Psicológica Americana (APA), disse em uma 
conferência que a psicologia precisava dar um novo passo para estudar do ponto de vista científico tudo o que 
torna o ser humano feliz. Em seu famoso livro The Optimistic Child (A Criança Otimista, sem edição no Brasil), 
o psicólogo americano explicou que o pessimista não nasce, mas é criado. "Aprendemos a ser pessimistas pelas 
circunstâncias da vida." No entanto, ele também disse que podemos lutar contra esse pessimismo e 
transformar nossos pensamentos negativos em mais positivos. 

"O conceito de psicologia positiva ficou um pouco distorcido com o tempo", diz Rodellar. "Focar nos 
aspectos positivos das diferentes situações que ocorrem na vida pode ser terapêutico e construtivo. O problema 
é que levado ao extremo pode gerar uma baixa capacidade de enfrentar situações negativas." "A psicologia 
positiva aplicada corretamente é uma prática muito útil, mas usada indiscriminadamente gera uma visão muito 
parcial da realidade e um sentimento de desamparo. Negar situações dolorosas e prejudiciais na vida é como 
ver a realidade com um só olho", acrescenta Rodellar. 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/12/14/o-surpreendente-efeito-da-positividade-toxica-na-saude-mental.htm 
 
TEXTO V 

“É um discurso que oferece uma esperança imediatista, como a nossa cultura é. Eu não tenho que sofrer 
ou me abalar pelas coisas; se eu tiver crenças positivas e mantiver um pensamento positivo, tudo vai fluir bem. 
Mas esqueceram de avisar que isso não existe na realidade”, me explicou a psicóloga. 

Nada contra as frases motivacionais. Longe disso. Eu, sinceramente, acredito que a gente atrai o que 
transmite. Mas existe um limite em relação a isso a que nós precisamos nos atentar. 

Embora a gente esteja bastante ciente de que a realidade não é perfeita o tempo inteiro, as redes sociais, 
inconscientemente, se tornam uma espécie de “fiscal” para que estejamos felizes todos os dias. 

“Cria-se uma espécie de pressão, de cobrança por estar bem o tempo inteiro. E não é que as pessoas estão 
fingindo, elas estão se esforçando para estarem felizes o tempo inteiro. E você acaba acreditando que isso é 
possível mesmo”. 

https://www.huffpostbrasil.com/entry/instagram-saudemental_br_5d4db5f9e4b0fc06ace77a16 
 
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 seguinte tema “Positividade 
tóxica: evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento?”  
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Instruções:  
A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.  
Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
Dê um título a sua redação 
 

UFU - SEMANA III 
Prof. Renato 

 
REDAÇÃO ORIENTAÇÃO GERAL  
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará DUAS 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. 
 

'Redes sociais não podem ser usadas para definir o que somos', diz escritora Emma Unsworth 
A romancista e roteirista britânica Emma Jane Unsworth escancara a relação da sociedade com as redes sociais 

no livro 'Adultos', o primeiro dela publicado no Brasil 
 

Com um filtro cômico e divertido, o mais novo livro da romancista e roteirista britânica Emma Jane 
Unsworth escancara a relação da sociedade com as redes sociais. “Adultos”, o primeiro da escritora publicado 
no Brasil pela editora Intrínseca, aborda a ansiedade digital de uma jovem de 30 anos, Jenny McLaine, e 
provoca nos leitores uma reflexão sobre a própria dependência do universo digital. 

Diante da casa dos 30 anos e das ansiedades da maternidade e da própria mídia social, Emma decidiu 
traduzir esse universo criando Jenny. "Queria escrever um livro que mostrasse o colapso de uma mulher 
acontecendo na página da publicação e por meio do seu telefone. Também é uma comédia digital de boas 
maneiras, se quiser definir assim", afirmou a autora, em entrevista ao Correio. 

Toda a narrativa é construída em primeira pessoa por meio de mensagens, e-mails, diálogos de scripts, 
interações em redes sociais e relatos íntimos que, muitas vezes, colocam o leitor no lugar de Jenny. 
Bombardeada por um turbilhão de fotos e vídeos de vidas perfeitas que passeiam pela timeline das redes, 
Jenny busca por uma maturidade em meio às constantes pressões sociais e digitais a que as mulheres são 
submetidas. Entre preocupações com likes, hashtags, legendas e postagens, a personagem mostra o abismo 
que muitas vezes existe entre o que está exposto nas redes e a vida real. 

Além de ser quase que um protagonista da narrativa, a vida virtual também conduz Jenny por reflexões 
sobre profissão, relacionamento, vida familiar e autoconhecimento. A personagem traz ao leitor problemas reais 
e comuns, mas amplificados pela lente do celular e pela constante comparação com o universo das redes 
sociais.  

Mesmo com uma carreira bem-sucedida, casa própria e um namorado famoso, Jenny não é feliz. Quando 
os fracassos na internet se acumulam, seu relacionamento aparentemente perfeito chega ao fim e suas 
amizades são colocadas à prova, ela é obrigada a rever os conceitos. Nesse verdadeiro caos existencial, sua 
mãe, Carmen, decide intervir. A jovem, então, precisa reaprender a morar com ela, além de sobreviver a uma 
luta com a constante necessidade de aprovação em um mundo dominado pelo personal branding. 
 
