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SEMANA IV 

ENEM – Viviane  

 
Com base na leitura dos textos motivadores seguintes 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 solidariedade em momento de pandemia apresentando proposta de ações que respeitem os 
direitos humanos. Selecione, organize e relacione coerentemente argumentos e fatos para defesa de seu ponto 

de vista. 
 

Texto 1 
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que vivemos uma pandemia do novo coronavírus, 

chamado de Sars-Cov-2. “Nas últimas duas semanas, o número de casos de Covid-19 [doença provocada pelo 
vírus fora da China aumentou 13 vezes e a quantidade de países afetados triplicou. Temos mais de 118 mil 

infecções em 114 nações, sendo que 4 291 pessoas morreram”, justificou Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da 
OMS. Mas como esse anúncio interfere no manejo do novo coronavírus? Na verdade, ele serve apenas como um 
alerta para que todos os países, sem exceção, adotem ações para conter a disseminação do problema e para 
cuidar dos pacientes adequadamente. 

https://saude.abril.com.br/medicina/oms-decreta-pandemia-do-novo-coronavirus-saiba-o-que-isso-significa/ Texto 2 

 
Texto 2 
 

O desemprego já estava alto no Brasil no primeiro trimestre deste ano, quando a pandemia do novo 
coronavírus ainda só começava a afetar a economia nacional. De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estaística por volta de 1,2 milhão de pessoas entraram na fila do desemprego só nos últimos três 
meses, mas os analistas afirmam que esse número ainda tende a crescer por conta da crise da Covid-19. De 
acordo com o IBGE, houve retração no nível de emprego em quase todas as áreas pesquisadas: indústria 
(2,6%), construção (6,5%), comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (3,5%), alojamento e 
alimentação (5,4%), outros serviços (4,1%) e serviços domésticos (5,9%).  

“O movimento foi mais acentuado entre os informais: dos 2,3 milhões de pessoas que deixaram o 
contingente de ocupados, 1,9 milhão é de autônomos”, disse a analista da pesquisa, lembrando, porém, que 
ainda há 36,8 milhões de trabalhadores abaixo da linha do radar das estatísticas.”  

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/05/01/internas_economia,850313/desemprego-dispara-com-a-

chegada-do-coronavirus-e-chega-a-12-2.shtml 

 
Texto 3 
 

Estamos diante de um quadro de alerta que afeta o mundo inteiro. O coronavírus é, talvez, o maior fator 
de aflição em dimensões globais dos últimos 30 anos. mO distanciamento social recomendado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para impedir que o novo coronavírus se espalhe, na verdade, tem aproximado 
pessoas. Elas estão se dispondo a fazer compras em mercados e farmácias para evitar que idosos e  demais 
pessoas do grupo de risco precisem sair às ruas. Outras dão aulas gratuitas on-line e cuidam da saúde mental 
da sua rede de afeto. Os trabalhadores autônomos vêm sofrendo com o atual cenário, já que não possuem 
salários fixos e o número de clientes caiu ou zerou neste momento de quarentena. Se você é cliente de alguém 
que está nessa situação – e se isso estiver ao seu alcance –, um grande ato de solidariedade é contribuir 
financeiramente com esse profissional (diarista, professor particular, personal etc.), mesmo ele estando 

impossibilitado de trabalhar. Uma outra forma de contribuir é divulgando o trabalho dele em suas redes sociais. 
https://www.natura.com.br/blog/cuidar-da-rede-de-relacoes/novo-coronavirus- 

 
Texto 4 

 

 
https://cdn.folhape.com.br/upload/dn_arquivo/2020/03/2803-solidariedade-greg-475.jpg 

 

https://saude.abril.com.br/medicina/oms-decreta-pandemia-do-novo-coronavirus-saiba-o-que-isso-significa/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/05/01/internas_economia,850313/desemprego-dispara-com-a-chegada-do-coronavirus-e-chega-a-12-2.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/05/01/internas_economia,850313/desemprego-dispara-com-a-chegada-do-coronavirus-e-chega-a-12-2.shtml
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Texto 5 
 

