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SEMANA III 
ENEM – Viviane  

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

formação, redija um texto dissertativo- argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema A importância da informação para a manutenção da saúde, 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 
 
TEXTO I 

 
Para garantir o direito à saúde, a informação se faz necessária em seu sentido pleno, tanto para manter a 

população informada sobre seu direito aos serviços disponíveis, como para fornecer dados sobre a população e 
seu modo de vida para que o Estado estabeleça os serviços e políticas que visem à promoção da saúde. Assim, 
os serviços de saúde precisam das informações para produzir melhor os serviços, num ciclo contínuo que 
precisa sempre ser nutrido.  

https://drauziovarella.uol.com.br/saude-publica/a-importancia-da-informacao-para-a-saude/ 
 
TEXTO II 

 
https://www.saude.gov.br/fakenews/46585-governo-do-brasil-anuncia-vacina-do-coronavirus-e-fake-news 

 
TEXTO III 
 

Dez afirmações falsas recorrentes sobre vacinas foram apresentadas a mais de 2 mil entrevistados nas 
cinco regiões do Brasil, e o resultado preocupa a Sociedade Brasileira de Imunizações: mais de dois terços 
(67%) disseram que ao menos uma das informações era verdadeira. Dez afirmações falsas recorrentes sobre 
vacinas foram apresentadas a mais de 2 mil entrevistados nas cinco regiões do Brasil, e o resultado preocupa a 
Sociedade Brasileira de Imunizações.  Para 24% dos entrevistados, "há boa possibilidade de as vacinas 
causarem efeitos colaterais graves", quando, na verdade, os efeitos adversos graves são raríssimos. 
A segunda afirmação falsa mais recorrente foi "há boa possibilidade de as vacinas causarem a doença que 
dizem prevenir", com 20% de concordância - uma em cada cinco entrevistas. O presidente da Sociedade 
Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, chama a atenção que mesmo afirmações absurdas tiveram 
concordância de parcelas consideráveis dos entrevistados. Para 14%, é correto afirmar que "O governo usa 
vacinas como método de esterilização forçada da população pobre", e 12% disseram que "contrair a doença é, 
na verdade, uma proteção mais eficaz do que se vacinar contra ela". Entre os entrevistados, 13% assumiram 
que deixaram de se vacinar ou deixaram de vacinar uma criança sob seus cuidados:  foram citados o medo 
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de ter um efeito colateral grave (24%), o medo de contrair a doença através da vacina (18%) e alertas e 
notícias vistos na internet (9%).  

"Fica constatado que as pessoas estão recebendo muita informação inadequada, e que essa informação 
inadequada tem circulado com cada vez maior freqüência”, afirma Cunha.   

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-11/sete-em-cada-10-brasileiros-acreditam-em-fake-news-sobre-
vacinas  

 
TEXTO IV 
 

Com seu visual característico, composto por um chamativo chapéu de caubói, o pastor Valdemiro 
Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, comemora a cura de um suposto caso grave do novo 
coronavírus. Durante o vídeo, cuja retirada do YouTube foi determinada pelo Ministério Público Federal 
(MPF), o religioso atribui a melhora do paciente a uma semente de feijão, plantada em um vaso. Em troca 
do grão, Valdemiro pede um “propósito”, doação cujo valor sugerido por ele é de R$ 1 mil. Como a fake news 
disseminada por Valdemiro, supostas curas milagrosas para a COVID-19 têm ganhado corpo nas redes 
sociais. No WhatsApp, mensagem já desmentida pelo Ministério da Saúde dizia que um chá composto por 
limão e bicarbonato de sódio podia sarar a infecção. Segundo o texto, que viralizou no aplicativo de mensagens 
em abril, a bebida era responsável por impedir a aceleração do contágio em Israel.  

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/05/17/interna_gerais,1148065/como-as-fakes-news-prejudicam-a-
luta-contra-o-coronavirus.shtml 

 
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 III 
Fuvest - Raul 

 
TEXTO I 

 
Imagem do álbum visual “Black is King”, de Beyoncé 

Foto de divulgação 
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TEXTO II 
 

Não há como negar as qualidades de “Black Is King”. Mas, como nada na obra de Beyoncé cabe apenas 
numa caixinha, causa estranheza, nesses tempos agitados do presente, recorra a imagens tão estereotipadas e 
crie uma África caricata e perdida no tempo das savanas isoladas. 

