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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 
 

O Estatuto da Cidade "estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental” (Cap. I, art. 1º, par. Único). Dispõe que "a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
funcionamento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana..." (art.2º). 

[...] 
Embora a função social da propriedade urbana conste, desde 1934, nas várias Constituições Brasileiras, a 

explicitação de seu significado só ocorreu em 2001, com a promulgação do Estatuto da Cidade. 
Trata-se de uma lei construída com a ativa participação dos movimentos da sociedade civil que lutam pela 

reforma urbana. A ênfase dos movimentos sociais, nacionais e internacionais, tem sido questionar a supremacia 
do direito de apropriação, da propriedade do solo, e das edificações urbanas em relação ao direito à vida. 

É necessário, para que a cidade cumpra sua função social, que a propriedade individual seja, no mínimo, 
relativizada, para garantir o acesso a todos os moradores à cidade. Essa relativização é expressa no Estatuto, 
em especial nos artigos que reconhecem o direito de usucapião urbano e, assim, indicam limites à especulação 
imobiliária. 
 

RODRIGUES, Arlete Moyses. Estatuto da Cidade: função social da cidade e da propriedade. Alguns aspectos sobre população urbana e espaço. 

In: Cadernos Metrópole, n° 12, p. 9-25, 2° sem. 2004. 

Disponível em: <http://www.cadernosmetropole.net/download/cm_artigos/cm12_56.pdf>. 

 

TEXTO II 
 

 
abrainc - associação brasileira de incorporadoras imobiliárias 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/07/regularizar-moradia-e-avanco-mas-especialistas-veem-alcance-

limitado.ghtml 

 

TEXTO III 
 

A ocupação de prédios ociosos é considerada por urbanistas etapa essencial no projeto de revitalização do 
centro de São Paulo. Além de levar "vida" à região, a iniciativa teria outros efeitos positivos para a cidade, 

como amenizar a superlotação do transporte público, agravada pela necessidade diária de deslocamento dos 
paulistanos dos bairros periféricos para a área central, onde estão as vagas de emprego. 



ABRIL - 2021 

 

 

 
3 

[...] 

Outro ponto destacado por especialistas é o potencial de mistura de classes — entre os anos 50 e 70, a 
elite migrou dos bairros centrais para empreendimentos em outras regiões da cidade. Os projetos anteriores 
para reocupar o centro, no entanto, esbarravam em dois entraves: a falta de financiamento e os especuladores. 
Para Maria Ruth do Amaral Sampaio, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP, a 
transformação de prédios desocupados em moradia atualmente é mais barata que a construção de novas 
unidades. 

TAVARES, Bruno; BRANCATELLI, Rodrigo. Ocupar prédios pode reduzir degradação. 
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,ocuparprediospodereduzirdegradacao,501473). 

 
TEXTO IV 

 
JEAN. <http://acervo.folha.com.br/fsp/charges-do-jean 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

A partir da leitura dos textos motivadores apresentados e com base nos conhecimentos construídos ao 
longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, sobre 
o tema: Uso social do espaço urbano: como garantir que a cidade seja efetivamente de todos?. 
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. 
 

 
ITA - SEMANA I 

Prof. Rogger 

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

 
Em que medida a tecnologia será benéfica à sociedade? 

 
 

Item 1 

Privacidade na internet: chega de andarmos todos nus 
Marina Cardoso  

 
A Prefeitura de São Paulo implementou o bilhete único mensal. Para usá-lo, o cidadão deve fazer um 

cadastro com seus dados pessoais e foto no site da empresa de transporte e então receber um cartão pessoal e 
intransferível. Ao mesmo tempo, e silenciosamente, são instaladas câmeras nas catracas dos ônibus da cidade, 

de forma a garantir a identificação e controle dos passageiros. À primeira vista, este é um projeto de transporte 
público, mas suas implicações adentram outro campo: o do direito à privacidade.  

Por ser um cartão pessoal, usado em trens, metrô e ônibus, o bilhete único pode mapear os hábitos dos 
cidadãos – o que pode ser um excelente instrumento para o planejamento do transporte público, desde que 
estruturados os sistemas adequados. Mas, ao mesmo tempo, pode se tornar o instrumento perfeito para a 
vigilância massiva. Com ele, é possível, por exemplo, desenhar quem encontra quem na cidade, onde e em 
quais horas do dia. E, no entanto, apesar desse potencial todo, após o cadastro para utilização do bilhete único 

mensal, não há no site da SPTrans qualquer menção à política de privacidade ou explicação e pedido de 
concordância do cidadão para uso de seus dados.  

Não cabe aqui o debate sobre modelo de transporte. Mas este é um excelente exemplo de como, e 
rapidamente, as informações sobre os(as) cidadãos/ãs e consumidores/as estarão estruturadas, em bancos de 
dados, de forma a permitir seu cruzamento por sistemas chamados de “big data” ou “business inteligence” (BI) 
com finalidades as mais diversas, sem que estejamos no controle desse processo.  

No entanto, precisamos ter em conta que as tecnologias não são necessariamente boas ou ruins quanto 

aos seus fins. O seu uso será definido pelos interesses predominantes na sociedade. Foi isso que aconteceu 
com qualquer tecnologia já desenvolvida pelo ser humano – seja o avião, que serve para transporte ou 

bombardeio, ou a explosão atômica, que gera energia ou destrói cidades.  
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Assim, neste momento, grandes companhias de tecnologia da informação (TI) contratam e pagam, muito 

bem, “evangelizadores” do “big data” para apregoar os benefícios de implantação dessa tecnologia. Cabe 

apontar que há, de fato, grande potencial para o uso de informações estruturadas para o bem, seja para 
identificar padrões de adoecimento, seja para o planejamento de políticas de transporte ou para a oferta de 
melhores serviços.  

Por outro lado, entidades da sociedade civil começam a questionar se tal capacidade técnica servirá para 
reforçar a segregação e exclusão econômica e social nas quais é calcada nossa sociedade. Perderão os pobres e 

as minorias oprimidas?  
Considerando a tendência de dados de saúde digitalizados e em rede (há diversos projetos públicos e 

privados nesse sentido), o que acontece se um empregador consegue ter acesso à ficha médica dos 
candidatos? Aqueles que têm doença crônica serão tratados de forma igual em um processo de seleção?  

Malkia Cyrill, do Center for Media Justice, importante figura no debate de comunicação e parte do 
movimento negro dos Estados Unidos – tradicionalmente alvo de vigilância e controle por parte das forças de 
Estado –, é categórica ao afirmar: “qualquer sistema deve ser avaliado não pela intenção do proponente, mas 

pelos resultados reais que proporciona”. Assim, não importa que a vigilância massiva, via acesso a dados 
pessoais, seja perpetrada em nome da segurança nacional. O fato é que ela viola o direito à privacidade de 
toda uma comunidade, e os resultados do ponto de vista da segurança são pífios.  

Todas essas problematizações devem ser feitas neste momento pelos brasileiros. Aqui, no país do homem 

cordial, como definiu Sergio Buarque de Hollanda, nunca se aprovou uma lei de proteção de dados pessoais. 
Estamos vulneráveis tal como deve se sentir uma pessoa nua, a caminhar pelas ruas de uma grande cidade.  

Ainda não temos proteção suficiente, por exemplo, se uma empresa ou a Receita Federal compartilhar 

nossos dados ou se o governo deixar vazar o perfil socioeconômico dos beneficiários do Bolsa Família. Os 
dados, de alguma forma bizarra, poderão parar em CDs, vendidos em cantos escondidos da Santa Efigênia, em 
São Paulo.  

O aumento da digitalização, dos negócios a partir de dados pessoais e das nuvens web, combinado com a 
ausência de proteção, formam o cenário do terror. Sem qualquer regulação, as chances de uso tenebroso das 
novas tecnologias aumentam vertiginosamente. A balança pesa para o lado errado. 

O metadado é aquele que traz informações sobre uma comunicação, mas sem revelar seu conteúdo e, por 
isso, defendem alguns, são dados menos sensíveis ou críticos. Ora, muitas vezes saber para quem se ligou, a 
que horas e para quem se ligou na sequência pode ser incrivelmente revelador. Digamos que uma pessoa faça 
ligações para um serviço de atendimento a suicidas e fique na linha por um longo período; ou então que uma 
pessoa ligue para um serviço de auxílio a indivíduos soropositivos. Caso qualquer uma dessas informações 
venha a público, pode haver graves implicações na vida pessoal, profissional e até nos serviços que pode 

contratar. Será que essa pessoa conseguirá contratar um financiamento bancário nos próximos dois anos? 

Outra armadilha contra a qual devemos nos precaver é o da “anonimização de dados”. Atualmente, é 
quase impossível coletar dados que não dêem uma indicação quase precisa de quem é o cidadão/cidadã. As 
pesquisas apontam que a partir de dois ou três dados e mais algumas buscas na Internet uma pessoa ou dado 
deixa de ser anônimo. 

Estamos no caminho certo e será uma grande vitória dos defensores dos direitos humanos e dos direitos 
dos consumidores se uma lei de proteção de dados pessoais, tal como a proposta pelo Ministério da Justiça, for 
aprovada. Não deixemos que algumas palavrinhas nos levem ao erro. 
 

(Texto adaptado do original e disponível em http://www. cartacapital.com.br/blogs/intervozes/privacidade-na-internet-chegade-andarmos-

todos-nus-5930.html. Publicado em 25.02.2015. Acesso em 6 de setembro de 2016) 
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Item 2  

 
https://www.politize.com.br/lei-de-protecao-de-dados/ 

https://www.politize.com.br/lei-de-protecao-de-dados/
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Item 3  

 
 

Unicamp - SEMANA I 
Prof. Vanessa 

 
Texto 1 - Figurinhas se tornam o novo vocabulário em redes sociais 
Stickers com memes, trocadilhos, celebridades e políticos são trocadas e viram o novo papel de carta 
 

Na evolução da linguagem do WhatsApp, os emojis parecem já se encaminhar para o ostracismo. Stickers 

ou figurinhas de humor obtidas de forma mais exclusiva, por meio de trocas de mensagens e em grupos 
secretos, fazem sucesso no aplicativo de mensagens substituindo interações escritas ou faladas. 

Embora tenha sido liberado para os usuários há cerca de oito meses, o recurso demorou até se popularizar. 

Agora, movimenta conversas de pessoas de idades variadas e impulsiona grupos virtuais nos quais se entra 
apenas para descolar as últimas novidades no mercado. 

Memes novos e antigos, trocadilhos infames, celebridades, políticos e pessoas comuns recortados são 
usados como respostas em diálogos —especialmente em grupos, até como forma de ostentação perante os 

outros membros. 
 

A exemplo do que experimentavam os adolescentes dos anos 1980 e 1990, que tinham como sonho de 
consumo os papéis de carta estampados por bichinhos fofos e tremiam de ansiedade diante das folhas mais 
raras, os jovens de hoje regozijam na busca pelo sticker mais insólito —e, por isso, considerado mais hype. 

“De primeira, essa onda de figurinhas não me cativou muito, mas começaram a aparecer umas tão boas 

que ficou impossível resistir. Por ter aderido tarde à moda, acabei caindo de paraquedas quando meus amigos 
já não estavam mais trocando tanto. Foi aí que descobri que existiam grupos exclusivos só para isso”, conta a 
estudante Manuela Trocoli, 17. 

Só que o caminho para entrar nos tais grupos não é dos mais fáceis. Primeiro, é preciso participar de um 
grupo no Facebook, mas, como são secretos e não aparecem na busca geral da rede, é preciso ser convidado 
por um membro para conseguir entrar. 

Uma vez lá dentro, recebe-se um link para um chat de WhatsApp. Para entrar, é preciso esperar que um 

participante saia. Manuela passou três semanas clicando diariamente no link que recebeu. “Fiquei felizona 
quando entrei, e recebi até boas-vindas. Agora, tenho um arsenal”, gaba-se ela, hoje dona de 750 stickers.  

Antes de virar moda no WhatsApp e ficar cada vez mais criativas, figurinhas mais básicas já ilustravam os 
bate-papos no aplicativo Telegram. Foi lá que a professora e estilista de tricô Cristiane Eloisa Bertolucci, 35, 
começou sua coleção, hoje com mais de cem unidades. 

“Fiz alguns stickers fofos, mas também usava uns de celebridades como Neymar, Hebe e Xuxa. Hoje em 
dia meus favoritos são o ‘Deus leu o que você apagou’ e o do astronauta que diz ‘Olha eu aqui no vácuo’, para 

quando alguém não responde à mensagem.” 
Para o advogado Daniel Papaterra, 26, a preferência é muito relacionada aos assuntos do noticiário. “No 

momento meu favorito é o ‘Aqui é o hacker’”, explica. “Quando recebo um inédito que gosto, mando para quem 
acho que gostaria de receber.” 

“O humor sempre melhora a imagem de quem entretém e, na internet, virou um ativo social”, avalia o 
professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Por isso, 

quando a pessoa passa a figurinha adiante, fica na expectativa para saber qual foi a reação de quem recebeu —

uma espécie da avaliação desse ativo e de seu poder de divertir.  
“Piadas sempre existiram, especialmente no Brasil. Os memes e, agora, os stickers são um canal novo para 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/06/veja-o-que-se-sabe-e-como-andam-as-apuracoes-sobre-disparos-pelo-whatsapp-nas-eleicoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/01/1852473-ao-estudar-emojis-psicologos-querem-desvendar-comportamento-humano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/06/empresas-contrataram-disparos-pro-bolsonaro-no-whatsapp-diz-espanhol.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/05/pesquisa-revela-teor-sexual-de-imagens-que-ridicularizam-universidades.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/06/investigacao-eleitoral-sobre-disparos-em-massa-pelo-whatsapp-engatinha-no-tse.shtml
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esse comportamento jocoso”, afirma Igreja. 

Para o psicólogo e doutor em neurociência do comportamento Yuri Busin, as figurinhas estimulam a 
convivência. “Nossa sociedade tem muita dificuldade de se comunicar, ainda mais na forma escrita. Os stickers 
ajudam bastante na comunicação dos sentimentos. Além disso, é importante que as pessoas mais velhas 
tentem sempre ter contato com novas tecnologias para a evolução própria. Existe espaço para todos, e esta 
pode ser uma troca de conhecimento muito interessante entre mais velhos e mais novos.” 