Confira a entrevista coma escritora Emma Jane Unsworth: 
Como é publicar um livro pela primeira vez no Brasil? 

É muito emocionante! Nunca estive no Brasil, mas adoraria ir um dia. Já recebi muitas mensagens 
adoráveis de leitores brasileiros nas redes sociais, o que tem sido muito legal. Estou tão feliz que as pessoas no 
Brasil estão gostando do livro. 
 
Como você descreveria Jenny? 

Um idiota total. Posso dizer isso? Ela é a que menos gosto de todos os personagens que já criei. Mas 
também sinto pena dela. Ela tem seus encantos, embora sejam poucos e raros. Ela é uma mulher 
traumatizada, embora não admita. Ela é obsessiva, perdida, apavorada e orgulhosa. 
 
Quanto você e todos nós temos de Jenny? 

Eu acho que muito em certos momentos de nossas vidas. Momentos em que estamos vulneráveis, após 
uma separação ou quando a vida nos choca. Ela se sente traída por seu corpo. Ela perdeu seu ponto de 
conexão mais importante com o mundo real. Acho que todos nos sentimos assim às vezes. 
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Você acredita que ela desenvolveu uma relação abusiva com o celular? 
Sim, com certeza, mas acho que todos somos suscetíveis a isso hoje em dia se não tivermos cuidado. É a 

forma menos analisada de vício real. É um problema real. Seus problemas essenciais não são novidade: eles 
dizem respeito a ser amada e a sentir que sua vida tem um propósito, problemas antigos que ultrapassam os 
limites do telefone celular. É a condição humana! Mas, para Jenny, esses problemas são amplificados pelo 
prisma da 'autotransmissão' constante e da rolagem compulsiva de 24 horas, convidando à comparação entre 
ela e os outros. Pelo menos antes da internet você tinha que esperar até sair para a rua para que alguém 
gritasse com você. Agora, eles fazem isso quando você está em sua própria casa. Tudo o que você precisa fazer 
é entrar na Internet e ter uma opinião sobre algo. 
 
Para quem você escreveu Adultos? 

Para quem se sente perdido na casa dos trinta, ou on-line, ou ambos. 
 
“Se você posta algo nas redes sociais e ninguém gosta, você existe?”. O que você acha dessa forma 
de pensar? 

Eu acho que, às vezes, parece assustadoramente verdadeiro. Escrevi como uma piada, mas também estou 
falando muito sério. Acho que as redes sociais podem se tornar um lugar muito tóxico às vezes, especialmente 
para as mulheres. 
 
Como é sua relação com as redes sociais? 

Hahaha! Não é saudável. Eu fico obsessiva. Eu tenho que manter um controle sobre isso. Eu não me 
permito ir pra lá depois do vinho. A rede social é melhor quando usada da mesma forma que as pessoas no 
século 18 usavam os leques. Como pequenos floreios - pequenos gestos sociais casuais. Não como uma forma 
de definir tudo o que somos e tudo que um dia seremos - em palavras mínimas. 
 
Que tipo de mensagem você deseja transmitir com o livro? 

Espero que faça as pessoas rirem e se sentirem menos solitárias. Espero que, se elas alguma vez surtaram 
nas redes sociais, saibam que não estão sozinhas. 

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2021/01/4903514-redes-sociais-nao-podem-ser-usadas-para-definir-o-que-somos-diz-
scritora-emma-unsworth.html 

SITUAÇÃO A 
Com base no texto apresentado, produza um texto de opinião, posicionando-se a respeito da seguinte 
questão: 
As redes sociais podem ser usadas para definir o que somos? 
 
SITUAÇÃO B 
Considerando o texto apresentado e momentos de sua vida, produza um relato de experiência no qual você 
caracteriza a sua relação com as redes sociais, sobretudo no que diz respeito às suas postagens e as reações 
das pessoas a elas, tendo como base a seguinte questão:  
As redes sociais são verdadeiramente tóxicas? 
 

UnB - SEMANA III 
Prof. Raul 

 
ATENÇÃO: Nesta prova, faça o que se pede, utilizando, caso deseje, o espaço indicado para rascunho. Em 
seguida, escreva o texto na folha de texto definitivo da Prova de Redação em Língua Portuguesa, no local 
apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. Respeite o limite 
máximo de linhas disponibilizado. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado. 
 
TEXTO I 

Nomofobia: uso excessivo de celular pode levar à ansiedade, tremor e até depressão 
 
Ansiedade, perda de contato com pessoas próximas, sentir-se mais feliz na vida virtual que na realidade, 

se preocupar com as curtidas e compartilhamentos de uma foto, e deixar de aproveitar os momentos da vida 
para postar uma selfie são alguns dos sinais de que você está passando do limite. Uso abusivo do celular pode 
se tornar um transtorno psicológico, chamado nomofobia, que pode desencadear em depressão, alertam os 
especialistas. 

De acordo com a psicóloga do Programa de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria da USP 
(Universidade de São Paulo) Dora Goes, o abuso do uso de celular pode se tornar um transtorno, conhecido 
como nomofobia, do inglês “no mobile phobia” (medo de ficar sem o celular). O excesso não está relacionado 
ao tempo em que a pessoa fica no aparelho, mas aos prejuízos que o uso acarreta na vida.  