A necessidade de trabalhar o ativo responsabilidade social não é uma discussão nova. Mas, com o 
despontar de uma crise com dimensões globais, como a causada pelo novo coronavírus, esse tema ganha 
urgência para as marcas e a sociedade. Nas últimas semanas, companhias precisaram rever seu 
posicionamento, alterar ou até mesmo tirar campanhas do ar e criar ações para tentar suprir as necessidades 
do momento. Nesse contexto, a maneira como a responsabilidade social das marcas será trabalhada pode ser 

um divisor de águas entre as que vão se fortalecer com a crise e as que vão naufragar no oportunismo. Para 
Mônica Gregori, co-fundadora da consultoria Cause, a pandemia deve despertar valores antes ofuscados pela 
lógica de consumo. Ela explica que a necessidade de olhar para o coletivo faz com que comportamentos como a 
concorrência desmedida e o individualismo percam sentido: ”Isso bateu na sociedade como um todo e as 
marcas, que estão inseridas nesse contexto, voltaram a se enxergar como parte do coletivo”.  Mônica defende 
que nesse momento o caminho para as companhias será o de se unir por um objetivo comum. “A causa, agora, 

é como minimizar os efeitos dessa pandemia”, explica.  
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/04/09/responsabilidade-social-pandemia-exige-coerencia-das-marcas.html 

 
Instruções: 

 

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

para efeito de correção. 

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

SEMANA IV 
Fuvest - Nathan 

 
TEXTO I 

 
Na obra De la division du travail social, publicada em 1893, Durkheim enfoca, de forma contraposta, duas 

maneiras de articulação do liame social: a “solidariedade mecânica” e a “solidariedade orgânica”.11 O contraste 

entre essas duas formas de solidariedade social serve a Durkheim como mecanismo de solução à questão de 
como se operam as relações entre indivíduo e sociedade. Assim, o problema fundamental de sua abordagem, 
nessa obra, consiste em explicar como o indivíduo, mesmo se tornando mais autônomo, mostra-se mais 
estreitamente dependente da sociedade. Aliás, é por essa razão que Raymond Aron, sublinha que o tema 
fundamental desse livro de Durkheim consistiria no exame das relações entre indivíduos e sociedade. 

Segundo Durkheim, a solidariedade mecânica corresponderia a sociedades ditas segmentárias, nas quais os 
indivíduos seriam semelhantes no que concerne à partilha dos elementos constitutivos da consciência comum. 

Em tais sociedades não haveria nem especialização de funções nem de indivíduos os quais se encontrariam 
amalgamados nos grupos por eles compostos. Sem entrar na discussão relativa ao “evolucionismo” na obra de 
Durkheim, cabe notar que tais sociedades seriam cronologicamente as primeiras. Por outro lado, a 
solidariedade orgânica corresponderia a sociedades caracterizadas pela diferenciação funcional, nas quais 
haveria uma divisão de funções e de indivíduos e a formação de subgrupos especializados que reforçariam a 
individualização, fazendo com que os indivíduos sejam considerados como fonte autônoma de pensamento e 

ação. Trata-se, portanto, de dois sistemas distintos de relações sociais. 

Ao contrastar essas duas formas de solidariedade, Durkheim enfatiza, sobretudo, os seguintes aspectos: a) 
enquanto na solidariedade mecânica a relação entre indivíduo e sociedade ocorre sem que haja nenhuma 
intermediação, na solidariedade orgânica tal relação é intermediada ela pertença a grupos especializados; b) 
enquanto na solidariedade mecânica a sociedade é vista como um conjunto mais ou menos organizado de 
crenças e sentimentos comuns a todos os membros do grupo, nas sociedades em que vige a solidariedade 
orgânica verifica-se a presença de um sistema de funções diferentes e especializadas unidas por relações 

definidas; c) a intensidade da solidariedade mecânica é inversamente proporcional à da personalidade 
individual, ou seja, atinge seu apogeu quando a consciência coletiva recobre exatamente nossa consciência 
total e coincide em todos os pontos com ela. Contrariamente, a solidariedade orgânica, produzida pela divisão 
do trabalho social, pressupõe a personalidade e a esfera de ação própria dos indivíduos. Assim, é preciso que a 
consciência individual não fique integralmente recoberta pela consciência coletiva. 

Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/140/edicao-1/emile-durkheim Adaptado. 

 

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/04/09/responsabilidade-social-pandemia-exige-coerencia-das-marcas.html
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/140/edicao-1/emile-durkheim
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TEXTO II 

 

Na China, um cidadão afirma “sou rico porque tenho muitos amigos”, enquanto um etíope questiona: “se 
não tivermos amigos, como podemos sobreviver sozinhos?”. Com essas mensagens de desconhecidos de todo o 
mundo, a ONU comemora nesta quarta-feira (30) o Dia Internacional da Amizade e lembra da importância da 
solidariedade humana especialmente nesse momento de tanta violência e conflitos. 

LANÇANDO UM APELO DE SOLIDARIEDADE MUNDIAL, O SECRETÁRIO-GERAL DA ONU BAN KI-

MOON FRISOU QUE O DIA INTERNACIONAL DA AMIZADE EM 2014 RECOBRA UMA IMPORTÂNCIA ESPECIAL 
NESTE MOMENTO DE DESCONFIANÇAS, VIOLÊNCIA E GUERRAS GENERALIZADAS EM MUITAS PARTES DO 
MUNDO. 

“Seja qual for a causa, e por mais forte que sejam as forças de animosidade e violência armada, o espírito 
humano é potencialmente muito mais forte. É o nosso dever solene fazer com que ele prevaleça”, disse Ban. 

O chefe da ONU concluiu lembrando que nestes tempos difíceis e imprevisíveis é “vital estender a mão para 
o outro de forma a prevenir o conflito e construir bases de longo prazo para uma paz duradoura” e recordar os 

“laços que nos unem, independente da raça, religião, gênero, orientação sexual ou fronteiras.” 
Em maio de 2011, a Assembleia Geral da ONU adotou de forma unanime a resolução designando o dia 30 

de julho como o Dia Internacional da Amizade, em reconhecimento ao potencial da amizade para construir aos 
esforços da comunidade mundial de promover o diálogo entre as civilizações, o entendimento mútuo e a 

reconciliação. 
O conceito de amizade é um dos princípios fundadores da Família ONU, incluído na Carta das Nações 

Unidas que proclama que um dos propósitos da Organização é “desenvolver relações amistosas entre as 

nações”. 
Disponível em: https://nacoesunidas.org/pedindo-solidariedade-entre-povos-para-o-fim-de-conflitos-onu-marca-

dia-internacional-da-amizade/ 

 
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: Solidariedade entre 
os povos. 
 
Instruções: 
 

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

 Argumente de modo claro e coerente. 
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SEMANA IV 
ITA - Yuri 

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

abaixo. 
 

Intolerância é um problema agravado pelas redes sociais ou da essência do ser humano?  
 

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 10 de ago de 2020. 

 
 

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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Item 2 

 

 
https://www.comunicaquemuda.com.br/dossie/racismo/ acesso em ago de 2020. 

 
Item 3 

 

 
 

https://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem-play/dossie-intolerancia-do-odio-a-barbarie/ acesso em 10 de ago de 2020. 

 
Item 4 

 

Dar valor à sua identidade, às suas características e jeito de ser é importante. Infelizmente, muitas 
pessoas exageram um pouco e acabam criando uma aversão pelo que é diferente de si, seja fisicamente, 
intelectualmente, relacionado a classe social, fé e às vezes, até coisas absurdas como time de futebol rival. 
O ser humano evoluiu muito, mas o preconceito e o medo pela mudança sempre provou ser um dos 
obstáculos mais difíceis de ser superado. Ele está presente desde as atividades mais corriqueiras do dia a dia 
até às guerras que ceifam inúmeras vidas. 