Além de frequentar os grupos e trocar com amigos, os usuários de Android e iOS podem baixar programas 

que permitem transformar fotos e imagens em stickers.  
“Pego fotos minhas, de amigos e da família e crio os meus próprios”, diz Patricia Ingo Tendrich, 47, 

jornalista, também fã declarada das figurinhas de cunho sexual. “Minha filha sabe que gosto das eróticas e me 
fornece várias. Quando mando para os amigos, é alegria geral. Todo mundo gosta de uma sacanagem, né?” 

A única queixa dos usuários em geral é não poder organizar nem categorizar as figurinhas no arquivo do 
aplicativo.  

Para João de Mari, 22, jornalista, a demora na resposta do interlocutor —que na verdade está apenas 

procurando na biblioteca o sticker escolhido— pode parecer má educação.  
“Poderia ser possível criar pastas. Quando se busca uma no meio de 400, é difícil de achar”, diz Mari que, 

recentemente, por conta dessa falta de ordenação, acabou apertando sem querer no sticker errado. “Mandei 

uma figurinha do tipo ‘Estou dando bom dia, mas queria dar outra coisa’ no grupo da família. Por sorte não 
viram, e deu tempo de apagar.” 

Por isso, também há figurinhas que ridicularizam quem apaga as mensagens —nada passa incólume no 

universo dos stickers. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/06/figurinhas-se-tornam-o-novo-vocabulario-em-redes-sociais.shtml?origin=folha 

 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação: 
 

Proposta 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 e o texto mencionado, redija um resumo do texto “Figurinhas se 
tornam o novo vocabulário em redes sociais”.   

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. 

Proposta 2 – Considere-se um leitor de jornal e, após ter lido o texto “Figurinhas se tornam o novo 
vocabulário em redes sociais”, você decide escrever uma carta de leitor expressando seu posicionamento. 

Considere as ideias da autora para definir os argumentos e contra-argumentos a serem utilizados em sua carta. 
Apesar de ser uma carta de leitor, você não deve assiná-la. 

A carta de leitor é um gênero que atende a diversos propósitos comunicativos, como opinar, elogiar, 
reclamar, reivindicar, criticar, entre outros. Encontrada frequentemente no meio jornalístico, a carta de leitor 
apresenta um comentário e/ou opinião sobre determinado assunto lido nos periódicos. A argumentação e a 

interlocução presentes nesse texto têm por finalidade convencer o leitor sobre determinado ponto de vista. 
 

FUVEST - SEMANA I 
Prof. Nathan 

 
Tributo a um cão 

 

Daqui nasce o dilema: vale mais ser amado do que temido, inverso? [...] parece-me mais seguro ser 
temido do que amado, se só puder ser uma delas. Há uma coisa que se pode dizer, de maneira geral, de todos 
os homens: que são ingratos, mutáveis, dissimulados, inimigos do perigo, ávidos de ganhar. Enquanto lhes 

fazes o bem, sio teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida, os filhos, porque os riscos maiores estão no 
futuro; mas quando este se aproxima, furtam-se, debandam, e o príncipe que se baseou somente em suas 
palavras [...] está de fato perdido. As amizades que se conquistam com dinheiro ou favores, e não pelo coração 

nobre e altivo, terão seus efeitos, mas são como se não as tivéssemos, pois de nada nos servem quando delas 
precisamos.  
 

Adaptado de: MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Lisboa: Europa-América, 1976, 88-90.  

 
Foi no âmbito da Lava Jato que o instrumento da delação premiada chegou aos colarinhos brancos. A troca 

de informações entre juiz e réu evidenciou sua utilidade para desbaratar organizações criminosas que atuam 
nas vísceras do Estado brasileiro. O criminoso consegue redução de pena, e as investigações têm seu avanço 
facilitado.  

Quando as delações começaram a ser divulgadas, manifestou-se na opinião pública certa rejeição, as 
intoleráveis à luz dos ensinamentos morais comuns. Não é reverenciável, de fato, a conduta do dedo-duro. No 

entanto, as apurações jamais alcançariam a abrangência que alcançaram não fosse o uso massivo desse 
expediente.  

Adaptado de; PUGCINA, Percival. Delações e colaborações. Gazeta do Povo.  

 
 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/12/como-manter-uma-boa-conversa-segundo-uma-experiente-ancora-de-radio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/02/celebridades-se-abrem-mais-sobre-saude-mental-mas-campanhas-genericas-ainda-tem-entraves.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/03/como-falar-de-sexo-com-criancas-e-jovens-para-comecar-responda-as-duvidas-deles.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/06/figurinhas-se-tornam-o-novo-vocabulario-em-redes-sociais.shtml?origin=folha
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Em acordo de delação premiada, o ex-governador Fulano relatou, segundo a Folha, que o Ministro Beltrano, 

participou da montagem de um esquema para liberar dinheiro de precatórios [...] A Folha informa que Cicrano, 

acusado de ser o operador do esquema fraudulento no ministério X, fechou um acordo com a PGR. [...] Nossa 
reportagem foi informada de que o empresário entrou no acordo de delação premiada e leniência com o MPF de 
Curitiba. Sim, ele entregará mais um comparsa. 
 

Adaptado de: <https://oantagonista.com>.  

 
George Graham (1830-1904), advogado norte-americano, ficou conhecido por um pequeno julgamento em 

Missouri (1870). O processo decorria da morte de Old Drum, o melhor cão de caça de um fazendeiro local. O 
cachorro fora baleado por funcionários de um vizinho, desconfiado de que o animal andava matando suas 
ovelhas. Quando Old Drum foi encontrado morto, seu dono resolveu processar o vizinho, contratando dois 

advogados, um deles George Vest – que comoveu o júri com seu discurso Tributo a um cão. 
 

 
 

Senhores jurados [...] o único amigo desinteressado que um homem pode ter neste mundo egoísta – 
aquele que nunca é ingrato ou traiçoeiro – é o seu cão. O cão permanece com seu dono na prosperidade e na 
pobreza, na saúde e na doença. Ele dormirá no chão frio, onde os ventos invernais sopram e a neve se lança 

impiedosamente, se apenas o deixarem estar ao lado de seu dono. Ele beijará a mão que tem alimento a 
oferecer, ele lamberá as feridas e as dores que aparecem nos encontros com a violência do mundo. Quando 
todos os amigos o abandonaram, ele permanecerá. Se a fortuna arrasta o dono para o exílio, sem amigos e 
sem abrigo, o fiel não pede mais do que o privilégio de acompanhá-lo, a fim de protegê-lo contra o perigo. E 
quando a cena final se apresenta e a morte leva o dono em seus braços, quando seu corpo é deixado no chão 
frio, não importa que todos os amigos sigam seu caminho; lá, ao lado de sua sepultura, se encontrará o nobre 
cão, a cabeça entre as patas, os olhos tristes, mas alertas, fiel e verdadeiro até a morte.  
 

VEST, George Graham. Tributo a um cão. Disponível em: <Wikipédia>.  

 
PROPOSTA 
 

O juízo de Maquiavel sobre o homem parece confirmar-se no decurso da Operação Lava Jato, com suas 
numerosas delações premiadas, e no cotidiano da vida social, com suas costumeiras intrigas e grandes ou 
pequenas traições. O sistema de justiça permite que pessoas que cometeram crimes reduzam suas penas 
delatando colegas e cúmplices, e no dia a dia é comum que uns sejam vítimas de mentiras ou de falsas 

acusações de outros. 
As relações humanas, porém, são mais complexas e também apresentam facetas menos negativas, que 

Maquiavel não acentuou em seu texto. Old Drum, por exemplo, foi louvado por George Vest como legítimo 
representante da espécie canina. como símbolo de uma nobreza permanente a ser observada pelo homem.  

Tendo como referência a avaliação de Maquiavel, o status do homem como detentor da razão e do livre 
arbítrio e o comportamento do cão em relação ao ser humano, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo 
sobre o seguinte tema:  
 

O valor da lealdade nas relações humanas 
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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 1 - Na pandemia, games viraram alternativa de socialização 
 

Free Fire, Among Us, League of Legends e até xadrez tiveram dias de glória durante a pandemia do novo 
coronavírus. Jogar — e assistir aos outros jogando — virou uma das formas preferidas de socializar nesses 
tempos de isolamento. 

Quando não dá para se ver ao vivo e as conversas por Zoom só giram em torno da covid, encontrar os 
amigos online para construir algo em comum, lutar contra o mesmo inimigo virtual ou apontar o dedo uns para 
os outros até encontrar o impostor virou passatempo corriqueiro. Clique no vídeo acima e descubra como esse 
hábito se transformou durante a pandemia. 

"Com essas medidas de isolamento social, o consumo de jogos eletrônicos só aumentou. A ponto de eu ver 
meu pai jogar PlayStation, que é uma coisa que eu não imaginava", comenta a líder de pesquisa da 
Consumoteca, Marina Roale. "Se é uma coisa que a gente não estava reparando nesse mercado até aqui, 
chegou o momento. O mercado de games teve uma receita 12% maior em 2020 no comparativo anual, muito 
por conta dessa questão de todo mundo em casa. Esse dado vem do relatório Superdata, que é um braço de 
análise de entretenimento da Nielsen. E só tende a crescer", frisa ela. 

Não teve jeito: quase todo mundo foi atingido pelos games nos últimos tempos. Seja da forma mais 

tradicional, jogando propriamente, ou então pela gamificação do mundo à nossa volta. Os aplicativos que 
usamos para fazer exercícios, para investir dinheiro e até para pedir comida funcionam na lógica da 
recompensa — como joguinhos que nos dão pequenas injeções de adrenalina ao chegar em uma nova fase. 
Com isso, ninguém mais precisa ter uma cadeira caríssima ou um computador com gráficos incríveis para estar 
inserido na lógica do jogo. É o multiverso gamer. 

"Aquele perfilzinho que a gente imaginava do típico gamer, que sentava naquela cadeira alta, botava 

aquele fone todo escalafobético e ficava lá 24h, sete dias por semana, fechado num quarto escuro olhando para 
uma tela de um computador ou de uma televisão para poder se divertir, mudou, né? O gamer não é mais tão 
obscuro e antissocial como a gente imaginava não", observa o antropólogo Michel Alcoforado. 

Aliás, o adjetivo antissocial está cada vez mais descolado de quem joga. Principalmente com a pandemia, 
os games viraram espaço para juntar a galera e interagir. "Os jogos hoje em dia são muito coletivos, e isso dá 
para quem joga também uma sensação de estar compartilhando a vida com outras pessoas, e não se isolando 
do mundo. Chamou atenção em uma pesquisa recente que a gente fez que só 10% dos brasileiros que jogam 

se sentem sozinhos quando estão diante da tela. 57% dos nossos entrevistados dizem que jogar algum game é 
uma prática que colabora para o convívio social, inclusive", afirma a pesquisadora Rebeca de Moraes. 

Among Us e Free Fire são dois dos grandes responsáveis por essa virada de chave, avalia Renata Coltro, 
que é especialista em games e faz parte da equipe da Consumoteca. "O Among US é um exemplo muito legal 
de formação de comunidade, de trazer essa questão da socialização para dentro do game. Essa foi a sacada 
dele: ser um jogo leve. Mas também foi a sacada do FreeFire, que foi um jogo que chegou no Brasil em 2018 e 
mudou completamente o cenário do game no Brasil. Porque ele é um jogo de celular, com gráficos super 

simples, que roda em qualquer aparelho intermediário, não consome muito dado, e por isso ele abriu portas 
para muita gente que ainda não tinha condições de se inserir nesse universo, e trouxe muitos meninos novos 
para o cenário profissional também", diz ela. 

https://tab.uol.com.br/videos/2021/02/25/caoscast-games.htm 

 
SITUAÇÃO A: 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 e o texto mencionado, redija um resumo do texto “Na pandemia, 

games viraram alternativa de socialização”.   
 

SITUAÇÃO B: Você e um grupo de colegas ganharam um concurso que financiou a realização, na sua 

escola, de um projeto em que o trabalho pedagógico se constrói por meio da aprendizagem por jogos. Após o 

https://tab.uol.com.br/videos/2021/02/25/caoscast-games.htm
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desenvolvimento do projeto, você, como membro do grupo, ficou responsável por escrever um relatório sobre 

as atividades realizadas, nas quais os alunos são expostos a jogos, eletrônicos ou não, que apresentam 

situações de conflito e exigem trabalho em equipe para superar o desafio em questão, 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),  

c) comentário(s) sobre os impactos das atividades na comunidade (pontos positivos/negativos do projeto).  
 
 

UnB - SEMANA I 
Prof. Raul 

 
A seguir, você tem disponível uma coletânea de textos a serem lidos e analisados antes da construção de 

seu texto, que DEVE SER do gênero DISSERTATIVO. Todos eles, direta ou indiretamente, conectam-se à ideia 
central do recorte temático. Selecione elementos da coletânea na elaboração de seus argumentos. 
 
Tema: “A leitura como veículo de construção e transformação individual e social” 

 
A prática da leitura ainda não está totalmente presente entre os brasileiros. Uma prova disso são os dados 

da pesquisa Retratos da Leitura do Instituto Pró-Livro. De acordo com o levantamento, 44% da população não 

lê e 30% nunca comprou um livro. A média de obras lidas por pessoa ao ano é de 4.96. Desse total, 2.43 foram 
terminados e 2.53 lidos em partes. 

O desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), prova feita em 70 países com 
estudantes entre 15 e 16 anos, também é desanimador. O resultado da última avaliação mostrou que 51% dos 
estudantes estão abaixo do nível 2 em leitura, que é considerado o patamar básico. 

Para compreender este fenômeno, o Edição do Brasil conversou com Luís Antonio Torelli, presidente da 

Câmara Brasileira do Livro (CBL). Segundo ele,  o Brasil ficou nos últimos lugares do Pisa no quesito leitura. “A 
média atual dos estudantes brasileiros é de 407 pontos, muito inferior à dos alunos dos outros países”. 