[...] Dora ainda explica que o transtorno é percebido quando o uso do celular passa a ter prejuízos na vida 
da pessoa. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em 2014, 62,5 milhões de pessoas 
acessam a internet pelo celular no Brasil. Ainda de acordo com o estudo, esse número aumentou mais de 20 
milhões de 2013 para 2014. O estudo mostrou que, mesmo em casa, 52% das pessoas continuam acessando a 
internet pelo celular.[...] 

FONTE: http://noticias.r7.com/saude/nomofobia-uso-excessivo-de-celular-pode-levar-a-ansiedade-tremor-e-ate-depressao-19-07-2015 
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TEXTO II 
Dependência precoce 

 
Neste sentido, o ponto que mais chama a atenção aqui é que cada vez mais cedo inicia-se o uso do celular, 

com milhões de crianças (várias com cerca de dois ou três anos de idade!) e adolescentes com acesso livre, 
total e irrestrito. Sabe-se que o quanto antes ocorre uma dependência, piores são suas consequências físicas e 
psicológicas em longo prazo. Em termos comportamentais mais amplos, têm sido observado nestes jovens uma 
falta de habilidade nos relacionamentos interpessoais, com dificuldades no estabelecimento de vínculos de 
amizade e/ou afetivos plenos e duradouros. 

Em nível neurobiológico, sabemos que existe um “sistema de recompensa cerebral” (SRC) que tem como 
função estimular comportamentos que colaboram com a manutenção da vida (como sexo, alimentação e 
proteção). Quando o SRC é ativado, com a liberação do neurotransmissor dopamina, isto proporciona imediatas 
sensações de prazer e satisfação. Tal qual para as drogas de abuso, as dependências comportamentais 
(incluindo a nomofobia), são capazes de levar a uma hiperatividade do constante SRC, podendo causar 
alteração no funcionamento cerebral. Entretanto, as consequências de longo prazo do funcionamento alterado 
pelo excesso do uso do celular ainda são incertas. [...] 

FONTE: http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/nomofobia-a-dependencia-do-telefone-celular-este-e-o-seu-caso/ 
 
TEXTO III 

[...] Uma explicação em voga é de que nossa ligação exagerada com as redes não passa de um medo 
irracional de ficar por fora. O fenômeno tem nome: FoMO, ou fear of missing out. Desde 2013, o termo integra 
o Dicionário Oxford [...] E tem sido apontado como uma das forças motrizes do vício em redes sociais. É que a 
web nos bombardeia com tanta informação sobre festas, notícias, memes viagens que sentimos que tem 
sempre algo incrível que nosso radar não captou por aí. 

O fenômeno é especialmente preocupante na adolescência, fase em que status e relacionamentos andam 
de mãos dadas com a autoestima, e o temor de ser o único a não saber dá uma goleada na vontade de prestar 
atenção na aula, por exemplo. Mas o FoMO também está por trás de condutas perigosas de gente mais velha, 
como acessar as redes sociais e dirigir ao mesmo tempo. Por medo de ficar por fora, muita gente checa as 
redes sociais ao despertar de madrugada, ou tem delírios de que o telefone vibrou anunciando uma nova 
mensagem, quando não há nada. 

Apesar dos exemplos atuais, o FoMO não é um fenômeno novo, mas um reflexo de nossa própria condição. 
“O que diferencia o humano dos outros animais é que temos a capacidade de entender o tempo. E o tempo é 
pautado pela ideia de morte: de que as coisas duram, mudam e acabam. Ao saber que não vai viver para 
sempre, você precisa fazer escolhas. E, quando você escolhe, está perdendo outras coisas que não vai ter como 
recuperar”, diz a psicóloga Ana Luiza Mano, professora de cursos de extensão da PUC-SP. [...] 

FONTE: https://super.abril.com.br/comportamento/nao-ha-vida-sem-wi-fi/ 
 
TEXTO IV 

 
 
Considerando que os textos e as imagens apresentados têm caráter unicamente motivador, redija, utilizando a 
modalidade padrão da língua escrita, um texto expositivo-argumentativo sobre o seguinte tema: 
A NOMOFOBIA COMO SINTOMA DA ANSIEDADE NA CONTEMPORANEIDADE 
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ENEM - SEMANA IV 
Prof. Viviane 

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

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

Há uma preocupação mundial em preservar os patrimônios da humanidade, através de leis de proteção e 
restaurações que possibilitam a manutenção das características originais. Mundialmente, a UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação) é o órgão responsável pela definição de 
regras e proteção do patrimônio histórico e cultural da humanidade. No Brasil, existe o IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Esse órgão atua, no Brasil, na gestão, na proteção e na preservação 
do patrimônio histórico e artístico.  

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/patrimonio_historico.htm (Adaptado) 
 
TEXTO II 

Patrimônio Público é o conjunto de bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou 
turístico, pertencentes aos entes da administração pública direta e indireta. Segundo a definição da lei, o que 
caracteriza o patrimônio público é o fato de pertencer ele a um ente público – a União, um Estado, 
um Município, uma autarquia ou uma empresa pública. 
  