Nesse contexto politizado e radicalizado do Black Lives Matter, e de movimentos como o Decolonize This 
Place, que não aceitam mais o sentido único e Ocidental da história, duvido que jovens se reconheçam no lado 
didático dessas história de retorno a um mundo encantado e glamourizado, com muito figurino de oncinha e 
leopardo, brilho e cristal. 

Excerto do artigo “Filme de Beyoncé erra ao glamorizar negritude com estampa de oncinha”, da 
antropóloga, historiadora e escritora Lilia Moritz Schwarcz, publicado na Folha de São Paulo, em 2 de agosto de 
2020 
 
TEXTO III 
 

O erro é uma mulher branca acreditar que pode dizer a uma mulher preta como ela pode contar a história 
e narrar a sua ancestralidade. A branquitude acostumou a ter a negritude como objeto de estudo e segue 
crendo que pode nos dizer o que falar sobre nossas narrativas e trajetórias. Lilia é uma historiadora, pesquisa 
sobre escravidão, mas está longe de sentir na pele o que é ser uma mulher preta. Beyoncé, do alto da sua 
realeza no mundo pop, nunca deixar de ser negra, mesmo sentada no trono em sua sala de estar. A 
branquitude segue acreditando que pode nos ensinar a contar nossa própria história. Enquanto todas as 
pessoas negras se emocionam, se reconhecem e se identificam, a branca aliada diz que Beyoncé deixa a 
desejar! É isso! No final nós por nós e falando por nós! Como diz um provérbio africano: “enquanto os leões 
não contarem suas próprias histórias, os caçadores seguirão sendo vistos como heróis”. 

Comentário-resposta ao artigo de Lilia Scwarcz, feito pelo perfil conhecido como Tia Má, nas redes sociais 
 
TEXTO IV 
 

 
Fonte: Revista Nexo 

 
TEXTO V 
 

Coordenadora regional da Rede Estadual de Afroempreendedorismo em Santa Catarina, Giselle 
Marques ressalta antes de haver o diálogo sobre opressões de gênero, raça ou classe, é necessária uma 
“escuta silenciosa”. 

— O lugar de fala traz, na sua essência, a consciência do papel do indivíduo nas lutas, criando uma lucidez 
de quando você é o protagonista ou coadjuvante no cenário de discussão. Não há silenciamento de vozes, na 
verdade é justamente nesse ponto que queremos avançar. Traz uma liberdade para cada grupo se reconhecer e 
entender em qual espaço se encontra conforme o processo de organização e falar com propriedade a partir 
dele. 

Para Lirous K’yo Fonseca Ávila, transexual e militante, local de fala é uma das conquistas dos movimentos 
sociais e que vêm para somar na liberdade de expressão de grupos oprimidos pela sociedade. 

— A importância do local de fala é que pela primeira vez estão dando oportunidade para aquelas pessoas 
que vivenciam esses cotidianos, que vivenciam as opressões todos os dias, que têm na própria pele a 
experiência, possam passar essa informação a partir da suas vivências, e não necessariamente a partir de 
estudos, ou de uma leitura, ou de ponto de vista de qualquer outro profissional, como um antropólogo, 
psicólogo, cientista social ou alguém que estudou um caso. O local de fala é rico nisso, porque ele não está 
dentro de um livro, ele está no que eu carrego todo dia, na violência que eu sofro. 

https://www.revistaversar.com.br/lugar-de-fala/ Publicado em 20 de dezembro de 2018  



Propostas de Redação - 2020 

 

 5

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: Lugar de fala: 
empoderamento de grupos marginalizados ou cerceamento da liberdade de expressão? 
 
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. 
 

SEMANA III 
ITA - Yuri 

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

abaixo. 
Crise hídrica: da consciência ao desperdício.  
 
TEXTO I 
 

 
https://kikacastro.com.br/2014/10/16/de-novo-o-desperdicio-de-agua/ 

 
TEXTO II 

 
Crise da água no Rio já dura um mês e impacta de rotina de bar a volta às aulas 

 
RIO DE JANEIRO 

 
Há 15 dias, João Paulo Campos vem dessalgando o bacalhau, carro chefe de seu bar, com água mineral. 