Combatê-lo não é uma das tarefas mais simples, afinal, muita gente tem dificuldades em admitir que suas 

crenças e costumes estão errados. Às vezes, um preconceito pode vir desde o berço, inserido em métodos de 
educação ultrapassados. 
 

https://www.comunicaquemuda.com.br/dossie/racismo/
https://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem-play/dossie-intolerancia-do-odio-a-barbarie/
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Confira alguns dos tipos de intolerâncias: 
 

Intolerância Racial 
Esse preconceito está associado à raça, etnia e aspectos físicos de uma pessoa. O exemplo mais comum é 

o que ocorre entre brancos que se julgam superiores aos negros. Muitas sociedades e governos o combatem 
ativamente, sendo que o racismo é considerado crime em diversos países do mundo. 
 

Intolerância Social 
Geralmente ocorre entre indivíduos de classes sociais diferentes. Ricos geralmente se sentem superiores 

aos pobres, com seu maior número de posses, facilidades e benefícios. 
 
Intolerância Religiosa 

Está intimamente ligado à intolerância religiosa. Acontece quando uma pessoa simplesmente não aceita ou 

respeita outras religiões que não sejam a que ela segue. Os conflitos no Oriente Médio, em sua maior parte, 
têm como causa esse tipo de preconceito. 
 
Intolerância Sexual 

A homofobia, sem dúvida, é um dos maiores exemplos de preconceito sexual, que se define pela 

intolerância no que diz respeito a pessoas que possuem relações afetivas com indivíduos do mesmo sexo. 
Apesar do alto índice de crimes, agressões e assassinatos contra homossexuais no Brasil, a situação é ainda 

pior em outros países, como Rússia e países de influência muçulmana, como Somália, Arábia Saudita, Iêmen, 
entre outros. 
 
Sexismo 

Caracteriza-se pela crença de que um sexo é superior ao outro. No Brasil isso está bastante presente, pois 
na maior parte das empresas as mulheres ganham menos, são menos respeitadas, além de ser um dos países 
onde mais ocorrem crimes e violência contra as mulheres. 

Muitas vezes, podemos praticar esse tipo de atitude sem mesmo perceber. É sempre importante meditar e 
analisar nossas atitudes, por mais insignificantes que sejam. Nunca se sabe quando podemos estar 
contribuindo negativamente, sem perceber. Ser você mesmo é importante, mas respeitar a identidade alheia, 
por mais diferente que seja, é sempre fundamental. 

https://blog.certisign.com.br/5-tipos-de-intolerancias-que-voce-nao-deve-praticar/ acesso em 10 de ago de 2020. 

 
SEMANA IV 

Unicamp - Jacqueline 

 
Texto 1 

 
“Nos próximos 20 anos, é provável que testemunhemos algumas das rupturas mais significativas na força 

de trabalho e na forma como trabalhávamos até pouco tempo. Isso tem sido impulsionado pelas tendências 
demográficas e socioeconômicas da última década, como a rápida urbanização e a globalização, aliadas a 
avanços ainda mais rápidos em tecnologia, desde a internet móvel até o aumento da automação e machine 

learning. 
Instituições globais líderes, do Banco Mundial ao MIT, têm investido esforços e iniciativas focadas em 

entender a evolução dos empregos e em abordar uma questão-chave: como os talentos podem ser 
desenvolvidos e implantados para garantir que mais de 7 bilhões de pessoas possam exercer suas 
potencialidades profissionais?” (Anna Tunkel)  

Disponível em: https://forbes.uol.com.br/carreira/2018/08/3-tendencias-sobre-o-futuro-do-trabalho/#foto1 

 
Texto 2 

 

 
 

https://blog.certisign.com.br/5-tipos-de-intolerancias-que-voce-nao-deve-praticar/
https://forbes.uol.com.br/carreira/2018/08/3-tendencias-sobre-o-futuro-do-trabalho/#foto1
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Texto 3 

 

“Para muitos, o futuro do trabalho pode ser assustador. Considerar que as máquinas podem tomar muitos 
dos postos que conhecemos hoje não é mesmo pouca coisa. O tema, porém, vai muito mais a fundo do que 
isso – e conhecer algumas de suas tendências pode ser fundamental para estar melhor preparado para ele. 