O que diz o Código Penal (Lei Nº 2.848/40) sobre Dano ao Patrimônio Público? 
Art. 163 – Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 
  
O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069/90) sobre o Estudante que causar 
dano ao patrimônio público escolar? 
Art. 116 – Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for 
o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o 
prejuízo da vítima. 
Parágrafo único: Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. 

http://www.pirangucu.mg.gov.br/depredacao-do-patrimonio-publico-e-escolar-e-crime-e-pode-causar-pena-de-detencao-por-ate-6-
meses/(Adaptado) 

TEXTO III 
Atualmente, é triste a constatação de que há pouca gente sensível à manutenção de nossos monumentos, 

sensível à arquitetura produzida por nossos antepassados. [...] Infelizmente, o descaso com esse patrimônio 
vem se tornando prática comum: a regra é pô-lo abaixo. O que torna tudo pior é que em seu lugar surgem 
invariavelmente construções pioradas em todos os sentidos: estética, funcional ou economicamente. A situação 
é mais dramática nos centro das cidades, regiões em que os edifícios têm maior valor histórico e mesmo 
arquitetônico, pois ali casas, sobrados e edifícios são postos abaixo para dar lugar a construções provisórias, 
barracões, puxados ou mesmo a meros estacionamentos. 

UNES, W. "Identidade art déco de Goiânia". São Paulo: Ateliê Editorial; Goiânia: Editora da UFG, 2001, p. 20-21. (Adaptado). 
 
TEXTO IV  

 
http://www.pirangucu.mg.gov.br/depredacao-do-patrimonio-publico-e-escolar-e-crime-e-pode-causar-pena-de-detencao-por-ate-6-meses 
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Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema “A 
preservação do patrimônio público no Brasil”, apresentando experiência ou proposta de ação social, 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 IV 
Prof. Yuri 

 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão abaixo. 
"A obesidade infantil como problema de saúde pública." 
 
Item 1 

Uma em cada três crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade está com excesso de peso, e 8,4% dos 
adolescentes são obesos, segundo dados do Ministério da Saúde. 

Com o objetivo de auxiliar na mudança desse quadro, foi lançada na Câmara, nesta quarta-feira (31), a 
Frente Parlamentar Mista de Combate e Prevenção da Obesidade Infanto-Juvenil. 

A frente será coordenada pelo deputado Evandro Roman (PSD/PR), que destaca a importância de se 
debater o tema. 

Três eixos serão priorizados, de acordo com o deputado: a alimentação, a atividade física e a qualidade do 
sono. 

"A obesidade infantil hoje no mundo tomou proporções que são danosas, principalmente, para a saúde 
pública. E quando nós falamos em crianças, temos que pensar que elas são os adultos de amanhã, e se 
desenvolverem maus hábitos alimentares, ausência da atividade física, e má qualidade de sono, serão adultos 
doentes”, afirma o parlamentar. 

Roman destaca que as chances dessas pessoas desenvolverem as chamadas doenças crônico-
degenerativas, como diabetes, colesterol alto, hipertensão ou cardiopatias, são grandes. 

Disponível em: < https://medicinasa.com.br/obesidade-infantil/>   
Item 2 

O Ministério da Saúde divulgou um levantamento que mostra um retrato do estilo de vida (alimentação, 
atividades físicas) da população brasileira. Segundo a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), 52,5% dos brasileiros estão acima do peso ideal, de acordo 
com dados de 2014. Mas uma boa notícia é que o índice de obesidade ficou estacionado. 

Há nove anos, segundo a pesquisa, o excesso de peso da população brasileira atingia 43% das pessoas – o 
que representa um crescimento de 23% no período. Também aumentou a proporção de quem tem mais de 18 
anos com obesidade (17,9%). É considerada obesa a pessoa com índice de massa corporal (IMC) acima de 30. 
O IMC de “excesso de peso” varia entre 25 e 30. 

Os homens registram maiores percentuais do que as mulheres. O índice de excesso de peso na população 
masculina chega a 56,5%, contra 49,1% na população feminina. Não há diferença significativa entre os dois 
sexos quando o assunto é obesidade. Em relação à idade, os jovens (18 a 24 anos) são os que registram as 
melhores taxas, com 38% pesando acima do ideal, enquanto as pessoas de 45 a 64 anos ultrapassam 61%. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2015/04/metade-dos-brasileiros-esta-com-excesso-de-peso>  
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Item 3 

 
Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/redacao-para-o-enem-e-vestibular/proposta-de-redacao-desafios-do-combate-a-

obesidade-infantil/>  
 

Unicamp - SEMANA IV 
Prof. Renato 

 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação. 
 
TEXTO I 

Na perspectiva sociológica de Émile Durkheim, a existência de uma sociedade e a coesão social que 
assegura sua continuidade só se torna possível quando os indivíduos se adaptam ao processo de socialização, 
ou seja, quando são capazes de assimilar valores, hábitos e costumes que definem a maneira de ser e de agir 
característicos do grupo social a qual pertencem.  

A consciência coletiva constitui o "conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros 
de uma mesma sociedade, formando um sistema determinado com vida própria". A consciência coletiva é capaz 
de coagir ou constranger os indivíduos a se comportarem de acordo com as regras de conduta prevalecentes.  