Ele começou a notar o gosto de terra nas torneiras há mais tempo, mas nos primeiros dias achou que o 
problema seria resolvido rápido. Enganou-se. 

“Já estávamos afogados numa crise econômica, sofremos com a violência que impacta o turismo e agora 
ainda levamos uma pancada dessa da água”, desabafa ele, que é dono do tradicional Velho Adonis, na zona 
norte carioca. 

João Paulo, que a cada manhã desembolsa R$ 120 a mais com os galões, é um entre os milhões de 
pessoas que têm sofrido com a crise no abastecimento de água no Rio de Janeiro, que já completa um mês e 
ganhou novos contornos nesta semana. 

Desde o início de janeiro, moradores vêm relatando que o líquido está com gosto e cheiro de terra e, em 
alguns casos, aspecto barrento. A causa é uma substância orgânica chamada geosmina, produzida quando há 
muita alga e bactéria na água, que até agora não deu indícios concretos de malefícios à saúde. 

Na segunda (3), a Cedae, companhia estatal responsável pelo tratamento e distribuição na região 
metropolitana, identificou um grande volume de detergentes na água captada pela sua principal estação, a 
Guandu, e decidiu fechar as comportas, paralisando a operação por 15 horas. 

A medida causou o desabastecimento de vários pontos e levou a Prefeitura do Rio (e a de Nova Iguaçu) 
a adiar em um dia o início do ano letivo na rede municipal, porque “muitas” das mais de 1.500 escolas estão 
sem água. Os alunos, que voltariam a estudar nesta quarta-feira (5), voltarão na quinta (6). 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/02/crise-da-agua-no-rio-ja-dura-um-mes-e-impacta-de-rotina-de-bar-a-volta-

as-aulas.shtml?origin=folha acesso em 10 de ago de 2020. 
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TEXTO III 
 

Beber água do Tietê no começo dos anos 2000. Ver o trecho do rio que corta a capital paulista cheio de 
peixes em 2010. Universalizar o saneamento da região metropolitana de São Paulo até 2019.  

Promessas feitas nos últimos 26 anos, mas que qualquer um que passa pela cidade mais rica do país –e 
sente o forte cheiro na marginal Tietê– percebe como estão longe de se realizar. 

O problema tão conhecido dos paulistanos, no entanto, não é exclusividade de São Paulo. A poluição das 
águas é comum em capitais populosas, como Rio, Recife e Porto Alegre, que lutam para limpar a sujeita de 
suas águas. 

Quase metade (45%) da população urbana no país não tem seu esgoto tratado e despeja seus resíduos 
nos rios. O saneamento precário é tido como o principal motivo para a poluição das águas do Brasil, que tem 
13% da água doce superficial do mundo. 

Em curso desde 1992, as tentativas de despoluição do Tietê já consumiram US$ 2,7 bilhões (R$ 8,8 
bilhões) —não corrigidos pela inflação— segundo a Sabesp, empresa de água e saneamento estadual. 

O projeto contempla a construção de estações de tratamento e redes coletoras de esgoto. Agora, 26 anos 
depois, começa a captação de recursos para a quarta fase, que tem como meta universalizar o saneamento 
básico. 

Enquanto sucessivos governos não cumpriram as promessas, o rio continua morto no entorno da capital 
por cerca de 130 km, entre Itaquaquecetuba (na Grande SP, rio acima) e Cabreúva (a 74 km da capital, rio 
abaixo), segundo monitoramento da ONG SOS Mata Atlântica.  

Parece um avanço se considerado que no início do programa o rio tinha uma mancha de poluição de 530 
km. Mas os atuais 130 km são quase o dobro da mancha em 2014, de 71 km, entre Guarulhos e Pirapora do 
Bom Jesus, na região metropolitana de SP.  

Com a crise hídrica que atingiu o estado, a receita da Sabesp despencou (no segundo semestre de 2015, 
prejuízo de R$ 580 milhões). Caiu também a verba para a despoluição do Tietê, de R$ 516 milhões em 2014 
para R$ 342 milhões em 2016. A companhia não informou quanto foi investido em 2017. 

“Tem um ditado que diz que cachorro de muito dono morre de fome. Rio de muito dono também, porque 
não respeita limite municipal, e em regiões metropolitanas um município não fala com o outro. Isso a gente vê 
muito em São Paulo. Se a Prefeitura de Guarulhos e o Governo de SP são de partidos diferentes, não tem 
diálogo”, diz Malu Ribeiro, da SOS Mata Atlântica. 