 

https://www.burnbook.com.br/noticias/44-da-populacao-brasileira-nao-le-e-30-nunca-comprou-um-

livro-aponta-pesquisa-retratos-da-leitura/ 

 

 
Dados da pesquisa Retratos da Leitura, desenvolvida pelo Instituto Pró-Livro, em 2016 

 

Uma vez que nos tornamos leitores da palavra, invariavelmente estaremos lendo o mundo sob a influência 
dela, tenhamos consciência disso ou não. A partir de então, mundo e palavra permearão constantemente nossa 
leitura e inevitáveis serão as correlações, de modo intertextual, simbiótico, entre realidade e ficção.  

Lemos porque a necessidade de desvendar caracteres, letreiros, números faz com que passemos a olhar, a 
questionar, a buscar decifrar o desconhecido. Antes mesmo de ler a palavra, já lemos o universo que nos 
permeia: um cartaz, uma imagem, um som, um olhar, um gesto.  

São muitas as razões para a leitura. Cada leitor tem a sua maneira de perceber e de atribuir significado ao 

que lê. (Inajá Martins de Almeida. O ato de ler. Internet: [com adaptações].) 

“Somos todos feitos do que os outros nos dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam; a 
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literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece 

infinitamente.” 
-- Tzvetan Todorov (A literatura em perigo, 2009) 
 

  
 
Postagens do perfil oficial do Inep no Instagram, em 2019 
 

ENEM - SEMANA II 
Prof. Viviane 

 

INSTRUÇÕES 

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o 
número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.  
 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  

• desrespeitar os direitos humanos. 
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "texto insuficiente". 
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

 
TEXTO I 

O que é ser alfabetizado? 
 

O alfabeto não é o mesmo em todas as partes do mundo. Explicar o processo de aprendizagem não é 
simples, assim como tentar definir o melhor método de ensino do nosso idioma não tem consenso entre os 
educadores. No entanto, se uma pessoa sabe assinar seu nome no título de eleitor, significa que ela sabe ler e 
escrever, certo? Não sempre! Além de decodificar e codificar uma palavra, o país considera as habilidades de 
letramento e numeramento. Para que saber o sistema alfabético da escrita, se não entender as propostas no 

texto que o candidato panfletou? Ou que a ordem dos números representa um candidato e, se inverter, o voto 
pode ir para outro? 

Desse modo, o governo estabeleceu níveis de proficiência em leitura, escrita e matemática, a fim de 
entender em qual etapa do ciclo de alfabetização estão as crianças na escola. As metas de alfabetização tentam 
não repetir um histórico negativo no país: jovens e adultos analfabetos, que nunca entraram na escola ou que 
completaram o Ensino Fundamental sem o ciclo na “idade certa”. Eles representam 8% dos cidadãos acima de 

15 anos. 
https://www.politize.com.br/alfabetizacao-no-brasil-desafios-criancas-adultos/ (Adaptado) 

https://www.politize.com.br/alfabetizacao-no-brasil-desafios-criancas-adultos/
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TEXTO II 

 

Pobreza e falta de recursos: por que no Brasil a alfabetização a distância é mais difícil? 
 

Houve, durante a pandemia, educadores que gastaram tempo debatend o se alfabetizar sob um regime de 
isolamento social era possível ou não. Na outra ponta, iniciativas isoladas mostraram ser possível aproveitar a 
oportunidade e, com recursos digitais, trabalhar a leitura e a escrita com as crianças. De qualquer forma, não 

há como negar que o fechamento de escolas impactou a alfabetização de muitos alunos. “As crianças em fase 
de alfabetização podem estar sendo especialmente prejudicadas pelo fechamento das escolas, principalmente 
se pensarmos em uma etapa inicial fundamental para uma alfabetização bem-sucedida, que é a automatização 
dos processos de decodificação de letras em sons e vice-versa", explica Janaina Weissheimer, especialista no 
Instituto do Cérebro (InsCer) de Natal.  

Por outro lado, em casos nos quais o aluno não dispõe de nenhum amparo intelectual, didático e 
tecnológico, os prejuízos podem ser ainda maiores, embora não se possa falar em sequelas. Isso poderia 

impedir a iniciação do ciclo de alfabetização, sua interrupção ou não consolidação no tempo adequado. 
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/brasil-alfabetizacao-a-distancia-mais-dificil/ (Adaptado) 

 
TEXTO III 

 
Segundo os pesquisadores ouvidos pela Agência Brasil, o volume de analfabetos é bastante alto e não 

diminui por falta de investimentos na Educação de Jovens e Adultos (EJA). “Para um gestor público, prefeito, 
governador, interessa muito mais investir em educação básica, não na Educação de Jovens e Adultos, porque é 

uma parcela muito pequena”, critica Maria do Rosário Longo Mortatti, professora titular da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) e presidente emérita da Associação Brasileira de Alfabetização. Segundo ela, o 
investimento no EJA é “secundarizado”. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-09/analfabetismo-resiste-no-brasil-e-no-mundo-do-seculo-21 (Adaptado)  

 
TEXTO IV 

 
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html (Adaptado) 

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

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 
Desafios para a alfabetização 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/brasil-alfabetizacao-a-distancia-mais-dificil/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-09/analfabetismo-resiste-no-brasil-e-no-mundo-do-seculo-21
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html
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ITA - SEMANA II 

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

Intolerância: essência do ser humano ou é um problema que surge nas redes sociais?  
 

Item 1 
 
Menções preconceituosas nas redes sociais 
 

 
 

Um estudo realizado entre abril e junho analisou dez tipos de intolerância praticados pelos internautas do 

país. No total, foram verificadas 393.284 menções feitas no Facebook, Twitter, Instagram e em blogs. As 
expressões revelam preconceitos com relação a classes sociais, deficiências, posições políticas, idade, raça, 
religião, além de homofobia, misoginia e xenofobia. 

A análise foi feita pela agência Nova/sb, que faz parte da plataforma Comunica Que Muda. Com o auxílio de 

um software de monitoramento, o material mostra que o maior índice de intolerância praticado nas redes é com 
relação à política, com quase 220 mil menções - mais de quatro vezes mais do que a misoginia, que aparece 
em segundo lugar, com 50 mil, seguida por preconceitos relacionados à deficiência, aparência e raça.  

Minas Gerais é o terceiro estado com o maior volume de postagens intolerantes no país. Antes está São 
Paulo, em segundo lugar e o Rio de Janeiro, no topo. Em termos relativos, na proporção com o número de 
habitantes, o Distrito Federal lidera o ranking. 
 

https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/estudo-mostra-raio-x-da-intoler%C3%A2ncia-nas-redes-sociais-

do-brasil-1.403237 acesso em 05 de mar de 2021. 

 

Item 2 
 

já alegava a teoria filosófica de Michel Foucault, de que, a livre manifestação de pensamento, deveria ser 
ponderada diante a sociedade. Nesse sentido, assevera (FOUCAULT, 1996, p. 09): 

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de exclusão. O mais evidente, o 
mais familiar também, é a interdição. Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode 

falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa. 

Sendo assim, quem profere discurso de ódio, acredita ser permitido dizer tudo, sobre qualquer coisa, para 

https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/estudo-mostra-raio-x-da-intoler%C3%A2ncia-nas-redes-sociais-do-brasil-1.403237
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/estudo-mostra-raio-x-da-intoler%C3%A2ncia-nas-redes-sociais-do-brasil-1.403237
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qualquer um, em qualquer situação. Partindo desta lógica, o discurso de ódio contradiz a teoria filosófica, bem 

como os próprios princípios e garantias fundamentais, tendo por exemplo que, a manifestação odiosa de 

pensamento, não pode ser compreendida como parte legal da garantia constitucional da liberdade de 
expressão, caracterizando o abuso de direito. 

O abuso de direito, possui previsão legal no artigo 187 do Código Civil, assim, destaca-se (BRASIL, C.C, 
2002), “ [...] Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Assim, importa dizer 

que, sua ocorrência se dá mediante um ato abusivo de direito que foi assegurado a um indivíduo, o que neste 
sentido, trata-se de um direito lícito sendo exercido ilicitamente.  

https://jus.com.br/artigos/71639/discurso-de-odio-nas-redes-sociais acesso em 14 de mar de 2021. 

 
Item 3 
 

 
 

https://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem-play/dossie-intolerancia-do-odio-a-barbarie/ acesso em 09 de mar de 2021. 

 

Item 4 
 

A violência e os abusos contra os direitos humanos praticados na internet vêm crescendo no país. Em 
2018, a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet Brasil - organização não 
governamental, sem fins lucrativos, que reúne cientistas da computação, professores, pesquisadores e 
bacharéis em direito com a missão de defender e promover os direitos humanos na internet - registrou 
aumento de 109,95% no número de queixas em comparação a 2017. 

A misoginia ou crimes contra mulheres foi recordista, com crescimento de 1.639,54% nas denúncias, mas 
a lista inclui incitação a crimes contra a vida, pornografia infantil, xenofobia, racismo, homofobia, neonazismo, 
maus tratos contra animais e intolerância religiosa. 

Neste ano, entre março e julho, as denúncias de homofobia saltaram para 2.782 (contra 1.017 no mesmo 
período do ano passado). A apologia aos crimes contra a vida cresceu 95% e o racismo, 245% nos cinco 
primeiros meses da pandemia. Já as denúncias de maus tratos a animais subiram 302%, segundo a SaferNet. 

Mas, afinal, a internet deixou as pessoas mais intolerantes? Os professores do curso de psicologia do 
UNICURITIBA Daniela Jungles e Guilherme Alcântara Ramos garantem que não. E na semana dedicada ao 
debate sobre o tema, motivado pelo Dia da Tolerância (16 de novembro), eles lembram que o desrespeito, o 
ódio e a maldade não se originaram nas redes sociais. 

“Desde o início dos tempos, os humanos são movidos por impulsos agressivos. A grande diferença no 
mundo moderno é que a internet forneceu um megafone poderoso em termos de rivalidade, eco e impacto. 
Hoje, pessoas acima de qualquer suspeita podem espalhar ódio e raiva sem sair de seus lares”, diz a psicóloga 

Daniela, mestre em Ciências da Educação pela Université de Sherbrooke (Canadá) e supervisora do Serviço-
Escola de Psicologia do UNICURITIBA. 

https://www.unicuritiba.edu.br/Noticias/casos-de-intolerancia-e-discursos-de-odio-batem-recordes-nas-redes-sociais.html acesso em 10 de 

mar de 2021. 

 
 
 

 

https://jus.com.br/artigos/71639/discurso-de-odio-nas-redes-sociais
https://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem-play/dossie-intolerancia-do-odio-a-barbarie/
https://www.unicuritiba.edu.br/Noticias/casos-de-intolerancia-e-discursos-de-odio-batem-recordes-nas-redes-sociais.html
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Unicamp - SEMANA II 

Prof. Vanessa 
 
Texto 1 – Facilidades da tecnologia podem comprometer a memória 
 

Especialistas alertam para efeito nocivo de usar smartphones para se lembrar de tudo 
 

A tecnologia traz muitos benefícios, mas também tem seus efeitos colaterais. Uma delas é reduzir nossa 
capacidade de memorização. Os smartphones, por exemplo, diminuem a necessidade de usarmos a memória. 
Basta um toque e está tudo lá, facilmente na tela. E os especialistas alertam: sem exercício, a memória 
também fica preguiçosa. A ordem é repetir para lembrar. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/facilidades-da-tecnologia-podem-comprometer-a-memoria-26022021 

 

Texto 2 
 

 
 https://www.instagram.com/cacogalhardo/?hl=pt-br 

 

Situação A : Escreva um texto de divulgação científica sobre as consequências do uso contínuo e intenso 

de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) para a memória e o repertório cultural de crianças e 
jovens. 
 

O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo mais elaborado. produzido mediante 
pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. 
Possuem a finalidade principal de “popularizar a ciência”, ou seja, difundir o conhecimento científico, 
transmitindo assim diversos informações de valor indiscutível. 
 

Situação B: Redija uma crônica sobre o seguinte aforismo: “O excesso de informação provoca amnésia.” 
(Umberto Eco) 
a) O ponto de partida deve ser um fato vivido ou presenciado no seu cotidiano; 

b) Utilize como base as ideias colocadas em evidência nos textos motivadores (você pode ratificá-las ou 
rebatê-las), 

c) A linguagem deve ser “leve”, simples, e o uso de figuras de linguagem é indicado. 
 

Perfazendo-se de poucos personagens, ou em muitos casos isentos deles, a crônica argumentativa tem 
como principal eixo temático fatos corriqueiros inerentes ao cotidiano social, político ou cultural. Desta feita, o 

cronista, lançando mão de sua criatividade imaginativa, incrementa-os com toque de bom humor e ironia, de 
modo a permitir que as pessoas vejam por outra ótica aquilo que lhes parece relativamente óbvio. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/facilidades-da-tecnologia-podem-comprometer-a-memoria-26022021
https://www.instagram.com/cacogalhardo/?hl=pt-br
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FUVEST - SEMANA II 

Prof. Raul 

 
Texto 1 
 

O preconceito linguístico está ligado, em boa medida, à confusão que foi criada, no curso da história, entre 
língua e gramática normativa. Nossa tarefa mais urgente é desfazer essa confusão. Uma receita de bolo não é 

um bolo, o molde de um vestido não é um vestido, um mapa-múndi não é o mundo… Também a gramática não 
é a língua. 

A língua é um enorme iceberg flutuando no mar do tempo, e a gramática normativa é a tentativa de 
descrever apenas uma parcela mais visível dele, a chamada norma culta. Essa descrição, é claro, tem seu valor 
e seus méritos, mas é parcial (no sentido literal e figurado do termo) e não pode ser autoritariamente aplicada 
a todo o resto da língua — afinal, a ponta do iceberg que emerge representa apenas um quinto do seu volume 
total. Mas é essa aplicação autoritária, intolerante e repressiva que impera na ideologia geradora do 

preconceito linguístico. 
BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico – o que é, como se faz. 15 ed. Loyola: São Paulo, 2002 

 
Texto 2 

 
“Sou filha de empregada doméstica e cresci ouvindo minha mãe, que tinha baixa escolaridade, falar. 

Quando ingressei na escola, estranhei a forma como as pessoas falavam. Era muito diferente da minha. Então, 
procurava ficar quieta, pois tinha medo de ser corrigida pela professora”. Essa é uma narrativa de uma 

estudante do curso de Pedagogia que me fez refletir sobre o preconceito linguístico dentro da escola, sobre o 
sofrimento e exclusão das crianças quando submetidas à avaliação equivocada da linguagem “certa” e a 
“errada”. 