A consciência coletiva habita as mentes individuais e serve para orientar a conduta de cada um de nós. Mas 
a consciência coletiva está acima dos indivíduos e é externa a eles. Com base neste pressuposto teórico, 
Durkheim chama atenção para o fato de que os fenômenos individuais devem ser explicados a partir da 
coletividade e não o contrário. 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/durkheim-2-a-consciencia-coletiva-e-fatos-sociais.htm 
 
TEXTO II 

NO CAMINHO COM MAIAKÓVSKI 
 

[...] 
Na primeira noite eles se aproximam 
e roubam uma flor 
do nosso jardim. 

e a propaganda lhe destrói a consciência. 
A mim, quase me arrastam 
pela gola do paletó 
à porta do templo 
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E não dizemos nada. 
Na Segunda noite, já não se escondem: 
pisam as flores, 
matam nosso cão, 
e não dizemos nada. 
Até que um dia, 
o mais frágil deles 
entra sozinho em nossa casa, 
rouba-nos a luz, e, 
conhecendo nosso medo, 
arranca-nos a voz da garganta. 
E já não podemos dizer nada. 
  
Nos dias que correm 
a ninguém é dado 
repousar a cabeça 
alheia ao terror. 
Os humildes baixam a cerviz; 
e nós, que não temos pacto algum 
com os senhores do mundo, 
por temor nos calamos. 
No silêncio de meu quarto 
a ousadia me afogueia as faces 
e eu fantasio um levante; 
mas amanhã, 
diante do juiz, 
talvez meus lábios 
calem a verdade 
como um foco de germes 
capaz de me destruir. 
  
Olho ao redor 
e o que vejo 
e acabo por repetir 
são mentiras. 
Mal sabe a criança dizer mãe 

e me pedem que aguarde 
até que a Democracia 
se digne a aparecer no balcão. 
Mas eu sei, 
porque não estou amedrontado 
a ponto de cegar, que ela tem uma espada 
a lhe espetar as costelas 
e o riso que nos mostra 
é uma tênue cortina 
lançada sobre os arsenais. 
  
Vamos ao campo 
e não os vemos ao nosso lado, 
no plantio. 
Mas ao tempo da colheita 
lá estão 
e acabam por nos roubar 
até o último grão de trigo. 
Dizem-nos que de nós emana o poder 
mas sempre o temos contra nós. 
Dizem-nos que é preciso 
defender nossos lares 
mas se nos rebelamos contra a opressão 
é sobre nós que marcham os soldados. 
  
E por temor eu me calo, 
por temor aceito a condição 
de falso democrata 
e rotulo meus gestos 
com a palavra liberdade, 
procurando, num sorriso, 
esconder minha dor 
diante de meus superiores. 
Mas dentro de mim, 
com a potência de um milhão de vozes, 
o coração grita - MENTIRA! 

 
TEXTO III 

Senso de coletividade: esse texto é pra você 
 

Você que olha e vê a faixa seletiva com fluxo bom de ônibus cheios de trabalhadores – a única pista sem 
engarrafamento. Que sabe que lá você não pode trafegar, e, mesmo assim, na sua SUV-ostentação-gigante de 
7 ou 8 lugares, a qual só contém você, passa para aquela pista e causa engarrafamento em todas. Tudo bem 
se você parar todo o tráfego para ganhar apenas alguns metros ou quilômetros. Afinal, o seu tempo vale muito 
mais do que o dos outros.  

Você que quer muito que o transporte público melhore, apenas para que você possa circular com seu carro 
importado em paz, porque você não aguenta mais o caos desse trânsito, apesar de engrossá-lo todo dia com 
seu carro. Você que reclama de tanta ciclovia e emite comentários como: ‖algumas inclusive pioraram o 
trânsito no centro do Rio, porque deixaram as pistas mais estreitas…‖, e deixa de ver, assim, que está na 
contramão de qualquer cidade decente do mundo. Cidades que estimulam transportes sustentáveis e 
alternativos como a bicicleta, em vez de incentivar o uso do automóvel. Cidades com melhor qualidade de vida, 
sem trânsito, com transportes públicos de qualidade, os quais você utiliza quando vai para lá em viagens. Mas 
aqui não, aqui você só anda de carro; e, mesmo que tudo melhore, só será bom porque você irá tranquilo com 
sua SUV para o trabalho.  

Você que estaciona na calçada e inverte a natureza das coisas, fazendo o pedestre andar na rua. Você que 
estaciona em vaga de pessoa com necessidades especiais. Você que concorda com as cotas, mas só reclama do 
sistema porque acha um absurdo a maneira como ele é desenvolvido de forma que os seus filhos ―Fulaninho 
Orleans e Beltraninho Bragança Júnior‖ tenham que dividir o mesmo ambiente ou estudar na mesma sala do 
―Joãozinho Silva‖, filho da empregada.  

Você que acha que a mulher que está em um vagão comum do trem ou do metrô e se sente incomodada 
por um homem, o qual, se aproveitando do vagão cheio para, com o perdão da palavra, ―encoxá-la‖, está 
exagerando ou de palhaçada porque já existe o vagão rosa e ela deveria estar lá. E, dessa forma, utiliza o 
benefício (malefício) criado para inverter os papéis de vítima e agressor.  

Outro dia, vi uma foto muito engraçada nas redes sociais, que serve bem para esses momentos. Era um 
carro comum estacionado em vaga especial. A pessoa que tirou ou montou a foto colou um adesivo dizendo: 
―Você estacionou em vaga especial. Por favor, não se reproduza! Grata, A humanidade.‖ Eu complementaria a 
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imagem dizendo: ‖ Se você já se reproduziu, por favor não ensine isso nem faça na presença dos seus filhos‖. 
Esse texto é pra você.  