As cifras milionárias podem ser colocadas em perspectiva. “Todo o investimento para universalizar o 
saneamento, na ordem de R$ 8 bi por ano, é a mesma quantidade que se perde no vazamento de água potável 
nas tubulações”, afirma Samuel Barrêto, da ONG The Nature Conservacy. 

A Sabesp diz que “é essencial” que ações sejam tomadas em todas as esferas para o sucesso do projeto: 
que municípios não atendidos também tratem seus esgotos, que ocupações irregulares sejam urbanizadas e 
que a população não jogue lixo na água. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/agravada-por-esgoto-despoluicao-de-rios-no-pais-avanca-
lentamente.shtml acesso em 10 de ago de 2020. 

 
TEXTO IV 
 

 
https://www.iguiecologia.com/poluicao-dos-rios-o-que-vem-sendo-feito/ acesso em 10 de ago de 2020. 
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SEMANA III 
Unicamp - Renato 

 
Leia a matéria abaixo, publicada na revista acadêmica Pesquisa Rio. Imagine que um diretor de uma 

escola se entusiasmou com o projeto e decidiu divulgá-lo no site de sua instituição. Para isso fez uma pequena 
entrevista com a coordenadora da Oficina de Experimentação Corporal mencionada na matéria. Crie 
essa entrevista, marcada pelo discurso oral formal, na qual deverão constar, necessariamente: 
 
• três perguntas que explorem dados importantes da matéria; 
                                              e 
• as respectivas respostas, também com base na matéria. 
 
Lembre-se de que não deverá recorrer à mera colagem de trechos do texto lido. 
 

Perceber sem ver 
 

Imagine não conseguir ver o mundo que nos cerca e, mesmo assim, ter que aprender a viver nele. Esse 
desafio é uma realidade para mais de 1 milhão de cegos e 4 milhões de pessoas com deficiência visual que 
vivem no Brasil. No Instituto Benjamim Constant (IBC), a Oficina de Experimentação Corporal, coordenada pela 
professora Márcia Moraes, procura promover e ampliar os modos pelos quais as pessoas com deficiência visual 
experimentam e conhecem o próprio corpo e o mundo à sua volta. 

O trabalho, que contou com o apoio da FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro), é realizado por meio de uma parceria entre a UFF (Universidade Federal Fluminense) e o IBC, e conta 
com nove jovens – graduandos e mestrandos de psicologia da UFF e estudantes de dança da pós-graduação da 
Faculdade Escola Angel Vianna – que organizam as oficinas. Nelas, procura-se trabalhar a percepção do corpo, 
os movimentos, a noção de espaço e as diferentes texturas dos objetos. A finalidade é que, por meio dessas 
experimentações e sensibilizações corporais, os integrantes do grupo possam conhecer melhor o espaço a sua 
volta, o outro e a si mesmos, o que contribui para uma maior autonomia e independência do grupo. Os 
encontros, que ocorrem duas vezes por semana, têm duas horas de duração. 

Em 2018, o grupo deixou de trabalhar com crianças e passou a fazer oficinas com jovens e adultos com 
cegueira adquirida ou com baixa visão. Os exemplos bem-sucedidos têm sido muitos. 

“Quando você perde a visão, você morre e nasce de novo”, fala Camila Araújo Alves, de 18 anos, cega 
desde os 14, por conta de uma doença congênita. Da revolta à aceitação, Camila passou por várias fases 
difíceis enquanto perdia gradativamente a visão. A determinação para ingressar na universidade a levou a 
estudar com enorme afinco. O resultado compensou: dos seis vestibulares que prestou, passou em quatro e 
acabou optando pelo curso de psicologia da UFF, onde conheceu a coordenadora da oficina. 

Camila não só começou a participar das oficinas de experimentação corporal como também é membro da 
equipe de pesquisa. Além disso, passou pelos cursos de reabilitação no instituto. “Nas aulas de Atividades da 
Vida Diária e de Orientação e Mobilidade reaprendi a fazer uma série de atividades cotidianas e pude 
reconquistar certa autonomia. Hoje moro com minha prima e me viro sozinha.” 