O estudo Future of Jobs Report, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, traçou algumas das principais 
tendências para essa área entre 2018 e 2022. A pesquisa analisou 20 diferentes economias e 12 setores da 

indústria e mapeou onde e como devem surgir (ou começar a desaparecer) postos de trabalho, habilidades e 
ferramentas. 

 
1. Automação, robotização e digitalização serão diferentes em diferentes indústrias (…) 
2. Existe uma perspectiva positiva para empregos – em meio a disrupções significativas (…) 
3. A divisão de trabalho entre humanos, máquinas e algoritmos está mudando rapidamente (…) 
4. Novas tarefas estão impulsionando a demanda por novas habilidades (…) 

5. Todos precisarão se tornar “eternos aprendizes” 
 

Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/10/5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-futuro-do-

trabalho.html  

 
Você deverá escolher UMA das propostas para desenvolver o seu texto. Não se esqueça de 

marcar a situação escolhida na folha de redação. 
 
PROPOSTA 1: Após ler os textos motivadores e com base em seu conhecimento de mundo, redija uma 

crônica em que você pondere de forma reflexiva sobre a relação entre empregabilidade e a disposição de 

aprender sempre. 
 

A crônica é uma forma textual no estilo de narração que tem por base fatos que acontecem 
em nosso cotidiano. [...] O texto é curto e de linguagem simples [...] 

Resumidamente, a crônica: 
• apresenta uma narração curta. 
• descreve fatos da vida cotidiana. 

• pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou irônico. 
• possui personagens comuns. 
• segue um tempo cronológico determinado. 

• apresenta uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens. 
• utiliza uma linguagem simples. 
 

PROPOSTA 2: Suponha que você trabalhe como colunista de uma revista eletrônica bastante acessada no 
Brasil. Com base nos textos apresentados e nos seus conhecimentos sobre o tema, escreva um artigo de 
opinião em que você defenda uma posição clara a respeito da relação existente entre desemprego e 
automação. 

 
O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no nosso cotidiano. Publicado normalmente 

em jornais, revistas e blogs, esse gênero tem como função apresentar e defender um ponto de vista 

sobre algum assunto relevante para a sociedade. 
 
 

https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/10/5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-futuro-do-trabalho.html
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/10/5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-futuro-do-trabalho.html
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Semana IV 
UnB - Raul 

 
ATENÇÃO: Respeite o limite máximo de linhas disponibilizado. Qualquer fragmento de texto além desse 

limite será desconsiderado. Na folha de texto definitivo, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta, 
fabricada em material transparente. 

 

 
“Room in New York”(1932), de Edward Hopper 

 

 
https://www.quora.com/What-is-the-worst-thing-about-the-city-of-Tokyo 

 

Fascínio e medo se misturam quando se nota como as fronteiras entre o humano e a tecnologia se 
encontram cada vez mais diluídas, considerando o acelerado desenvolvimento da comunicação em escala 
global. Ao mesmo tempo em que se observa a ampliação das oportunidades de contato entre as pessoas, nem 
sempre a realização presencial da interação se confirma. Assusta o abastecimento da autossuficiência virtual 
como cultura dos “novos tempos”. Se, por um lado – justiça seja feita –, muitas relações de hoje nasceram no 
ambiente virtual e prosperaram, convém também atestar a existência de uma parcela representativa de 
interações que permanece encapsulada no ambiente digital. Também chama a atenção a performance dos 

dispositivos linguísticos, que promovem, mas também atrapalham, a subjetividade humana à luz do código 
tecnológico vigente. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/novas-tecnologias/a-crise-da-comunicacao-na-era-da-informacao/ 

 