“Quem fala errado não sabe nada”. Com base nesse mito tão bem discutido por Marcos Bagno, no livro 
Preconceito Linguístico, a mãe que fala “mode que” em lugar de “por causa de” tem tratamento diferenciado na 
escola. A criança que diz “nós vai” é muitas vezes corrigida, em alto e bom som. 

Precisamos superar práticas pedagógicas que, muitas vezes, amordaçam os alunos e ridicularizam suas 

linguagens, em um apagamento intencional de suas heranças biográficas. 
Disponível em: http://novaescola.org.br/blogs/questao-de-ensino/e-preciso-combater-o-preconceito-linguistico-na-escola/ 

 
Texto 3 
 

O preconceito linguístico nas sociedades ocidentais é derivado principalmente das práticas escolares. A 
escola sempre foi muito autoritária, muitas vezes as pessoas tinham que esquecer a língua que já sabiam e 
aprender um modelo de língua. Qualquer manifestação fora desse modelo era considerada erro, e a pessoa era 

reprimida, censurada, ridicularizada. 
Outro grande perpetuador da discriminação linguística são os meio de comunicação. Infelizmente, pois eles 

poderiam ser instrumentos maravilhosos para a democratização das relações linguísticas da sociedade. No 
Brasil, por serem estreitamente vinculados às classes dominantes e às oligarquias, assumiram o papel de 
defensores dessa língua portuguesa que supostamente estaria ameaçada. Não interessa se 190 milhões de 
brasileiros usam uma determinada forma linguística, eles estão todos errados e o que apregoam como certo é 
aquela forma que está consolidada há séculos. Isso ficou muito evidente durante todas as campanhas 

presidenciais de que Lula participou. Uma das principais acusações que seus adversários faziam era essa: como 
um operário sem curso superior, que não sabe falar, vai saber dirigir o país? Mesmo depois de eleito, não 
cessaram as acusações de que falava errado. A mídia se portava como a preservadora de um padrão linguístico 
ameaçado inclusive pelo presidente da República. 

 

Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/politica/preconceito-que-cala-lingua-que-discrimina 

 
Texto 4 

 
Disponível em: https://www.todoestudo.com.br/portugues/preconceito-linguistico  

 

http://novaescola.org.br/blogs/questao-de-ensino/e-preciso-combater-o-preconceito-linguistico-na-escola/
http://www.cartacapital.com.br/politica/preconceito-que-cala-lingua-que-discrimina
https://www.todoestudo.com.br/portugues/preconceito-linguistico
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Texto 5 

 

 
Disponível em: http://edicaodobrasil.com.br/2016/11/02/preconceito-linguistico-tem-como-consequencia-a-exclusao-social/  

 

Texto 5 

 
Consequências do preconceito linguístico 

 
A principal consequência do preconceito linguístico é a acentuação dos demais preconceitos a ele 

relacionados. 
Isso significa que o indivíduo excluído em uma entrevista de emprego, por se utilizar de uma variedade 

informal da língua, não terá condições financeiras de romper a barreira do analfabetismo e, provavelmente, 
continuará excluído. O cidadão segregado por apresentar sotaque de uma determinada região continuará sendo 
visto de forma estereotipada, sendo motivo de riso ou de chacota e assim por diante. 

Bagno, Marcos, in “Preconceito Linguístico – o que é? Como se faz?” – adaptado 

 
Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, 

redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema: 
 

O preconceito linguístico como fator de perpetuação de exclusão 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. Leia as situações propostas até o fim e escolha a 

proposta com a qual você tenha maior afinidade. 

B) Após a escolha de um dos gêneros, assinale a opção no alto da Folha de Resposta e, ao redigir seu texto, 
obedeça às normas do gênero. 

C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação 

escolhida que você pretende abordar. 
D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva no lugar da assinatura: JOSÉ ou 

JOSEFA. 
E) Em hipótese alguma, escreva seu nome, pseudônimo, apelido, etc. na folha de prova. 

F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os. 
G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação. 
 

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

escolheu, sua redação será penalizada. 
 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 
 
Quatro em cada dez desempregados vivem de "bicos" 

Praticamente quatro em cada dez desempregados têm recorrido ao trabalho informal para se sustentar e 

quase 30% tem parte das despesas pagas pela família e amigos. 

http://edicaodobrasil.com.br/2016/11/02/preconceito-linguistico-tem-como-consequencia-a-exclusao-social/
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Serviços gerais (19%), revenda de produtos (14%) e venda de comida (13%) são as áreas que 

concentram os "bicos", aponta pesquisa sobre o perfil dos desempregados da CNDL/SPC Brasil. A enquete ouviu 

em dezembro último 604 desempregados, com mais de 18 anos, de todas as classes sociais em 27 capitais. 
Muitas vezes esse trabalho informal pode virar a porta de saída do desemprego ou do subemprego e a 

volta à atividade remunerada, mas agora como empreendedor. Em fevereiro deste ano, 140 mil pessoas se 
inscreveram nos cursos gratuitos a distância oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). Foi um recorde histórico para o mês, que normalmente tem procura fraca. Em relação a 

fevereiro de 2019, o aumento da demanda por cursos foi de 51%. 
Em janeiro a demanda pelos cursos a distância, com aulas ministradas por meio de tutoriais, tinha 

avançado 23% na comparação anual, com a marca inédita de 163 mil inscritos. Os mais procurados foram 
gestão financeira, marketing digital, boas práticas nos serviços de alimentação, aprendendo a empreender e 
gestão de pessoas. 

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

relacionamento com o cliente. 
O executivo conta que o maior interesse das pessoas para empreender ficou nítido também em dois 

indicadores do Sebrae que atingiram marcas recordes em 2019 em 47 anos de funcionamento do serviço. No 
ano passado, 2,5 milhões de CPFs (Cadastro de Pessoas Físicas) procuraram a entidade para saber como abrir 

um negócio próprio e um milhão de pessoas se matricularam em cursos a distância. "Os candidatos a 
empreendedores estão procurando se profissionalizar porque o mercado está mais competitivo." 

Desempregado há sete meses, desde que perdeu o emprego de motorista numa construtora onde 

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

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

quando estava empregado: de R$ 2 mil a R$ 2,5 mil. 
"Os cursos de qualificação ajudam bastante, já consegui algumas entrevistas por causa disso", diz o 

desempregado. No momento, Silva diz que não tem nenhuma oportunidade engatilhada. Ele conta que chegou 
a ser chamado para uma vaga, mas não deu certo. É que o local de trabalho era totalmente fora de mão da 
onde ele mora, na Zona Norte, e a empresa pagava apenas uma condução. Por isso, não compensava. 

Silva tem planos de fazer mais um curso, de refrigeração. Mas ele diz que está à procura de um 

treinamento de graça. "Difícil achar curso gratuito e quando existe as vagas disponíveis são incompatíveis com 

o horário oferecido porque tenho de fazer bicos para viver." 
Hélio Rocha de Barros, 28 anos, foi contratado como temporário e sem registro para executar serviços de 

logística na Black Friday e faz 20 dias que foi dispensado. Antes disso, trabalhou durante nove meses na área 
de logística e foi demitido em 2018 num corte que houve na empresa. "Implantaram um novo sistema e o 
trabalho que eu fazia eles não precisavam mais." 

Casado e pai de um filho, Barros tem ensino médio completo, mas nenhum curso de qualificação no 
currículo. "Estou tentando estudar inglês, mas está difícil encontrar um curso gratuito", diz o desempregado. 

Ele conta que descobriu que existe um programa bilíngue oferecido pela Prefeitura. Fez a inscrição e no 
momento tem estudado sozinho. "Já perdi oportunidades por não ter inglês no currículo, sem qualificação está 
difícil", reclama. 

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

loja. "Mas o que pedirem para eu fazer eu topo." 
O desempregado reserva três dias na semana para entregar currículos. Ainda não foi chamado para 

entrevistas. "Este ano está meio devagar." Ele acredita que, além da conjuntura mais difícil, a falta de 
qualificação para ocupar determinados cargos atrapalha. "Há uma superoferta de currículos nas agências", diz. 

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

bicos,ba1127f02a387cdb52630f8adceb2925qwymy2i2.html 

 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um RELATO no 
qual mostre uma situação acerca da busca de um indivíduo que acaba de ser demitido e que precisa 
urgentemente voltar para o mercado de trabalho 

 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um EDITORIAL 
sobre os desdobramentos do desemprego para além das questões econômicas, por exemplo, o que significa 
estar desempregado na sociedade brasileira?  
 
 
 

 

 
 

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

Prof. Renato 
 

TEXTO I 
 

Escrever é fácil: começa com maiúscula e termina com um ponto. No meio você coloca as ideias.  
 Pablo Neruda 

 

TEXTO II 
 

(...) Já se disse que as obras artísticas de qualquer natureza, sejam pinturas, esculturas, poemas, músicas, 

etc., têm muito mais de transpiração que de inspiração. Isso é verdade. Dizer que o "iluminado", banhado pela 
auréola divina do "dom", levanta-se de madrugada e, movido por estranhas forças, passa a produzir uma obra-
prima é crendice, é lenda sem o menor fundamento. O escritor, o pintor, o escultor, o cineasta, ou quem for, 
faz e refaz sua obra muitas vezes. O escritor, por exemplo, tem de suar sobre seu  texto, 
escrevendo/reescrevendo-o tantas vezes quanto achar necessário até que o julgue bom e aceitável. 

 SOUZA, Clínio Jorge de. "Redação ao alcance de todos". São Paulo: Contexto, 1991. p.13. 
 

TEXTO III 
 

Quem pode escrever uma página, pode escrever dez.  

E quem sabe fazer uma novela, deve saber fazer um livro, porque uma série de capítulos é uma série de 
novelas.  

Portanto, qualquer pessoa que tenha mediana aptidão e leitura poderá escrever, se quiser, se souber 
aplicar-se, se a arte a interessar, se tiver o desejo de emitir o que vê e de descrever o que sente. 

  FIGUEIREDO, Cândido. "A arte de escrever ensinada em vinte lições". Lisboa: Livraria Clássica, 1958. p.9. 
 

Considerando que os textos das provas objetivas e os apresentados acima têm caráter unicamente motivador, 
redija uma dissertação a respeito do tema a seguir:  

 

Escrever é uma arte, um dom ou uma atividade que se aprende na escola? 
  

 
 

ENEM - SEMANA III 
Prof. Nathan 

 

INSTRUÇÕES 

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 

• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o 
número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.  
 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
• desrespeitar os direitos humanos. 
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "texto insuficiente". 
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

 
TEXTO 1 

 
https://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/revista-em-discussao-edicao-junho-

2010/infografico-lixoeletronico-cresce-e-preocupa.aspx  
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TEXTO 2  

 

De acordo com o estudo Global E-Waste Monitor, realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o 
Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina — e 7º maior do mundo. Anualmente, o país 
produz 1,5 mil toneladas de lixo eletrônico, e apenas 3% de todo esse montante tem um descarte adequado. 
Isso é preocupante pois, devido à composição química dos equipamentos, muito desse lixo eletrônico é 
extremamente tóxico ao ambiente. Um exemplo do perigo do descarte inadequado são os cartuchos e toners de 

impressoras. Apesar de aparentemente inofensivos, os toners de tinta contêm um pó que, ao entrar em contato 
com fogo, libera gás metano, que não só potencializa o efeito estufa e causa problemas respiratórios em 
humanos, como também é inflamável e pode causar explosões. Já a tinta que sobra nos cartuchos de 
impressoras contamina o solo e o lençol freático, tornando a terra estéril e a água imprópria para o consumo.  

https://canaltech.com.br/meio-ambiente/brasil-e-o-maior-produtor-de-lixo-eletronico-da-america-latina-122458/  

 
TEXTO 3  
 

Ainda que a lei brasileira exija que as fabricantes de notebooks, smartphones e outros equipamentos 

eletrônicos sejam responsáveis por efetuar o descarte correto de produtos, apenas 2% de todo o resíduo 
eletrônico do país está sendo reciclado. Há motivos desse percentual de reciclagem ser tão baixo, como o custo 

da coleta e as dificuldades operacionais de transporte e o fato de que, atualmente, fazer a reciclagem desses 
equipamentos não garante nenhum tipo de financiamento ou incentivo fiscal para a indústria. Há ainda a 
dificuldade para a instalação de pontos de coleta de eletrônicos nas cidades (por exemplo, até mesmo em 
Brasília não há a coleta e reciclagem de lixo eletrônico), a falta de integração das empresas responsáveis pela 

reciclagem desses produtos com os catadores de lixo, e ainda a falta de uma cultura do próprio brasileiro em se 
preocupar com o destino correto dos eletrônicos em desuso.  

https://canaltech.com.br/meio-ambiente/relatorio-aponta-que-apenas-2-do-lixo-eletronico-brasileiro-e-reciclado-147065/ 

 
TEXTO 4  
 

Foi assinado o decreto que regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos, que obriga 
empresas do setor a implantarem sistemas de coleta desse tipo de resíduo e dar sua destinação correta. O 
termo consta na lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), e prevê o retorno 

dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos. Atualmente, existem, segundo o governo, 173 pontos de coleta de 
eletroeletrônicos no Brasil. O acordo, agora regulamentado em decreto, prevê que esse número aumente para 

5 mil pontos até 2025, abrangendo os 400 maiores municípios do país, com mais de 80 mil habitantes, e 
representam, no total, 60% da população brasileira. As cidades deverão ter, no mínimo, um ponto para cada 
25 mil habitantes. A previsão é que em 2025 existam cerca de 5 mil pontos de coleta no país. Esses locais vão 

receber de forma gratuita os aparelhos para serem descartados.  
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-02/decreto-obriga-empresas-recolherem-lixo-eletronico  

 
TEXTO 5  
 

Sabe aquele rádio relógio quebrado? E o celular tijolo que seus pais compraram na década de 90? Para 
quem tem aquele lixo eletrônico velho e abandonado pela casa, chegou a hora de fazer a faxina definitiva. No 
sábado, 27, a empresa de coleta Estre vai espalhar pela cidade 100 pontos coletores de lixo eletrônico. A 
iniciativa faz parte das atividades do Limpa Brasil Let’s Do It, evento que pretende mobilizar a população da 

capital paulista para o cuidado com o lixo produzido na cidade, além de chamar atenção para questões como o 
desperdício de recursos.  

https://www.limpabrasil.org/projeto/limpa-brasil-lets-do-it/  

 

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 
sociedade de consumo e o lixo eletrônico em questão no Brasil, apresentando proposta de ações que 
respeitem os direitos humanos. Selecione, organize e relacione coerentemente argumentos e fatos para defesa 

de seu ponto de vista. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

https://canaltech.com.br/meio-ambiente/brasil-e-o-maior-produtor-de-lixo-eletronico-da-america-latina-122458/
https://canaltech.com.br/meio-ambiente/relatorio-aponta-que-apenas-2-do-lixo-eletronico-brasileiro-e-reciclado-147065/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-02/decreto-obriga-empresas-recolherem-lixo-eletronico
https://www.limpabrasil.org/projeto/limpa-brasil-lets-do-it/
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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. 