(Adaptado de “Perceber sem ver”, Pesquisa Rio.) 
 
Redação - Texto II 

Leia a crônica abaixo e coloque-se na posição de um adulto que teve uma experiência escolar de “menino 
triste” e resolveu relatá-la em uma carta endereçada ao autor da crônica. Nessa carta, marcada por uma 
interlocução bem definida, você deverá: 
 
• relatar sua experiência escolar de menino triste; 
                                          e 
• relacionar essa experiência com a posição de M-1 ou de M-2, mostrando como sua escola lidou com a 
questão. 
 
Lembre-se de que não deverá recorrer à mera colagem de trechos do texto lido. 
 

Olho de menino triste 
 

Duas pessoas que não conheço dialogam no ônibus e participo, em silêncio, ouvindo e pensando. Adorável 
conversa a três na qual apenas dois falam. 

M-1 é a moça um. M-2 é a moça dois, a interlocutora. A-T sou eu. Elas conversavam, eu ouvia e pensava. 
M-1 – Nada me comove mais que olho de menino triste. Você não tem vontade de chorar? 
M-2 – Ah, minha filha, eu nem olho muito. De triste já chega a vida. Finjo que não vejo e só reparo os 

meninos alegres, aqueles comunicativos. Criança, para mim, tem que ser feito aquelas dos anúncios: sempre 
perfeitas, fortes, gordas, engraçadinhas e modelares. 

M-1 – Também acho, mas quando vejo uma criança de olho triste, não consigo me desligar do que ela 
estará pedindo sem falar. Fico numa agonia danada querendo adivinhar qual é o seu problema. Tenho certeza 
de que ninguém alcança. 
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A-T – Não adianta, moça. O inconsciente humano, assim como carrega o passado do homem e da espécie, 
também tem germens de antecipação do futuro. As dores da humanidade, presentes, passadas e por vir, já 
acompanham algumas pessoas. E modelam seus rostos, olhos e mensagens corporais silenciosas... 

M-2 – Deixa isso pra lá. A gente não vai salvar o mundo, mesmo. Se você ficar sempre olhando o lado 
triste quem acaba na fossa é você e sem nenhum proveito. Fossa pega, menina. E quem fica na fossa não tira 
ninguém dela. 

Sei lá. Se você ficar triste, por causa dele, o menino de olho triste vai ficar mais triste ainda. 
M-1 – Pode ser que você tenha razão. Mas se fico negando a parte triste e transformo tudo em alegria, 

tenho a sensação de estar enganando minhas crianças (nessa hora, percebi que ambas eram professoras). O 
que é que vou fazer, se lá no colégio sinto mais simpatia pelos que ficam quietinhos, morrendo de medo dos 
outros, loucos de vontade de brincar mas sem coragem de se enturmar. 

A-T – Esses vão ser assim sempre. Claro que terão, na mocidade, um período de reação, no qual tentarão 
se extroverter e nesse afã seguramente hão de exagerar. Lentamente, porém, como um rio após a enchente, 
voltarão para o leito de sua disposição inata e seguirão pela vida sempre olhando os brinquedos do lado de fora 
da vitrina. 

M-2 – Bobagem sua. Com jeito, você pode ir atraindo os mais encabulados para a brincadeira dos outros. 
Se eles sentem que você está com peninha, nunca vão reagir. Vão é se basear na sua pena para ficar ainda 
mais tristes. 

M-1 – E você pensa que não tenho tentado? É que observei que os meninos tristes, mesmo quando 
incentivados a brincar com os demais, acabam voltando ao que são, dentro da brincadeira. Os mais alegres e 
soltos sempre levam a melhor. Fico pensando se não seria o caso de se inventar uma pedagogia especial para a 
sensibilidade. Não há currículo? Não há nota? Não há teste de inteligência e de habilidades psicomotoras? Se 
tudo isso é importante, por que a escola não inventa, também, um tipo de currículo ou de pedagogia ou até 
mesmo escolas especiais para as crianças mais sensíveis? Acho que, se a gente consegue integrá-las na média, 
mais do que educando estará é violentando uma parte boa delas. Você não acha? 

M-2 – Não acho, não. Se a escola conseguir formar e aprimorar sensibilidades, você acha que depois, na 
vida aqui de fora, haverá a mesma compreensão para os sensíveis? Essa não. Não é o mundo que tem que se 
adaptar às pessoas. Elas é que têm que se adaptar ao mundo. 