Abraços,  
QI  

Fonte: http://www.questaodeinteressancia.com/senso-de-coletividade-esse-texto-e-pravoce/ 
 
OPÇÃO 1 
Imagine que você mora em uma grande cidade brasileira e convive com os inúmeros problemas intrínsecos à 
realidade cotidiana desses centros urbanos. Um belo dia você presencia uma situação conflituosa, característica 
desse cotidiano, e resolve escrever uma crônica sobre a importância do senso de coletividade para 
resolver conflitos sociais.  
 
OPÇÃO 2 
Escreva um texto de opinião sobre a importância do senso de coletividade para a construção de uma 
sociedade mais humana. Apresente o seu ponto de vista utilizando argumentos coerentes para mostrar o 
quanto a percepção da consciência coletiva é urgente e necessária para impactar a sociedade contemporânea e 
torná-la mais humana. 
 

FUVEST - SEMANA IV 
Prof. Nathan 

 
TEXTO I 

"O trabalho hoje nos impede de considerar limites biológicos", afirma Sigmar Malvezzi, pesquisador em 
psicologia organizacional e professor da Fundação Dom Cabral. "Exigimos do organismo aquilo que não somos 
capazes de fazer por tempo prolongado." 

As consequências para as empresas também são desastrosas. Os prejuízos da baixa produtividade causada 
pela exaustão chegam a 3,5% do PIB do Brasil, de acordo com cálculos da Isma [International Stress 
Management Association (Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse)] de 2015. E quase metade 
desses profissionais desenvolve também depressão, o que dificulta ainda mais o diagnóstico. "A principal 
diferença é que o Burnout [Síndrome de Burnout envolve nervosismo, sofrimentos psicológicos e problemas 
físicos, como cansaço excessivo. O estresse e a falta de vontade de sair da cama ou de casa, quando 
constantes, podem indicar o início da doença] é sempre relacionado ao estresse. Todo deprimido está em 
estresse, mas o contrário não é verdade", diz Rossi. 

Além da falta de informação, o combate ao esgotamento passa por outro desafio grave no Brasil: o 
preconceito. "As empresas precisam trabalhar os estigmas e investir em campanhas de prevenção", diz Antônio 
Geraldo da Silva, diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria. 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/05/1969024-sobrecarga-combinada-a-frustracao-profissional-pode-
causar-curto-cicuito.shtml - Acesso em: 2 mai. 2019 - Adaptado). 

 
TEXTO II 

Os efeitos do home office na saúde do trabalhador podem ir além da fadiga e das dores no corpo. Quase 
metade dos respondentes (45,63%) de um estudo da FGV (Fundação Getulio Vargas) apresentou baixo nível de 
bem-estar e saúde mental. 

Além disso, o mesmo estudo mostrou que existe uma associação entre sintomas físicos das pessoas em 
trabalho remoto —como dor no corpo, fadiga e cefaleia— e estados de humor e vitalidade mais baixos.  

(Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/13/home-office-causa-dores-fisicas-e-afeta-o-bem-estar-e-a-
saude-mental.htm) 

 
TEXTO III 
 

 
(Disponível em: http://www.nanihumor.com/2020/05/home-office.html)  
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TEXTO IV  
 

 
(Disponível em: http://grooeland.blogspot.com/2017/03/excesso-de-trabalho-e-pouco-viver.html) 

 
TEXTO V 
Eu tenho andado tão sozinho ultimamente 
Que nem vejo em minha frente 
Nada que me dê prazer 
Sinto cada vez mais longe a felicidade 
Vendo em minha mocidade tanto sonho perecer 
Eu queria ter na vida, simplesmente 
Um lugar de mato verde pra plantar e pra colher 
Ter uma casinha branca de varanda 
Um quintal, uma janela para ver o sol nascer 

(Disponível em: https://www.letras.mus.br/maria-bethania/164684/) 
 
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 estresse 
contemporâneo e a supervalorização do trabalho. 
 
Instruções:  
A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.  
Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
Dê um título a sua redação.  
 

UFU - SEMANA IV 
Prof. Jaqueline 

 
Orientações UFU  
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará duas 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. 
 

“Lentidão e descaso com os pobres”: como governos brasileiros reagiram a epidemias na História 
 

Desde que foi "descoberto", o Brasil enfrentou várias epidemias, como as de varíola, febre amarela, gripe 
espanhola, poliomielite, meningite, só para citar as mais devastadoras. 
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O que quase não mudou em pouco mais de cinco séculos, segundo especialistas consultados pela BBC 
News Brasil, foi o comportamento das autoridades públicas frente a elas. 

Suas respostas e ações sempre foram um tanto tardias, depois que a doença já havia se espalhado, 
havendo certo número de mortos e sob a pressão da opinião pública, repercutida nos meios de comunicação de 
cada época. 

Segundo a doutora em História das Ciências e da Saúde, Christiane Maria Cruz de Souza, do Núcleo de 
Tecnologia em Saúde do Instituto Federal da Bahia (NTS/IFBA), foram muitos os surtos enfrentados pelo país 
desde 1500. 

"No início da colonização, a derrubada da Mata Atlântica para a plantação de canaviais propiciou a 
proliferação de mosquitos e disseminação das 'febres'", explica ela, autora de uma tese que deu origem ao livro 
Gripe Espanhola na Bahia - Saúde, Política e Medicina em Tempos de Epidemia. 