 
Quais são as condições sociais que limitam ou impulsionam a atividade científica? 

 
Item 1 
 

Um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana, descompromissada de resultados 
concretos e livre de qualquer tipo de tutela ou orientação. A produção científica movida simplesmente por essa 
curiosidade tem sido capaz de abrir novas fronteiras do conhecimento, de nos tornar mais sábios e de, no longo 
prazo, gerar valor e mais qualidade de vida para o ser humano. [...] 

Portanto, a relação entre ciência, tecnologia e sociedade é muito mais complexa do que a pergunta 
simplória sobre qual seria a utilidade prática da produção científica. Ela passa por uma série de questões, tais 

como de que forma a ciência e as novas tecnologias afetam a qualidade de vida das pessoas e como fazer com 

que seus efeitos sejam os melhores possíveis? Quais são as condições sociais que limitam ou impulsionam a 
atividade científica? Como ampliar o acesso da população aos benefícios gerados pelo conhecimento científico e 
tecnológico? Em que medida o progresso científico e tecnológico contribui para mitigar ou aprofundar as 
desigualdades socioeconômicas? Em face das novas tecnologias, cada vez mais capazes de substituir o ser 
humano nas suas atividades repetitivas, como será o trabalho no futuro? Essas são questões cruciais para a 
ciência e a tecnologia nos dias de hoje. 
 

(Fonte: www.ipea.gov.br/cts/pt/central-deconteudo/artigos/artigos/116-a-ciencia-e-atecnologia-como-estrategia-de-

desenvolvimento. Acesso em: 01 nov. 2019). 

Item 2 
 

Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais – o transporte, as comunicações e 

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

Carl Sagan, 1996 

Item 3 
 

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

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

 
 

Unicamp - SEMANA III 
Prof. Jacqueline 

 
Proposta 1 

 
O texto de divulgação científica, como o próprio nome diz, é aquele que tem a finalidade de “popularizar a 

ciência”, ou seja, difundir, ao público leigo/não especializado, descobertas feitas a partir de 
experimentos/estudos científicos. 

No que se refere à estrutura, o texto de divulgação científica é maleável. É preciso focalizar: o que foi 
descoberto; quem descobriu; como; quando; onde; para quê – com ênfase no que foi descoberto e na 
importância (para quê) da descoberta. 

O texto é escrito em 3.ª pessoa, com linguagem simples, uma vez que pretende divulgar e esclarecer 
aspectos científicos, principalmente ao público não especializado, como já anotado. Há título e subtítulo, para 

que, desde o início, seja definido o que se vai divulgar (vide exemplo mais abaixo). 
Atualmente, a divulgação científica ocorre em praticamente todos os formatos e meios de comunicação: 

documentários de televisão, revistas de divulgação científica, artigos em periódicos, websites e blogs. Existem, 
inclusive, canais de televisão dedicados exclusivamente à divulgação científica, tais como Discovery Channel e 
National Geographic Channel. 
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Leia a matéria abaixo, a partir da qual você desenvolverá um texto de divulgação científica: 

 

Estudo usa luz para matar células cancerosas 
Técnica da USP pode ajudar no tratamento do tumor 

 
Uma pesquisa do Instituto de Química da USP utilizou luz e compostos fotossensibilizadores (que absorvem 

luminosidade) para atuar em locais específicos nas células (mitocôndrias e lisossomos), levando à sua total 

destruição. A descoberta poderá aperfeiçoar a terapia fotodinâmica utilizada no tratamento do câncer e de 
outras infecções. 

Em geral, os compostos fotossensibilizadores absorvem luz e transferem energia para formar substâncias 
com grande reatividade química, as quais causam danos irreversíveis às células. "Eles podem levar a célula a 
morrer de forma descontrolada, no caso de dano muito severo, também chamada de necrose. Podem ainda 
induzirem a ativação de mecanismos de morte programada ou de reparos que acabam por levar a célula a 
morrer também, mas de forma menos drástica que na necrose", comenta o professor Maurício Baptista, 

coordenador da pesquisa, em entrevista ao Jornald a USP. 
A terapia fotodinâmica pode induzir a morte celular de várias formas. "Isso depende de diversos fatores, 

como o tipo de célula tumoral, a estrutura dos compostos fotossensibilizantes, a dose de luz e a concentração 
do próprio composto. Hoje se alcança praticamente qualquer tecido com luz e consequentemente qualquer 

doença que envolva proliferação celular descontrolada pode ser tratada pela terapia, mas principalmente câncer 
e lesões pré-cancerígenas, infecções por microorganismos e vírus e degenerescência da mácula ligada a idade, 
doença que afeta a retina e pode levar à perda da visão", afirma o pesquisador da USP. 

Ainda de acordo com o professor, as pesquisas procuram aprimorar a eficiência dos fotossensibilizadores. 
"Os estudos identificam as maneiras que esses compostos matam células tumorais ou agentes infecciosos da 
forma mais elegante, sem causar danos nos tecidos vizinhos e com a menor quantidade possível de luz e do 
próprio fotossensibilizador", destaca Maurício Baptista. 
 
Autofagia 

 
A autofagia é um mecanismo de sobrevivência celular, baseado na degradação e reciclagem de organelas 

no seu interior, mantendo a célula estabilizada frente ao estresse nutritivo ou mesmo oxidativo. "Células com 
mecanismo autofágico funcional têm uma sobrevida maior do que células com autofagia defeituosa, que 
tendem a envelhecer rapidamente e a morrer com maior facilidade. Células tumorais necessitam de forma mais 
contundente da autofagia para sobreviver, pois seus mecanismos celulares não são tão bem controlados. 

Consequentemente, atualmente busca-se novas drogas antitumorais identificando moléculas que afetam a 

autofagia", diz o cientista ao Jornal da USP. 
A mitocôndria é a organela responsável pela manutenção dos níveis de energia da célula e também tem 

papel central nos mecanismos de sinalização que definem se ela pode continuar viva ou se deve morrer 
(mecanismos regulados de morte celular). "Ela necessita de processamento e reciclagem constante, então tem 
um mecanismo de ativação da autofagia pronto para agir quando há algum problema. O lisossomo é a organela 
que executa a digestão de mitocôndrias danificadas", explica Baptista. 

A pesquisa demonstrou que danos específicos nas membranas da mitocôndria ativam a mitofagia. 

"Paralelamente, danos nas membranas dos lisossomos inibem a execução da autofagia. Esses dois processos 
combinados conduzem a célula à morte de forma contundente, e em decorrência de danos iniciais muito 
pequenos, mas bem localizados", diz o professor. As conclusões foram publicadas na revista científica 
Autophagy. 

Disponível em: https://www.revistaencontro.com.br/canal/ciencia/2018/11/estudo-usa-luz-para-matar-celulas-cancerosas.html  

 
COMANDO: Imagine que você tenha sido convidado pela Revista Ciência, Futuro & Cia. para escrever um 

TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, destinado a leitores adolescentes, sobre as descobertas acerca de 

COMO A LUZ PODE MATAR AS CÉLULAS CANCERÍGENAS. 
 
LEMBRE-SE: o texto de divulgação científica deve ter vocabulário acessível, uma vez que é o canal para a 
“popularização da ciência”. 

 
Proposta 2 
 

Você integra um grupo de estudos formado por estudantes universitários. Periodicamente, cada membro 
apresenta resultados de leituras realizadas sobre temas diversos. Você ficou responsável por elaborar uma 
síntese sobre o tema “AS CONSEQUÊNCIAS DA EXPOSIÇÃO À LUZ AZULADA DE CELULARES E TABLETS PARA A 
VISÃO”, que deverá ser escrita em registro formal. A fonte para escrever a síntese é um trecho de um artigo 
científico. 
 

Seu texto deverá contemplar: 
a) os motivos pelos quais a luz azulada compromete a visão; 
b) as principais informações que sustentam esses pontos de vista. 

 
 

https://www.revistaencontro.com.br/canal/ciencia/2018/11/estudo-usa-luz-para-matar-celulas-cancerosas.html
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A LUZ AZUL DAS TELAS DOS SMARTFONES ACELERA A CEGUEIRA, REVELA ESTUDO 

 
Luz de dispositivos digitais desencadeia criação de molécula tóxica na retina que pode causar degeneração 

macular 
 

Cientistas dizem que descobriram como a luz azul de smartphones, laptops e outros dispositivos digitais 
prejudica a visão e pode acelerar a cegueira. 

Uma pesquisa da Universidade de Toledo, nos Estados Unidos, revelou que a exposição prolongada à luz 
azul faz com que moléculas venenosas sejam geradas nas células sensíveis à luz do olho, que podem causar 
degeneração macular – uma condição incurável que afeta a parte central da visão. 

A luz azul, que tem um comprimento de onda menor e mais energia em comparação com outras cores, 
pode gradualmente causar danos aos olhos. 

Dr Ajith Karunarathne, professor assistente no departamento de química e bioquímica da universidade, 
disse: “Estamos sendo expostos à luz azul continuamente e a córnea e a lente do olho não podem bloqueá-lo 

ou refleti-lo. 
A verdade sobre a luz azul: ela realmente causa insônia e aumenta o risco de câncer? 
“Não é segredo que a luz azul prejudica nossa visão, danificando a retina do olho. Nossos experimentos 

explicam como isso acontece, e esperamos que isso leve a terapias que retardem a degeneração macular, como 
um novo tipo de colírio”. 

Degeneração macular, doença que afeta cerca de 2,4% da população adulta no Reino Unido, é uma 

condição comum entre aqueles em seus 50 e 60 anos, que resulta em perda de visão significativa. 
É causada pela morte de fotorreceptores, isto é, células sensíveis à luz, na retina. 
A degeneração macular relacionada à idade é a principal causa de cegueira nos EUA e, embora não cause 

cegueira total, pode tornar difíceis as atividades cotidianas, como ler e reconhecer rostos. 
As células fotorreceptoras precisam de moléculas chamadas de retina para detectar a luz e acionar a 

sinalização para o cérebro, permitindo-nos ver. 
Os pesquisadores descobriram que a exposição à luz azul faz com que a retina desencadeie uma cadeia de 

reações que leva à criação de moléculas tóxicas nas células fotorreceptoras. 
Kasun Ratnayake, um estudante de doutorado da Universidade de Toledo que esteve envolvido no estudo, 

disse: “Se você colocar luz azul na retina, a retina mata as células fotorreceptoras quando a molécula de 
sinalização na membrana se dissolve”. 

“As células fotorreceptoras não se regeneram no olho. Quando eles estão mortos, eles estão mortos para 
sempre.” 

Os pesquisadores descobriram que a introdução de moléculas de retina em outros tipos de células do 

corpo, como células cancerosas, células cardíacas e neurônios, faz com que elas morram quando expostas à luz 
azul. 

Eles também notaram que a luz azul sozinha ou a retina sem luz azul não tem efeito nas células. 
Karunarathne disse: “A toxicidade gerada na retina pela luz azul é universal. Pode matar qualquer tipo de 

célula. 
Os cientistas descobriram que uma molécula chamada alfa-tocoferol, um antioxidante natural encontrado 

no olho e no corpo, impede as células de morrerem, mas não oferece qualquer proteção ao envelhecimento da 
população ou àqueles cujos sistemas imunológicos foram suprimidos. 

Karunarathne disse: “É quando o dano real ocorre.” 
Para aqueles que querem proteger os olhos da luz azul, o Dr. Karunarathne aconselha a usar óculos 

escuros que possam filtrar tanto a luz UV quanto a luz azul do lado de fora e evitar navegar em celulares ou 
tablets no escuro. 

Disponível em: https://www.cbco.com.br/a-luz-azul-das-telas-dos-smartfones-acelera-a-cegueira-revela-

estudo/#:~:text=Os%20pesquisadores%20descobriram%20que%20a%20introdu%C3%A7%C3%A3o%20de%20mol%C3%A9culas%20de%20

retina,quando%20expostas%20%C3%A0%20luz%20azul.  

 
 

FUVEST - SEMANA III 

Prof. Vanessa 
 
Texto 1 - O perigo de uma história única 
 

“A história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que sejam mentira, mas que 
são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história.” 

Chimamanda Ngozi Adichie 

 
Texto 2 -  “Racismo, na forma de exclusão do mercado de trabalho e de papéis estereotipados, marca a 

indústria cinematográfica de Hollywood já desde os seus primórdios, no início dos anos 1900”, escreve a 
socióloga Nancy Wang Yuen no livro Reel Inequality: Hollywood Actors and Racism. 

De fato, nos primeiros anos, personagens asiáticos, quando existiam, apareciam sempre como clichês 
ofensivos: ou eram vilões misteriosos e ameaçadores ou caricaturas, como Mr. Yunioshi. Para completar, Mr. 