A-T – Estava na hora de saltar. Desci feliz. Uma conversa como esta, de duas professoras, mostra que o 
mundo pode ser salvo. Mas fiquei pensando: talvez sejam os meninos tristes que o salvarão, sempre que a 
escola, um dia, os entenda e aprenda a cuidar-lhes sensibilidade e emoção da mesma maneira que se lhes 
aprimora a inteligência. Mas pedagogias à parte: haverá algo mais apatetante, culposo e dolorido que menino 
de olho triste? 

 (Artur da Távola. Mevitevendo (Crônicas). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996: 25-27.) 
 

 

Semana III 
UnB - Cássia 

 
TEXTO I 
 

"Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às seis horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me 
beija com a boca de hortelã". A canção "Cotidiano", de Chico Buarque, descreve uma simples rotina, que para 
muitos é sinônimo de monotonia. Porém, é com a repetição diária de comportamentos que fazemos o nosso 
organismo funcionar adequadamente, evitamos estresse e ansiedade, e nos tornamos pessoas mais seguras. 

"Quando não temos uma rotina, levamos o corpo a um estresse, pois ele não consegue organizar as 
funções metabólicas. Por exemplo, o organismo não sabe quando vai receber um alimento, então libera 
hormônios anabólicos para armazenar a comida já ingerida", explica a clínica geral Camila Pinto, que 
recomenda tal prática principalmente para as crianças. "O exercício da rotina deve ser iniciado logo após o 
nascimento, estabelecendo horários para alimentação, higiene e sono. A rotina é previsível, com isso gera 
segurança". 

Ter horários fixos para acordar, dormir, trabalhar, se alimentar e fazer exercício evita situações de 
ansiedade e desorientação. "Com uma rotina você fica menos sujeito aos imprevistos do dia a dia, o que 
diminui o estresse. Além disso, a repetição de comportamentos ou atividades leva ao aprendizado das mesmas, 
em um grau de expertise. Por exemplo, se você malha quase todos os dias de manhã, com o tempo, verá 
resultado: os músculos enrijecem, você ganha forma e perde peso. O lado positivo de fazer a mesma coisa 
sempre é que você se desenvolve nela", explica a psicóloga e master coach Marcia Belmiro. 
Disponível em:< https://gnt.globo.com/bem-estar/noticia/rotina-saiba-a-importancia-de-repetir-comportamentos.ghtml  />. 

Acesso em 29 mai. 2020. 
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TEXTO II 
 

Nosso corpo foi programado para seguir uma rotina 
 

Como temos uma capacidade limitada de fazer escolhas, ter uma rotina é uma forma de canalizar nossa 
energia para as coisas que mais importam no momento, contribuindo para tomarmos decisões mais adequadas. 
Mas existem também efeitos fisiológicos de se ter uma rotina, que se relacionam com nossa saúde mental, pois 
nosso corpo e nossa mente estão totalmente conectados. Acontece que fomos construídos para a rotina. O 
ritmo do dia regula as funções do nosso organismo através de um relógio biológico que opera até o nível 
celular. Esse relógio nos diz quando comer, quando dormir e quando se levantar e seguir em frente com nossa 
vida.  

As pessoas apresentam ritmos diferentes e praticar o autoconhecimento, prestando atenção às mensagens 
que seu corpo transmite ao longo do dia, como os sinais de fome e saciedade, é um ótimo exercício para que o 
nosso relógio biológico esteja funcionando no ritmo adequado. 

É por esse motivo que comer de três em três horas não faz muito sentido… É importante sim começar o dia 
com um bom café da manhã, reservar horários para se alimentar, como também para acordar e deitar. Isso 
ordena nossa vida, mas saiba que nosso ritmo é flexível e varia com as mudanças do dia. Não somos uma 
máquina. Hoje nosso corpo pode sentir a necessidade de deitar um pouco mais cedo, é comum que um tempo 
chuvoso nos leve a dormir um pouco mais e, ao exagerar no almoço, podemos sentir fome mais tarde que o 
habitual. 

Disponível em:< https://nutricaosemneura.blogosfera.uol.com.br/2020/04/01/por-que-a-rotina-e-tao-importante-para-
enfrentarmos-a-quarentena/>Acesso em 29 mai. 2020. 