Minhas lágrimas escorrem 
sobre um teclado 
que não consegue digitar: 
sauddddaaadeeessSSSSSSSS… 
“Lágrimas cibernéticas”, de Joãozinho da Vila 

 

A humanidade gerou a tecnologia para gozar a vida em abundância. O lado nefasto do desenvolvimento 

técnico ocorre quando ele corporifica o congelamento dos afetos, via robotização do ser. Terceirizar a 
interioridade humana, entregando-a ao comando automático em destaque nas máquinas, significa arcar com 
um sério risco alienador. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/novas-tecnologias/a-crise-da-comunicacao-na-era-da-informacao/ 

 

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 falta de comunicação na era da informação 

https://www.quora.com/What-is-the-worst-thing-about-the-city-of-Tokyo
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/novas-tecnologias/a-crise-da-comunicacao-na-era-da-informacao/
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/novas-tecnologias/a-crise-da-comunicacao-na-era-da-informacao/
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SEMANA IV 

UFU - Renato 

 
Orientações UFU  
Leia com atenção todas as instruções. 
 
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   

B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que você 

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

JOSEFA.  
E) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na folha de prova.  
F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  

G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação. 
H)  

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

escolheu, sua redação será penalizada. 

 

 
SITUAÇÃO A  

DEUSES SOBRE A TERRA 
Filipe Veucic  

 

Tido por muitos como o primeiro romance de ficção cientifica, Frankenstein (1818) narrava as desventuras 
de uma criatura da ciência que se voltava contra seu criador, Victor Frankenstein. O clássico da inglesa Mary 
Shelley delineou um tema frequente da literatura de especulação sobre o futuro: o temor diante de tecnologias 
que escapem ao controle humano. É a mesma premissa que ainda embasa, por exemplo, os filmes da franquia 
Exterminador do Futuro: indivíduos geniais constroem máquinas que acabam por se voltar contra a sociedade, 
levando a um apocalipse. No século XXI, a ameaça tecnológica não vem mais na forma de monstros ou robôs. 
As invenções que passamos a temer são praticamente invisíveis e impalpáveis: algoritmos, softwares de 

inteligência artificial, redes sociais e a etérea "nuvem" que guarda as informações fulcrais de nossa vida. São 

essas máquinas imperceptíveis que espantam Yuval Noah Harari. Em seu segundo best-seller, Homo Deus, o 
historiador israelense vislumbra possibilidades tenebrosas para o futuro de uma sociedade que pode se ver 
refém dos produtos de sua imaginação.  

Não, Harari não faz ficção científica. O novo livro é a continuação de outra obra do autor: se Sapiens 
(L&PM) era a história concisa da humanidade — do passado, portanto —, Homo Deus, como anuncia o 

subtítulo, é "uma breve história do amanhã". Nesse amanhã não tão distante, surgiria, pelo milagre da 
tecnologia, o homem divino, pós-sapiens, aludido no título: "Bioengenheiros vão pegar o velho corpo do sapiens 
e reescrever intencionalmente seu código genético, reconectar seus circuitos cerebrais, alterar seu equilíbrio 
bioquímico e até mesmo provocar o crescimento de novos membros". Esse novo homem será tão diferente do 
ser humano de hoje quanto este é de ancestrais como o Homo erectus. Tal evolução não se dará pela seleção 
natural descoberta por Charles Darwin no século XIX: a partir daqui, e sem volta, a evolução será artificial, 
conduzida pelo homem.  

Até este momento, o israelense especula que o próximo passo será nos equiparmos com membros 
biônicos, drogas desenhadas para aumentar a capacidade intelectual ou mesmo nanorrobôs capazes de 
combater enfermidades e revitalizar o organismo. Alcançaríamos a imortalidade (ou algo próximo disso), a 
felicidade plena (mesmo que por meio da manipulação química). Fome, pestes e guerras físicas (substituídas 

pelas cibernéticas e biológicas) deixariam de existir. Só que a história não convive bem com vácuos. Veríamos 
nascer novos problemas, substitutos das aflições combatidas nos primeiros 200.000 anos da espécie. Em 
especial, Harari se aprofunda em dois deles — e aí está a parte mais interessante da obra.  