Yunioshi ainda é interpretado pelo americano Mickey Rooney, ou seja, é um exemplo de yellowface, um não 
asiático que é maquiado de forma caricata para se parecer com um asiático. 

https://www.cbco.com.br/a-luz-azul-das-telas-dos-smartfones-acelera-a-cegueira-revela-estudo/#:~:text=Os%20pesquisadores%20descobriram%20que%20a%20introdu%C3%A7%C3%A3o%20de%20mol%C3%A9culas%20de%20retina,quando%20expostas%20%C3%A0%20luz%20azul
https://www.cbco.com.br/a-luz-azul-das-telas-dos-smartfones-acelera-a-cegueira-revela-estudo/#:~:text=Os%20pesquisadores%20descobriram%20que%20a%20introdu%C3%A7%C3%A3o%20de%20mol%C3%A9culas%20de%20retina,quando%20expostas%20%C3%A0%20luz%20azul
https://www.cbco.com.br/a-luz-azul-das-telas-dos-smartfones-acelera-a-cegueira-revela-estudo/#:~:text=Os%20pesquisadores%20descobriram%20que%20a%20introdu%C3%A7%C3%A3o%20de%20mol%C3%A9culas%20de%20retina,quando%20expostas%20%C3%A0%20luz%20azul
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Essa prática era comum em Hollywood. Produtores relutavam em contratar atores de minorias. Em vez 

disso, eles colocavam brancos para interpretarem os papéis. O processo acabou se retroalimentando: 

preconceitos perdem força à medida em que pessoas de diferentes grupos étnicos passam a ter mais contato 
entre si. 

“Só que os asiáticos eram historicamente segregados nos Estados Unidos. Ainda hoje, a maioria dos papéis 
de asiáticos e americanos de origem asiática não é interpretada por eles mesmo, mas por pessoas que não 
sabem muito sobre eles”, comenta o pesquisador Kent Ono, da Universidade de Utah e que estuda a 

representação de etnias na mídia. 
“Entre as pessoas que não conhecem nenhum asiático, essa situação cria uma ideia curiosa sobre como os 

asiáticos são. E os asiáticos nos Estados Unidos frequentemente não consegue se identificar com as 
representações bizarras deles mesmos”, completa. 

Clichês desse tipo estão reunidos no site Wiki TVTropes.org. Nele, usuários podem documentar todos os 
clichês que observam na mídia. Quais séries de TV sustentam que Elvis ainda está vivo? Quais games têm uma 
criança assustadora? E quais filmes têm personagens asiáticos interpretados por brancos? 

Yellowface ainda é muito comum. Em 2012, o filme A viagem foi criticado porque muitos dos atores não 
asiáticos foram fantasiados de asiáticos numa parte da narrativa. A representação não pretendia ser uma 
caricatura, mas os críticos argumentaram que atores asiáticos poderiam ter desempenhado os papéis. O 
argumento era de que, como já há poucos papéis para atores asiáticos, e menos ainda para representações não 

estereotipadas, atores brancos não deveriam interpretar asiáticos. 
O debate surgiu também quando Scarlett Johansson ganhou o papel principal no filme de ação da série 

japonesa Ghost in the Shell. Ou quando Tilda Swinton interpretou um personagem que originalmente era 

asiático em Doctor Strange. 
Muitos dos piores clichês sobre asiáticos dos anos 1960 e 1970 sumiram dos cinemas. Um que se mantém 

irredutível, porém, é a dupla “branco forte, asiática suave”: um personagem branco e forte com uma parceira 
asiática submissa. Essa combinação alcançou seu auge mais tarde, já que, antes dos anos 1950, regras de 
censura rígidas impediam pares românticos de etnias diferentes nos EUA. Quando essa censura perdeu força, o 
estereótipo avançou. 

Muitos dos antigos estereótipos deram lugar a outras representações na segunda metade do século 20. Nos 
anos 1970 e 1980, o sucesso dos filmes de Bruce Lee e de artes marciais fizeram surgir o estereótipo “todos os 
asiáticos sabem lutas marciais”. Só que, hoje em dia, a representação mais comum de um asiático é o 
chamado Model minority. 

“São cientistas, médicos ou alguma profissão técnica. São os bons alunos que nasceram numa família rica 
e não costumam ter dificuldades econômicas”, explica Ono. Essa tendência não está registrada como clichê no 

Wiki TVTropes, mas ela encontra sua melhor representação no estereótipo do nerd asiático, que ganhou espaço 

nos últimos anos. 
Fonte: https://www.dw.com/  

 
Texto 3 
 

 
https://desabafosocial.com.br  

 
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 estereótipos na 

mídia e na literatura. 
 
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. 

 

 

https://github.com/dw-data/movie-tropes
https://www.dw.com/pt-br/como-hollywood-propaga-estere%C3%B3tipos/a-47677266
https://desabafosocial.com.br/blog/2016/10/14/05-estereotipos-que-estrangeiros-pensam-de-brasileiros-e-baianos/
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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. 
 

Vacinação: a ciência pelo bem comum 
 Daniel Fassa 

 

PERDA de entes queridos, quarentena, trabalho remoto, problemas financeiros, desemprego, rotinas 
estressantes, incertezas: de um modo ou de outro, a pandemia do novo coronavírus mudou radicalmente a vida 
de todos e trouxe com ela a expectativa por dias melhores. 

As medidas restritivas adotadas em todas as latitudes foram o amargo e necessário remédio 
para desacelerar o avanço da doença e evitar um número ainda maior de mortes – que já superavam 1,3 
milhão em todo o mundo e 164 mil no Brasil até o fechamento desta edição. 

Mas o surgimento de uma segunda onda de contaminações na Europa e o aumento da ocupação de leitos 

de UTIs em diversas cidades brasileiras evidenciam que somente a vacinação em massa proporcionará uma 
solução definitiva para o problema, descontadas as possíveis mutações virais. 

[...] 
Uma vez que as vacinas tenham sido finalmente aprovadas, começará a distribuição das doses, que 

inicialmente deverão ser suficientes para atender apenas aos grupos de risco, segundo especialistas ouvidos 
por Cidade Nova. 

Posteriormente, a cobertura deverá ser aumentada, até que se alcance uma imunização populacional que 
viabilize o fim do distanciamento social. 
 
Todos devem ser vacinados? 

 
Estudo publicado em julho por Sarah M. Bartsch e um grupo de cientistas no American Journal of 

Preventive Medicine evidenciou que a proporção da população a ser vacinada depende da eficácia da vacina 

utilizada. Num cenário em que a pandemia estivesse apenas começando, uma vacina com 70% de eficácia 
demandaria a imunização de 75% da população. Se apenas 60% das pessoas recebessem o imunizante, a 
eficácia deveria ser superior a 80%. Esses números pressupõem que cada sujeito doente infecte em média 2,5 
outras pessoas. 

À base dessas projeções está a ideia de que se deve reduzir ao máximo a probabilidade de que o vírus 
“encontre” novas pessoas para infectar. Por isso, a decisão quanto à obrigatoriedade da vacinação, embora se 
dê na esfera política, deve ter fundamentos estritamente científicos. 

“Se a ciência demonstrar que a vacinação obrigatória é capaz de realizar um efetivo bloqueio da pandemia, 
colocar que ela deva ser obrigatória será natural, porque esse interesse da saúde coletiva está acima de um 
debate negativamente politizado sobre as liberdades individuais. Um debate falso na verdade, porque não há 
liberdade sem vida”, afirma Eno Dias de Castro Filho, doutor em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. 
 

Notícias falsas 
 

Aqui mais uma vez o tema das notícias falsas vem à tona. Segundo um levantamento publicado em agosto 
pela União Pró-Vacina (UPV), da Universidade de São Paulo (USP), de Ribeirão Preto, houve um aumento de 
383% em publicações de conteúdo falso ou distorcido na internet sobre a vacina contra a Covid-19 em relação 
ao mês anterior. Ainda segundo a pesquisa, o conteúdo nacional que mais teve interações no Facebook em 
setembro foi um vídeo alarmista, baseado em mentiras sobre o tema. 

Nathalia Pereira da Silva Leite, membro da UPV, critica a circulação de “teorias de conspiração descabidas, 
que possuem teor xenofóbico”, sobretudo no que se refere à vacina desenvolvida por um laboratório chinês em 
parceria com o Instituto Butantã. “Todos os estudos clínicos estão disponibilizados em bancos de dados 

abertos, há transparência em todos os resultados, que se mostram muito positivos. Todo o processo de 
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desenvolvimento está sendo acompanhado por especialistas e pesquisadores extremamente competentes”, 

argumenta Leite. 

Por isso, segundo especialistas, quando chegar o momento da imunização, as pessoas podem ficar 
despreocupadas quanto à origem da vacina. É o que explica Josilene Dettoni, doutora em Ciências pela 
Faculdade de Medicina da USP. “Quando tomam uma medicação, as pessoas nem se perguntam quem fez, 
como foi feita. Há muitos insumos farmacêuticos que vêm da China. Então provavelmente as pessoas já 
tomaram remédios com insumos que vieram de lá e nem se deram conta. Além disso, todo o processo para 

aprovação de uma vacina passa por um trâmite científico rigoroso”, afirma Dettoni, que é professora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
 
Infecções em alta 
 

Nos últimos anos, a queda nos índices de vacinação contra doenças infecciosas antes controladas têm 
preocupado cientistas e autoridades. Para citar apenas um exemplo, dados do Ministério da Saúde indicam que 

a taxa de cobertura da tríplice viral, que alcançava 96% das crianças em 2015, baixou para 84% em 2017 e 
abriu caminho para o retorno do sarampo, que havia sido erradicado no Brasil. Ainda de acordo com 
informações divulgadas pelo Programa Nacional de Imunizações em 2018, entre as razões para a queda estão a 
percepção enganosa de que as doenças desapareceram, o medo de que as vacinas causem reações prejudiciais 

ao organismo e a falta de tempo das pessoas para ir aos postos de saúde. 
Para Fabrício Andrade Martins Esteves, doutor em Biologia Aplicada à Saúde pela UFPE e coordenador do 

Programa de Pós-graduação em Hematologia e Hemoterapia do Centro Universitário Tabosa de Almeida 

(ASCES-UNITA), devem-se retomar estratégias eficazes para reverter esse quadro; além disso, deve-se 
desenvolver um amplo programa de imunização contra a Covid-19, assim que uma vacina eficaz e segura 
estiver disponível. “A pandemia demonstrou o quanto estamos ligados e o quanto o bem-estar do meu próximo 
reflete no meu bem-estar”, afirma o biomédico. Mais do que nunca, vacinar-se é um ato de cidadania. 

http://www.healthdialogueculture.org/pt/192-da-leggere/cidadenova/703-vacinacao-a-ciencia-pelo-bem-comum.html 

 
SITUAÇÃO A 
Considerando o texto apresentado, produza um texto de opinião no qual você, um médico infectologista, 

apresente a sua visão sobre o tema Vacinação: a ciência pelo bem comum. 
 
SITUAÇÃO B 
Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha que você seja o 
representante de uma associação médica preocupada com o descaso de setores da sociedade com a campanha 

de vacinação contra a COVID-19, decide escrever uma carta aberta à população brasileira, a ser publicada 
num jornal de circulação nacional, alertando-a sobre a importância da imunização coletiva no Brasil para 

produzir um efetivo bloqueio à pandemia no país. 
 

UnB - SEMANA III 
Prof. Raul 

 
Texto 1 

 

http://www.healthdialogueculture.org/pt/192-da-leggere/cidadenova/703-vacinacao-a-ciencia-pelo-bem-comum.html
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Texto 2 

 
Artigo 7 
1. Todas as línguas são a expressão de uma identidade coletiva e de uma maneira distinta de perceber e de 

descrever a realidade, portanto possuem o poder de gozar das condições necessárias para seu 
desenvolvimento em todas as funções. 

 

2. Cada língua é uma realidade constituída coletivamente e é no seio de uma comunidade que se torna 
disponível para o uso individual, como instrumento de coesão, identificação, comunicação e expressão 
criativa. 

(Declaração Universal dos Direitos Lingüísticos) 

 
Texto 3 
 

“Uma característica de todas as línguas do mundo é que elas não são unas, não são uniformes, mas 

apresentam variedades regionais, situacionais e sociais, ou seja, variam de região para região, de situação de 
comunicação para situação de comunicação, de grupo social para grupo social. (...) A variação é inerente às 

línguas, porque as sociedades são divididas em grupos: há os mais jovens e os mais velhos, os que habitam 
numa região ou outra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de uma ou outra classe social e assim 
por diante. O uso de determinada variedade lingüística serve para marcar a inclusão num desses grupos, dá 
uma identidade para os seus membros.” 

(Os Aldrovandos Cantagalos e o preconceito lingüístico, de José Luiz Fiorin, 2002, p. 27-28) 

 
Texto 4 

 
“... As linguagens se utilizam de recursos expressivos próprios e expressam, na sua atualização, o 

universal e o particular. Pertencer a uma comunidade, hoje, é também estar em contato com o mundo todo.” 
(Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias, 1999, p. 21) 

 
Texto 5 
 

“A identidade, estabelecendo-se a partir das diferenças, permite entender que os modos de falar e de 

comunicar de cada grupo, à medida que são respeitados, adquirem identidade e afirmam a identidade dos 
outros”. 

(Linguagem, identidade e ética, de Neires Maria Soldatelli Paviani, 2004, p. 89) 

 
Texto 6 
 

“... A língua é, de fato, uma realidade dinâmica, plástica, aberta, em contínuo movimento, tal qual a 
experiência humana. E ela tem de ser assim, porque, de outro modo, não seria capaz de dar forma à 
multiplicidade de eventos de expressão e de interação que ocorrem continuamente no interior da sociedade que 

a fala (ou, como no caso do português, das sociedades que a falam). (...) Quanto mais a compreendermos, 
mais compreenderemos a nós mesmo, seres de linguagem que somos”. 
 

(Ninguém segura a língua, de Carlos Alberto Faraco, Revista Discutindo Língua Portuguesa, nº 2, p. 22-23) 

 

Texto 7 
 

“Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento 
patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa”. 

(Fernando Pessoa) 

 
Língua e povo são elementos autônomos ou interdependentes?   Até que ponto a língua é um elemento que 

identifica ou separa uma pessoa ou um grupo? Que relação pode ser estabelecida entre língua e sociedade e 

entre língua e política? No mundo real, como os falantes concebem a língua de que fazem uso? Partindo desses 
e de outros questionamentos, elabore um texto dissertativo por meio do qual discuta, posicione-se e argumente 
(sobre) a temática A língua é o que nos une. 
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ENEM - SEMANA IV 

Prof. Viviane 

 

INSTRUÇÕES 

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o 
número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.  
 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
• desrespeitar os direitos humanos. 