 
TEXTO III 
 

 
 

Disponível em < https://www.pinterest.ch/pin/357121445448388733/> Acesso em 29 mai.2020. 
 
Considerando os fragmentos de texto acima como motivadores, redija, na modalidade padrão da língua 
portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema: A organização da vida diária por 
meio da rotina 
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SEMANA III 

UFU - Jacqueline 
 
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. 
 
 
Leia com atenção o texto abaixo. 
 

“Na era digital, informações não faltam. Abundam! Mas quem tem tempo de ler tanta coisa? Ou pior: Quem 
tem tempo de pensar sobre tanta coisa, estabelecer relações entre todas essas informações e aprender, de 
fato, alguma coisa com elas? 

A pergunta vale tanto para quem passa o dia no Facebook lendo notícias dos amigos quanto para um 
cientista que passa o dia ligado em sites de ciência e lendo artigos científicos nas páginas de revistas 
especializadas, sejam elas digitais ou de papel. Temos muito mais acesso a informações hoje, sem dúvida. Não 
é preciso nem correr atrás delas; querendo ou não, elas chegam até você. Basta ligar o computador ou o 
celular. Mas será que estamos melhor informados do que antigamente? 

Segundo uma enquete que é realizada desde 1977 por pesquisadores do Centro de Estudos da Informação 
e Comunicação, da Universidade do Tennessee em Knoxville, a capacidade dos cientistas de ler trabalhos 
científicos pode ter chegado ao limite. O levantamento mais recente, realizado com 800 entrevistados, indica 
que, em 2012, cientistas liam uma média de 22 artigos científicos (papers) por mês; cerca de 264 por ano. Um 
resultado estatisticamente igual ao da enquete anterior, de 2005. Foi a primeira vez que o número de artigos 
lidos por semana não aumentou desde que a pesquisa começou a ser realizada, 36 anos atrás, o que levou a 
pesquisadora Carol Tenopir a deduzir que “as pessoas provavelmente chegaram ao limite do tempo que têm 
disponível para ler artigos”. 

O tempo gasto na leitura de cada artigo, que vinha caindo significativamente ao longo dos anos, também 
parece ter se estabilizado, na faixa dos 30 minutos, segundo as enquetes de 2005 e 2012. 

As informações são de uma reportagem publicada no site da Nature, no início deste mês. O artigo científico 
ainda não foi publicado (deverá sair na revista Learned Publishing), as conclusões estatísticas do trabalho já 
tiveram de ser revistas (segundo uma nota de rodapé na matéria da Nature) e a representatividade da enquete 
talvez seja questionável. Ainda assim, os resultados soam bastante compatíveis com o cenário atual da 
disseminação de notícias e informações em geral, incluindo informações científicas. 

O volume de informações disponível para qualquer pessoa aumentou exponencialmente nos últimos anos, 
com o crescimento da internet e a disseminação das redes sociais, smartphones, tablets e outros dispositivos 
tecnológicos portáteis de acesso à rede, que fazem chover informações na nossa mão a hora que quisermos. 
Por outro lado, o ano continua a ter 12 meses; os meses continuam a ter 4 semanas; as semanas continuam a 
ter 7 dias; e os dias continuam a ter apenas 24 horas cada. Informações não faltam. Mas tempo, falta. 

Vinte e dois artigos por mês me parece um número um tanto alto. Até porque não há tantos trabalhos 
relevantes sendo publicados assim, com tanta frequência, para uma área de pesquisa qualquer. Imagino que no 
Brasil os cientistas leiam menos do que isso, talvez por conta de todas as obrigações administrativas e 
burocráticas com que precisam lidar diariamente.” (Herton Escobar) 

Disponível em: https://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-escobar/informacao-versus-conhecimento/ 
 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha que você, 
como aluno, precisa escrever um RESUMO do texto lido a pedido do seu professor a fim de que você perceba a 
distinção entre ter acesso à informação e ao conhecimento. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um TEXTO 
DE OPINIÃO acerca da seguinte afirmação: “Não basta ter informação, é preciso saber o que fazer com ela.” 
 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um EDITORIAL 
sobre como fomentar o interesse pela busca por conhecimento científico no Brasil. 

 