O primeiro seria o advento de tecnologias relacionadas à inteligência artificial, que possivelmente tornariam 
defasadas várias funções e profissões do Homo sapiens. Trabalhos manuais ou que exijam só o exercício de 
pensamento matemático simples — não de sentimentos nem da habilidade criativa humana — seriam extintos. 
O homem de hoje se tornaria inútil, ainda mais diante da ascendente classe de ciborgues. Daí vem o segundo 
perigo. O Homo deus, acredita o autor, tenderia a explorar ou destruir seus primos mais fracos. "Quando há 
duas espécies disputando espaço, a mais fraca tende a ser subjugada, quando não eliminada", diz Harari.  

Veja, ed. 2504, ano 49, nº 46, 16 de novembro de 2016, p. 96-99 (Adaptado).  

 

Com base no texto apresentado, produza um texto de opinião, posicionando-se a respeito da seguinte 
afirmativa: “Quando há duas espécies disputando espaço, a mais fraca tende a ser subjugada, quando não 
eliminada". 
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SITUAÇÃO B 

 
Disponível em: http://www.googleweblight.com/. Acesso em: 02 dez de 2017.  

 

Com base no gráfico apresentado, redija uma notícia, enfocando a influência do povo brasileiro sobre os 
políticos. 

 
SITUAÇÃO C  

A FALSA LIBERDADE E A SÍNDROME DO “TER DE” 
Lya Luft 

Essa é uma manifestação típica do nosso tempo, contagiosa e difícil de curar porque se alimenta da nossa 

fragilidade, do quanto somos impressionáveis, e da força do espírito de rebanho que nos condiciona a seguir os 
outros. Eu tenho de fazer o que se espera de mim. Tenho de ambicionar esses bens, esse status, esse modo de 
viver – ou serei diferente, e estarei fora.  

Temos muito mais opções agora do que alguns anos atrás, as possibilidades que se abrem são incríveis, 
mas escolher é difícil: temos de realizar tantas coisas, são tantos os compromissos, que nos falta o tempo para 
uma análise tranquila, uma decisão sensata, um prazer saboreado.  

Até no luto temos de assumir novas posturas: sofrer vai ficando fora de moda.  
Contrariando a mais elementar psicologia, mal perdemos uma pessoa amada, todos nos instigam a passar 

por cima. “Não chore, reaja”, é o que mais ouvimos. “Limpe a mesa dele, tire tudo do armário dela, troque os 
móveis, roupas de cama, mude de casa.” Tristeza e recolhimento ofendem nossa paisagem de papelão colorido. 
Saímos do velório e esperam que se vá depressa pegar a maquilagem, correr para a academia, tomar o 

antidepressivo, depressa, depressa, pois os outros não aguentam mais, quem quer saber da minha dor?  
O “ter de” nos faz correr por aí com algemas nos tornozelos, mas talvez a gente só quisesse ser um pouco 

mais tranquilo, mais enraizado, mais amado, com algum tempo para curtir as coisas pequenas e refletir. Porém 
temos de estar à frente, ainda que na fila do SUS.  

Se pensar bem, verei que não preciso ser magro nem atlético nem um modelo de funcionário, não preciso 
ter muito dinheiro ou conhecer Paris, não preciso nem mesmo ser importante ou bem-sucedido. Precisaria, sim, 
ser um sujeito decente, encontrar alguma harmonia comigo mesmo, com os outros, e com a natureza na qual 
fervilha a vida e a morte é apaziguadora.  

Disponível em: http://www.contioutra.com.br. Acesso em: 15 dez. 2017 (Adaptado)).  

 

Considerando o texto apresentado e momentos de sua vida, produza um relato de experiência no qual 
você se viu na seguinte situação: “Eu tenho de fazer o que se espera de mim.” 
 
 
 