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

 
TEXTO I 
 

A inclusão social proporcionada pelo esporte contempla as pessoas de baixa renda, que enxergam nas 
práticas esportivas um caminho para a melhoria de sua qualidade de vida. Entre tantas histórias de superação, 
a de Isaquias Queiroz dos Santos comoveu o Brasil e o mundo nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. 
Isaquias, atleta baiano filho de faxineira, teve um desempenho excepcional no evento e conquistou 3 medalhas 

na canoagem. A sua história ajuda a compreender melhor o papel do esporte no rompimento do ciclo de 
exclusão. Políticas Públicas de incentivo ao esporte estimularam a inserção de muita gente na área esportiva e 
mudaram para sempre suas vidas e a de seus familiares. De uma forma ou de outra, é certo que o poder do 
esporte na inclusão social é imensurável e deve se expandir mais. 
 

https://atletasnow.com/o-esporte-como-ferramenta-de-inclusao-social/ (Adaptado) 

 
TEXTO II 

A favela tem potência, vida e talentos sem conta para o esporte nacional 
 

Parece até aquela frase famosa da carta de Caminha ao rei de Portugal sobre o Brasil: "em se plantando 
tudo dá". Quando o poder público ou iniciativas privadas se voltam para implantar qualquer iniciativa cultural 

ou esportiva em favelas e periferias, os resultados aparecem rápido. Não vamos romantizar a carência, a falta 

de estrutura, acessibilidade e a exclusão social condensadas nesses territórios urbanos constantemente 
"glamourizados" ou "demonizados" pelo imaginário nacional. Bom seria se favelas e comunidades pobres 
fossem, de fato, bairros com toda a atenção, infraestrutura e serviços do restante das cidades, mas o 
preconceito com que uma parcela do Brasil olha para as favelas trava o desenvolvimento do país, pois lá, com 
absoluta certeza, estão muitos dos talentos capazes de sanar nossos mais profundos problemas. É naquela 
vivência que nascem a empatia mais sincera e a força motriz capaz de mudar nossos trágicos índices. Esporte e 

cultura fazem parceria certeira com a juventude. 
 

https://www.uol.com.br/esporte/colunas/eliana-alves-cruz/2020/08/25/a-favela-tem-potencia-vida-e-talentos-sem-conta-para-o-esporte-

nacional.htm (Adaptado) 

 
TEXTO III 
 

 
 

https://globoesporte.globo.com/blogs/quatro-linhas/post/2018/12/31/corte-no-bolsa-atleta.ghtml 
 

 

 
 

 
 

https://atletasnow.com/o-esporte-como-ferramenta-de-inclusao-social/
https://www.uol.com.br/esporte/colunas/eliana-alves-cruz/2020/08/25/a-favela-tem-potencia-vida-e-talentos-sem-conta-para-o-esporte-nacional.htm
https://www.uol.com.br/esporte/colunas/eliana-alves-cruz/2020/08/25/a-favela-tem-potencia-vida-e-talentos-sem-conta-para-o-esporte-nacional.htm
https://globoesporte.globo.com/blogs/quatro-linhas/post/2018/12/31/corte-no-bolsa-atleta.ghtml
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TEXTO IV 
 

Percebe-se que o esporte está firmemente inserido na sociedade, sendo considerado um fenômeno 
sociocultural e entendido como um direito social. De acordo com o art. 217 da Constituição Federal, “é dever do 
Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um”. Apesar de ser um dever 

do Estado, observa-se que a promoção de práticas desportivas não se dá apenas pelos órgãos estatais. Políticas 
esportivas para crianças e adolescentes têm sido alvo de organismos públicos e privados. Assim, surgem em 
todo o país incontáveis projetos sociais de iniciação esportiva, voltados para crianças e adolescentes que vivem 
em situação de risco social, que vêm ganhando destaque na mídia e na sociedade. 
  

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/beneficios-pedagogicos-esporte-pode-trazer-como-alternativa-socializacao-

formacao-adolescentes-joven.htm#indice_16 (Adaptado) 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 

“Esporte como fator de transformação social”, 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 IV 
Prof. Yuri 

 

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

Os hábitos de consumo no Brasil 
 
Item 1 
 

Consumismo no Brasil: entenda o que realmente é e conheça o panorama no país. 
 
Qual é o panorama do consumismo no Brasil? 
 

De acordo com um estudo do SPC e da CNDL, cerca de 3 em cada 10 consumidores no Brasil consideram 
as compras como o tipo de lazer favorito. 

Esse levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

descobriu, ainda, que 40,2% dos entrevistados das classes A e B admitem que comprar é uma forma de reduzir 
o estresse do cotidiano. 

Em um outro estudo, realizado pelas mesmas instituições, revelou-se que as classes C, D e Esão as que 
mais compram sem necessidade, motivadas por promoções. 

São números que deixam claro o quanto o consumismo está presente entre os brasileiros e que esse 
comportamento do consumidor ocorre em todas as classes sociais. Mas por que ele ocorre? 

Conforme a nossa sociedade foi criando padrões de comportamento que demonstram o quão bem-sucedido 

um indivíduo é — padrões esses reforçados pela mídia —, pessoas de todas as classes sociais passaram a ter 
vontades semelhantes em relação aos “sonhos de consumo”. 

Porém, o acesso aos bens de consumo mais caros não é tão simples para os grupos de baixo poder 
aquisitivo, que acabam gerando despesas superiores ao rendimento quando querem satisfazer esses desejos. 

De certa forma, podemos dizer que o consumismo ajuda a acentuar a diferença de classes no nosso país. 
Será, então, que existem maneiras para frear o consumismo? 

http://marketingdeconteudo.com/consumismo-no-brasil/ Acesso em 14 mar 2021. 

 

Item 2 
 

 
https://www.nocreasnada.com/corto-concepto-del-consumismo/ acesso em 22 de fev. de 2021 

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/beneficios-pedagogicos-esporte-pode-trazer-como-alternativa-socializacao-formacao-adolescentes-joven.htm#indice_16
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/beneficios-pedagogicos-esporte-pode-trazer-como-alternativa-socializacao-formacao-adolescentes-joven.htm#indice_16
http://marketingdeconteudo.com/consumismo-no-brasil/
https://www.nocreasnada.com/corto-concepto-del-consumismo/
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Item 3 

Um consumidor mais digital? 

 
Mesmo com essa inversão de eixos, não é possível afirmar que os ambientes digitais estão estabelecendo 

dominância na preferência dos consumidores. Isso porque, conforme as regras de isolamento social foram se 
afrouxando a partir de agosto, o consumo no varejo físico foi reconquistando gradativamente seu espaço. 

Seu ápice foi em outubro, quando a modalidade apresentou crescimento de 11,4% em relação ao mesmo 

período do ano passado. Em contrapartida, as transações digitais apresentaram uma tendência decrescente 
conforme a reabertura econômica foi acontecendo, passando para 24,4% em agosto e 18,6% em outubro. 

Isso torna o ano de 2021 essencial para analisar qual será a tendência de consumo no período pós-
pandemia. Somente após as campanhas de vacinação avançarem, aliviando a situação sanitária do país e 
reacendendo o varejo físico, será possível observar a tendência do consumidor sem vieses. 

Mas uma coisa é certa: tudo aponta para uma importância crescente dos ambientes digitais.  Mesmo que o 
varejo físico volte a tomar força, a influência do e-commerce durante a pandemia não é algo que possa ser 

ignorado. A participação de mercado das compras online cresceu 15,7% em 2020 em relação a 2019, com cada 
vez mais negócios adotando o modelo. Com um público consumidor tão grande, as vantagens da adoção de um 
modelo híbrido de vendas são cada vez maiores. 
 

https://www.consumidormoderno.com.br/2021/02/10/itau-habitos-de-consumo-pandemia-tendencias-2021/ acesso em 18 de mar de 2021. 

 
Item 4 
 
Aceleração digital 

 
Um termo muito conhecido, o “consumidor digital”, reflete a mudança no comportamento de consumo, que 

busca conveniência baseada em entrega, tempo ou preço. Para Felisoni, comprar pela internet deixou de ser 

apenas uma característica comportamental e se tornou uma urgência. “Este movimento já era 
significativamente forte nos últimos anos, mas a pandemia acelerou a migração de grupos que antes não 
adquiriam produtos on-line e agora sentem essa necessidade e precisam se adaptar”, observa o especialista. 
 
DIY (do it yourself) 
 

Algumas pessoas perceberam que ficar em casa se tornou a decisão mais segura durante o isolamento 
social. Nesse cenário, o conceito Do it yourself (faça você mesmo, em tradução do inglês) sofre influência direta 

da pandemia, à medida que os processos produtivos ganham mais espaço devido ao confinamento e às 
restrições de compra. Além disso, o prazer de produzir ou customizar os próprios produtos começa a ser, de 
novo, inserido na rotina do consumidor, bem como os benefícios trazidos pela atividade, sejam financeiros ou 
emocionais. 
 

Sensibilidade aos preços 
 

Um novo olhar sobre a economia tem impactado a percepção de compras dos brasileiros, pois há uma 
grande incerteza sobre os efeitos a logo prazo da pandemia. “A crise sanitária e econômica desestabilizou o 
país e a confiança do consumidor, que, justamente por esta incerteza, prefere restringir o orçamento mensal 
apenas a itens essenciais, como alimentos e medicamentos”, comenta o economista do IBEVAR. 

“Essa cautela nos gastos deve permanecer como um comportamento pós-pandemia, pois o brasileiro 

percebeu que pode adiar gastos, optar por marcas mais baratas ou avaliar o que pode cortar do orçamento de 
forma permanente, por exemplo”, completa. 
 
Consumo local e seguro 

 
Em um momento no qual as pessoas tentam evitar aglomerações e grandes centros, a prioridade passa a 

ser o consumo por produtos cultivados e fabricados localmente. Questões como proximidade, saber a origem da 
mercadoria, ter acesso a uma jornada mais segura e itens mais saudáveis são decisivas para o consumidor, que 
prefere permanecer na região onde mora e, ainda assim, comprar o que gosta. Além disso, o senso de 
comunidade passa a ser um fator importante nesta decisão e aflora a vontade de ajudar produtores e 
comércios locais, ou, até mesmo, apoiar marcas que defendam uma causa com a qual exista identificação. 
 
Marcas que atendam às necessidades do consumidor 

 
Mais do que nunca, as pessoas buscam por marcas que atendam suas necessidades e garantam uma boa 

experiência de compra. Um estudo realizado em abril pela Intelligence Central revelou que 55% dos 
consumidores valorizam marcas que se adaptaram para ajuda-los e 58% admiram empresas que fornecem um 
serviço necessário. “A experiência e a solução que será entregue passam a ser os pontos principais nessa 
jornada do consumidor e as empresas precisam se desenvolver nessa questão, caso contrário, podem perder 
espaço no mercado”, explica Felisoni. 

 

https://www.consumidormoderno.com.br/2021/02/10/itau-habitos-de-consumo-pandemia-tendencias-2021/
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Compras sem contato 

 
Transações com zero contato, como links de pagamento, carteiras digitais e contactless (sem contato) ou 

NFC (near field communication), via smartphone ou outros dispositivos mobile, se tornam alternativas 
interessantes para compras na internet ou em lojas físicas. Um levantamento realizado pela consultoria Bain 
mostrou que 48% dos brasileiros estão dispostos a manter a utilização de tais meios mesmo após o retorno do 
distanciamento social. 

Na opinião do presidente do IBEVAR a quarentena desperta um potencial de compra que antes caminhava 
a passos lentos. “A tendência é que as pessoas busquem opções mais seguras e práticas para pagarem pelo 
que consomem, e diversas empresas já disponibilizam soluções sem contato. Seria inevitável não ver uma 
aceleração neste processo como reflexo da pandemia”, finaliza Felisoni. 
 

https://www.aberje.com.br/6-novos-habitos-de-consumo-dos-brasileiros-acelerados-pela-pandemia/ acesso em 15 de mar de 2021. 

 
Unicamp - SEMANA IV 

Prof. Renato 
 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação. 

 
Texto 01 

 
O que você sente quando está parado no sinal e vê aquelas crianças de rua fazendo malabares?! Tristeza? 

Raiva? Medo? Indiferença? Pois é, cada um tem um jeito de ver coisas desse tipo, afinal todas as pessoas são 
diferentes, não?! Parar no sinal hoje em dia é como estar em um circo, cheio de malabares, de mágicos (os 
vendedores de pipoca que brotam do chão) e, é claro, os palhaços. Aliás, palhaço é o que mais tem no trânsito. 
Eu já cansei de ouvir piadinhas a respeito de malabarismo no sinal. Sempre que eu falo algo sobre eu fazer 

malabares, alguém solta a piadinha mais sem graça e mais clichê existente: “Vai pro sinal pedir esmola?” Mas o 
pior não é fazer a piadinha sem graça, mas sim achar graça dessa situação. 

www.baketa.wordpress.artistas-de-rua/ - Adaptado 

 
Texto 02 

Esmola 
 

Skank (composição: Samuel Rosa e Chico Amaral) 

 

Êh! Uma esmola pelo amor de Deus 
Uma esmola, meu, por caridade 
Uma esmola pro ceguinho, pro menino 
Em toda esquina tem gente só pedindo... 
 
Uma esmola pro desempregado 

Uma esmolinha pro pobre doente 
Uma esmola pro que resta do Brasil 
Pro mendigo, pro indigente... 
 
Ele me pede, eu que dou, ele só pede 
O ano é mil novecentos e noventa e tal 
Eu tô cansado de dar esmola 

Qualquer lugar que eu passo 
É isso agora... 

[...] 
 