A circulação de povos de origens diversas, europeus e africanos, e a introdução de animais como vacas, 
galinhas e porcos, por exemplo, também contribuíram para disseminar doenças desconhecidas no Novo Mundo, 
dizimando povos nativos, assim como enfermidades locais adoeceram os que vieram de fora. 

"Durante séculos, tivemos que lidar com o assédio de doenças transmissíveis como a varíola, a peste 
bubônica, a malária, a febre amarela, a cólera, a gripe e as disenterias", diz Souza. 
 
Mortes evitáveis 

O que há em comum aos casos é o comportamento e ações das autoridades públicas durante todo este 
tempo. 

"Os governos sempre temeram que o reconhecimento público de uma epidemia atrapalhasse os negócios, 
prejudicando a economia", explica Christiane. 

"A eficiência e o comprometimento das autoridades públicas eram colocados em xeque, na medida em que 
a crise se agravava e os adversários políticos se aproveitavam para tentar desestabilizar os que se 
encontravam no poder." 

O doutor em Saúde Pública Paulo Frazão, do Departamento de Política, Gestão e Saúde, da Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), vai além. 

"A lentidão, a insuficiência na resposta e o descaso das autoridades para com as populações de 
trabalhadores, as famílias de baixa renda e moradores da periferia e das favelas têm levado a um número 
elevado de mortes evitáveis", diz. 

De acordo com ele, contribui para isso "o descaso para a necessidade de dotar o sistema público de saúde 
dos recursos necessários, especialmente os órgãos de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, que se 
ressentem da campanha permanente de desvalorização do servidor público e do processo de precarização das 
estruturas de planejamento estratégico e tático-operacional". 

O especialista em história da saúde coletiva brasileira André Mota, do Departamento de Medicina 
Preventiva e coordenador do Museu Histórico, ambos da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), a ação dos 
governos frente às epidemias será sempre uma complexa relação política, social e de tecnologia médica e de 
saúde pública, o que sempre resultará em uma resposta também complexa. 

No entanto, acrescenta ele, há um fato que merece ser pensado sobre esse tema e que pode servir de 
aprendizado. 

"Na República, tivemos epidemias que foram debeladas, quase sempre sem articulação entre serviços e 
hospitais e com limites evidentes, já que não havia cobertura de saúde para todas as pessoas, resultando, 
nesses casos, em muitas vítimas", explica. 

"O Sistema Único de Saúde (SUS), criado em 1988, teve como primeiro desafio epidêmico a Aids e 
conseguiu demonstrar resultados importantes na prevenção e cuidado, justamente, por ter como objetivo essa 
integração: serviços, cuidados e direito ao acesso." 

De todas as epidemias que assolaram o Brasil ao longo dos tempos, as de varíola - foram mais de uma - 
estão entre as mais devastadoras. 
 
Dificuldades na vacinação 

O médico epidemiologista João Baptista Risi Junior, especialista em poliomielite e em vigilância 
epidemiológica e ex-secretário nacional de Ações Básicas de Saúde do Ministério da Saúde, lembra que a 
doença foi introduzida no Brasil logo após o descobrimento, tendo causado enorme mortalidade entre as 
populações nativas. 

Por que a Alemanha tem uma taxa de mortalidade tão baixa de coronavírus 
A campanha na Itália para que pacientes terminais com coronavírus possam dizer adeus a familiares 
Epidemias muito graves dela ocorreram nos séculos seguintes, até as primeiras décadas do 20. "De 1902 a 

1926, a doença causou 21 mil mortes somente no Rio de Janeiro, então capital da República", diz Risi. 
"A vacinação contra a varíola foi introduzida no Brasil no início do século 19 e oficializada três anos após a 

chegada da corte portuguesa, em 1811. Mas havia imensas dificuldades técnicas e operacionais para realizá-la 
de modo efetivo." 

Com a criação do Instituto Vacínico no Rio de Janeiro, em 1887, a vacina pôde ser produzida em escala e 
aplicada mais amplamente. Mas a população também não contribuía muito. 

"Em 1904, Oswaldo Cruz tomou medidas para impor a vacinação obrigatória, o que provocou forte reação 
popular, conhecida como a Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro", conta Risi. 
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A doença continuou endêmica no Brasil, apesar de vacinação rotineira nos serviços de saúde do país. "O 
problema somente veio a ser solucionado com a criação da Campanha de Erradicação da Varíola, em 1966, 
como parte de um esforço internacional coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)", lembra Risi. 

"O último caso no Brasil ocorreu em 1971, no Rio de Janeiro. Em 1980 a vacina deixou de ser aplicada no 
país." 
 
Gripe espanhola 

Em 1918, foi a vez da pandemia de gripe espanhola, que atingiu duramente o Brasil. "Há relatos terríveis 
do sofrimento que causou à população em várias cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, com 
enorme mortalidade", diz Risi. 

"Houve dificuldade até para recolher e sepultar os cadáveres, mas a crise desapareceu da mesma forma 
que havia surgido." 

De acordo com ele, os problemas ocorreram, porque o sistema de saúde estava inteiramente despreparado 
para enfrentar a epidemia, e os dados disponíveis são muito precários. 