Texto 03 

 
 

(www.palavradepalhaco.blogspot.com.br) 

https://www.aberje.com.br/6-novos-habitos-de-consumo-dos-brasileiros-acelerados-pela-pandemia/
http://www.baketa.wordpress.artistas-de-rua/
http://www.palavradepalhaco.blogspot.com.br/
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Texto 04 

 

Fazer malabarismo, brincar de estátua, cuspir fogo, dançar são manifestações artísticas que ficam muito 
bem nas praças, em locais onde as pessoas circulam a pé. E devem ser valorizadas e estimuladas. Afinal, os 
artistas de rua são herdeiros (alguns, porque aí também há picaretas e enganadores) de uma rica história 
milenar. O que não pode é se transformar cruzamentos e vias de circulação de veículos em palco. Por inúmeros 
motivos, o principal dos quais é o risco que isso representa tanto para quem está na boleia dos carros, ônibus e 

caminhões, quanto para os próprios artistas, “artistas”, pedintes e bordejadores em geral. Vi, em alguns 
lugares, que se faz a defesa dessa prática usando um discurso completamente furado: atribuem ao poder 
público intenções ditatoriais de banir a arte da face da terra. Bobagem. E nem adianta misturar a eventual 
inatividade da prefeitura na área cultural com a ação de limpar os cruzamentos. Uma coisa é uma coisa e deve 
ser cobrada, acompanhada e avaliada. Outra coisa é outra coisa: cruzamentos, sinaleiras, o meio das ruas e 
avenidas, entre os carros, não é lugar de ficar circulando ou fazendo o que quer que seja. 

www.deolhonacapital.com.br/...arte-na-rua-mas-não-no-meio-da-rua 

 
OPÇÃO 1 

 
A carta de leitor é um gênero que atende a diversos propósitos comunicativos, como opinar, elogiar, 

reclamar, reivindicar, criticar, entre outros. Encontrada frequentemente no meio jornalístico, a carta de leitor 
apresenta um comentário e/ou opinião sobre determinado assunto lido nos periódicos. A argumentação e a 
interlocução presentes nesse texto têm por finalidade convencer o interlocutor a respeito de determinado 
assunto, sob o ponto de vista do autor da carta. 

Escreva uma carta de leitor para um jornal ou revista, apresentando a sua opinião e o seu 
posicionamento a partir dos textos lidos sobre o tema: semáforos em centros urbanos: sinal fechado ou 
aberto para vendedores e artistas de rua?  

Considere as ideias contidas nos textos presentes na coletânea como argumentos e contra-argumentos de 
sua carta. Ao terminar a sua carta, coloque as iniciais de um nome fictício. 
 
OPÇÃO 2 

 
O conto, tradicionalmente é definido como uma narrativa curta que apresenta narrador, personagens, 

tempo, espaço e enredo. O conto constrói uma história focada em um conflito único e apresenta o 
desenvolvimento desse conflito. 

Narre a história de um personagem que depende exclusivamente do dinheiro que ganha nos semáforos de 

uma grande cidade. Que atividade ele costuma desenvolver nesses semáforos? O personagem é honesto ou usa 
de má-fé para com os motoristas? Por que ele desenvolve sua atividade nos semáforos? 

A partir da rotina descrita desse personagem, crie uma situação, no semáforo, em que ele viva um conflito 
ao se deparar com uma oportunidade de trabalho em outro local. Que oportunidade seria essa? Seria uma 
mudança positiva ou negativa em sua vida? E agora, qual o desfecho dessa história? O trabalho em semáforos 
em centros urbanos representam um sinal fechado ou aberto para vendedores e artistas de rua? 
 

FUVEST - SEMANA IV 

Prof. Nathan 
 
Leia os textos para fazer sua redação. 
 

A violência faz-se passar sempre por uma contra-violência, quer dizer, por uma resposta à violência alheia. 
Jean Paul Sartre. 

 

Simplificando bastante a análise de Sartre, a opressão pode e é frequentemente institucional, sendo 
legitimada por leis que por várias razões os oprimidos terão de aceitar. A violência não pode então ser pensada 
sem relação às leis que ela viola. Contudo, quem é violento também reclama o direito a ser violento, ou seja, a 
violência reclama ser reconhecida como legítima e justificada, eis uma “ética da violência justificando-se a si 
própria”. Este tipo de violência seria, mais concretamente, uma violência que existe com base na justificação 
para a sua existência e não a violência como fim absoluto. Se a parte que detém a força, a parte vencedora, 
determina aquilo que é legitimo, trata-se de romper com isso. O vencedor não se contenta em impedir, pela 

força, o vencido de recorrer á violência: ele exige deste, enquanto liberdade abstrata, o comprometimento 
moral de não poder recorrer. 

 

Disponível em https://revistacaliban.net/a-fundamenta%C3%A7%C3%A3o-e-os-limites-da-viol%C3%AAncia-a-partir-de-jean-paul-

sartre-6e9eaadb7869 

 
MADRI - O professor de genética David Bueno é um dos seis pesquisadores da Universidade de Barcelona 

que assinam o polêmico livro “Somos uma espécie violenta?”, indicando quais mecanismos genéticos e 
neurológicos são estimulados quando somos agressivos. 
 

 

 

http://www.deolhonacapital.com.br/...arte-na-rua-mas-não-no-meio-da-rua
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Somos uma espécie violenta? 

 
Somos uma espécie agressiva, que pode agir de forma violenta. A agressividade, do ponto de vista 

neurológico, é uma emoção. Isso quer dizer que é um padrão de resposta pré-determinado, diante de uma 
circunstância que o cérebro interpreta como ameaça. Não tem conotação moral, não é boa nem má. Não há a 
consciência de querer ferir. Já a violência seria uma agressividade passada pela peneira da cultura, feita para 
machucar e para conseguir algo, sabendo-se que estão sendo usados instrumentos desnecessários. 

 
Todos nós nascemos com a mesma tendência à violência? 
 

Nascemos com distintas tendências à agressividade. Foram encontrados 37 genes, mas certamente 
existirão mais, que condicionam o nível de agressividade de cada um. As pessoas que reagem facilmente com 
agressividade têm maior tendência a responder com violência. 
 

Disponível em https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/nos-nascemos-com-distintas-tendencias-agressividade-12358809. 

 
Estudo sobre homicídios feito pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e publicado 

em 2014 aponta que 95% dos assassinos no mundo são homens. Eles também são a maioria das vítimas de 

mortes violentas. 

Mas por que as mulheres, que representam pouco mais de 50% da população mundial, cometem muito 
menos homicídios que os homens? 

Acadêmicos há anos tentam buscar respostas para essa pergunta. Os achados empíricos variam e as 
explicações vão desde testosterona a diferentes tipos de socialização. 
 

Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-37730441 

 
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: 
 

É possível construir um mundo sem violência? 
 

 
UFU - SEMANA IV 

Prof. Jaqueline 

 
Orientações UFU  
Leia com atenção todas as instruções.  

A) Você encontrará duas situações para fazer sua redação. Leia as situações propostas até o fim e escolha a 
proposta com a qual você tenha maior afinidade. 

B) Após a escolha de um dos gêneros, assinale a opção no alto da Folha de Resposta e, ao redigir seu texto, 
obedeça às normas do gênero. 

C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação 
escolhida que você pretende abordar. 

D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva no lugar da assinatura: JOSÉ ou 

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

 

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

 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 

 
Quatro em cada dez desempregados vivem de "bicos" 

 
Praticamente quatro em cada dez desempregados têm recorrido ao trabalho informal para se sustentar e 

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

concentram os "bicos", aponta pesquisa sobre o perfil dos desempregados da CNDL/SPC Brasil. A enquete ouviu 

em dezembro último 604 desempregados, com mais de 18 anos, de todas as classes sociais em 27 capitais. 
Muitas vezes esse trabalho informal pode virar a porta de saída do desemprego ou do subemprego e a 

volta à atividade remunerada, mas agora como empreendedor. Em fevereiro deste ano, 140 mil pessoas se 
inscreveram nos cursos gratuitos a distância oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae). Foi um recorde histórico para o mês, que normalmente tem procura fraca. Em relação a 



 
 

 
34 

fevereiro de 2019, o aumento da demanda por cursos foi de 51%. 

Em janeiro a demanda pelos cursos a distância, com aulas ministradas por meio de tutoriais, tinha 

avançado 23% na comparação anual, com a marca inédita de 163 mil inscritos. Os mais procurados foram 
gestão financeira, marketing digital, boas práticas nos serviços de alimentação, aprendendo a empreender e 
gestão de pessoas. 

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

relacionamento com o cliente. 
O executivo conta que o maior interesse das pessoas para empreender ficou nítido também em dois 

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

Desempregado há sete meses, desde que perdeu o emprego de motorista numa construtora onde 

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

Silva tem ensino médio completo e é técnico de segurança do trabalho. No momento faz bicos em obra, 

nas áreas de elétrica, pintura e hidráulica, enquanto a vaga com carteira assinada na área de manutenção 
predial que ele procura não chega. Com os bicos, ele tira R$ 1.500 por mês, muito menos do que ganhava 
quando estava empregado: de R$ 2 mil a R$ 2,5 mil. 

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

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

o horário oferecido porque tenho de fazer bicos para viver." 
Hélio Rocha de Barros, 28 anos, foi contratado como temporário e sem registro para executar serviços de 

logística na Black Friday e faz 20 dias que foi dispensado. Antes disso, trabalhou durante nove meses na área 
de logística e foi demitido em 2018 num corte que houve na empresa. "Implantaram um novo sistema e o 
trabalho que eu fazia eles não precisavam mais." 

Casado e pai de um filho, Barros tem ensino médio completo, mas nenhum curso de qualificação no 

currículo. "Estou tentando estudar inglês, mas está difícil encontrar um curso gratuito", diz o desempregado. 

Ele conta que descobriu que existe um programa bilíngue oferecido pela Prefeitura. Fez a inscrição e no 
momento tem estudado sozinho. "Já perdi oportunidades por não ter inglês no currículo, sem qualificação está 
difícil", reclama. 

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

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

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

bicos,ba1127f02a387cdb52630f8adceb2925qwymy2i2.html 

 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um RELATO no 
qual mostre uma situação acerca da busca de um indivíduo que acaba de ser demitido e que precisa 
urgentemente voltar para o mercado de trabalho 

 

SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um EDITORIAL 
sobre os desdobramentos do desemprego para além das questões econômicas, por exemplo, o que significa 
estar desempregado na sociedade brasileira?  
 
 

UnB - SEMANA IV 

Prof. Nathan 
 

A ajuda ou ação humanitária é a assistência material, moral ou legal prestada para assegurar apoio à vida 
e ajuda às pessoas que sofrem em razão de problemas eventuais ou crônicos, causados por desastres naturais 
ou gerados pelo próprio homem. 

O principal objetivo da ajuda humanitária é aliviar o sofrimento das populações atingidas, que quase 
sempre são pessoas que já sofrem com a pobreza e a marginalização, e que com os desastres se tornam ainda 

mais vulneráveis. 

Pelas definições atuais, a ajuda humanitária engloba todas as formas de atividades desenvolvidas para 
prevenir, manter, restabelecer, impor e consolidar a paz, além de minorar os efeitos negativos dos conflitos 

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


ABRIL - 2021 

 

 

 
35 

violentos sobre as populações, principalmente nos locais onde as autoridades responsáveis não conseguem ou 

não têm interesse em assistir à população. 
Ainda que boa parte das ações humanitárias se concentre em promover assistência durante situações de 

emergência, essas ações também atuam para solucionar conflitos humanitários através de programas de 
desenvolvimento. 

A ajuda humanitária é prestada em inúmeros países do mundo, sobretudo com apoio de organizações 
internacionais que contam com diversos voluntários. A principal delas é a Organização das Nações Unidas, que 

organiza missões de assistência em regiões necessitadas. 
Há ainda o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras, que levam cuidados de saúde a pessoas afetadas por 

crises humanitárias, a Cruz Vermelha, entre várias outras que atuam interna ou internacionalmente. O 
financiamento desse tipo de ação é feito por doações de indivíduos, corporações, governos e outras 
organizações. 

SOUZA, Isabela. Ajuda Humanitária: solidariedade ou indústria da pobreza? Disponível em: <http://www.politize.com.br>.  

 
O Brasil tem o potencial de participar de esforços humanitários internacionais de forma relevante e 

ambiciosa, e aproveitar a oportunidade de criar uma política que não reproduza modelos que foram criados no 
hemisfério Norte. Além disso, pode, a partir da profunda experiência que tem na construção de políticas sociais 

dialogada com o conjunto da sociedade, avançar na direção de uma cooperação humanitária na qual as 
necessidades das pessoas estejam à frente de interesses econômicos e políticos, construindo uma narrativa 
diferente e influenciando positivamente outros países. 
 

Disponível em: <https://www.msf.org.br/opiniao/o-que-nao-fazer-como-manipulacao-da-ajuda-humanitaria-prejudica-

eficacia-da-resposta>.. Adaptado. 

 
Quando você decide juntar-se à equipe de Médicos Sem Fronteiras, MSF, faz mais do que uma escolha 

profissional; faz também uma opção de vida. Esses profissionais são pessoas que, acima de tudo, acreditam no 
trabalho humanitário imparcial, neutro e independente realizado pela organização mundo afora e sentem-se 
motivadas por ele. Os profissionais de MSF não são voluntários; recebem remunerações e participam de 
processos de seleção rigorosos. Não são, no entanto, os salários que atraem e retêm os profissionais na 
organização e, sim, a satisfação de trabalhar por uma causa que contribui para a vida de tantas pessoas. 

Muitas vezes, a imagem associada a Médicos Sem Fronteiras, MSF, é a do médico arriscando sua vida para 
realizar cirurgia em tempos de guerra ou a da enfermeira cuidando de uma criança desnutrida. É verdade: 
fornecer cuidados de emergência às populações em perigo e necessidade é um desafio em si, mas isso nem 
sempre é tão impressionante e heroico quanto parece. Antes de iniciar as etapas para trabalhar com MSF no 

exterior, você deve compreender as razões que te levam a tomar essa decisão. Pergunte-se: você está 
idealizando o trabalho em campo ou, de fato, está fazendo uma escolha baseada em reflexão? Sua motivação e 

seus valores estão realmente em concordância com um projeto de MSF? Você está considerando o estresse e as 
dificuldades frequentemente enfrentadas pelos profissionais da organização em campo? 

O trabalho com MSF é um compromisso, não uma simples aventura. Como profissional estrangeiro em 
outro país, você se torna solidário às pessoas em situação vulnerável no mundo todo. Sua presença nos 
momentos difíceis ao lado destes homens, mulheres e crianças faz diferença e garante que essas pessoas não 
caiam no esquecimento. 

Disponível em: <https://www.msf.org.br/trabalhe-conosco-exterior/vida-em-campo>. 

 
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 
IMPORTÂNCIA DO TRABALHO HUMANITÁRIO EM MOMENTO DE CRISE MUNDIAL. 
 
 
 

 
 