"Uma das vítimas foi o presidente Rodrigues Alves, que iria iniciar o seu segundo mandato e nem chegou a 
tomar posse, sendo substituído provisoriamente pelo vice Delfim Moreira, até o resultado de nova eleição", 
lembra. Ele morreu em 16 de janeiro de 1919. 

Segundo o médico Eliseu Alves Waldman, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde 
Pública da USP, a década de 1940 marcou o surgimento das epidemias de poliomielite no Brasil. 

"Mas somente na década seguinte (as contaminações) são incluídas entre as prioridades de saúde pública, 
à medida que os surtos se tornam mais severos e frequentes", diz ele, que é especialista em Medicina Tropical 
e em Saúde Pública e doutor em Epidemiologia. 

Antes disso, no dia 2 de fevereiro de 1943, o filho do então presidente Getúlio Vargas, que tinha o mesmo 
nome do pai, morreu da doença. 

"Sua morte, no entanto, não chamou a atenção dos governantes ou mesmo da sociedade civil, pouco 
mobilizada a época, pois estávamos em plena ditadura do Estado Novo", diz Waldman. 

"A maior epidemia de poliomielite ocorreu, entretanto, em 1959/60. O controle da doença começou nos 
anos 1960, com a introdução das vacinas de vírus vivo atenuado (vacina Sabin) e de vírus inativado (vacina 
Salk). Ela finalmente foi eliminada em 1989." 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52008613  
 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza uma 
RESENHA sobre o assunto apresentado no texto. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um EDITORIAL 
sobre “A negligência histórica de autoridades e da população brasileira em relação à prevenção de 
doenças contagiosas”. 
 

UnB - SEMANA IV 
Prof. Nathan 

 
O Brasil quer a privacidade como um direito humano, elogia CEO da Microsoft 

 
A lei brasileira de proteção e tratamento de dados pessoais ainda nem funciona na prática no país, mas foi 

motivo de elogio por parte do chefão da Microsoft, Satya Nadella, que está no Brasil para um evento da 
empresa sobre inteligência artificial. Durante a abertura do Microsoft AI+Tour, realizada nesta terça-feira (12) 
em São Paulo, o executivo-chefe da gigante de tecnologia usou alguns minutos de seu discurso para enfatizar 
todo animado o fato de o Brasil já ter aprovado uma regulamentação sobre o tema, assim como fez a Europa 
com o GDPR. 

"O Brasil está à frente para garantir a privacidade [dos usuários brasileiros] como direito humano", afirmou 
o executivo. Ele ainda acrescentou que com a evolução de tecnologias de inteligência artificial é necessário que 
as empresas e governos se preocupem com a transparência e segurança de todo o volume de informações. 

Fonte: https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/redacao/2019/02/12/brasil-quer-a-privacidade-como-um-direito-humano-diz-ceo-da-
microsoft.htm 

 
Google Brasil é processado por Ministério da Justiça por suposta violação de privacidade 

 
Até o meio de 2017, e-mails de usuários eram escaneados com o objetivo de segmentar anúncios e outros 

serviços a cada perfil que demonstrasse interesse em determinado produto. 
O Google Brasil sofrerá um processo administrativo por parte da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão 

ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O motivo seria uma a suposta violação de privacidade dos 
e-mails de brasileiros cometido pela gigante das buscas. A decisão foi publicada pelo Departamento de Proteção 
e Defesa do Consumidor (DPDC) na última quarta-feira (06/2). Se condenada, a empresa pode ser multada em 
até R$9.7 milhões. 

Segundo o departamento, os consumidores do Gmail, serviço de e-mail do Google, foram vítimas de uma 
invasão de privacidade, que foi constatada  em uma análise dos conteúdos enviados. O processo deve apurar 
também se ouve violação do Marco Civil da Internet e do Código de Defesa do Consumidor 

https://olhardigital.com.br/noticia/google-brasil-e-processado-por-ministerio-da-justica-por-suposta-violacao-de-privacidade/82604 
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O Facebook compartilhou os dados de seus usuários com mais de 150 empresas. Apple, Amazon, Microsoft, 

Netflix e Spotify aproveitaram diferentes acordos com o Facebook para usar os dados de seus usuários em 
vários serviços. Enquanto o Facebook cortava o acesso a aplicativos como o Cambridge Analytica, que reuniu 
dados de usuários para tentar influenciar as eleições de 2016, oferecia tratamento prioritário para outras 
grandes empresas de tecnologia em acordos que ainda estavam ativos em 2017. 

Em troca, o Facebook obteve informações mais detalhadas de seus usuários, que usava, por exemplo, para 
promover sua função "Pessoas que talvez você conheça", que sugeria pessoas conectadas ao usuário em outras 
plataformas. 

As revelações vêm de uma nova investigação do The New York Times, que analisou 270 páginas de 
documentos internos e falou com mais de 50 empregados e ex-empregados do Facebook, além de funcionários 
de outras empresas. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/19/tecnologia/1545221673_589059.html 
 

 
https://belverede.blogspot.com/2014/02/confissao-catolica-privacidade-zero-mundo-virtual-facebook-charge.html 

 
Considerando que os textos e as imagens apresentados têm caráter unicamente motivador, redija, utilizando a 
modalidade padrão da língua escrita, um texto expositivo-argumentativo sobre o seguinte tema: A VIDA 
ULTRACONECTADA: A PRIVACIDADE NO SÉCULO XXI 
 
 


