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SEMANA I 

ENEM - Renato 
 

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 terá o número de linhas copiadas 

desconsiderado para efeito de correção. 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
 A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente”.  

 A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
 A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
 
TEXTO I 
 
Lei do Saneamento Básico – Lei 11.445/07 
Art. 2º -  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios 

fundamentais:  

I. universalização do acesso;  
II. integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos 

diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas 
necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;  

III. abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados 
de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;  

 

BRASIL. Lei 11 445 de 5 de janeiro de 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso em 02 de ago.2020. 

 
TEXTO II 

 
Disponível em: https://www.eosconsultores.com.br/situacao-da-saude-publica-e-saneamento-basico/. Acesso em 02 de ago. 2020. 

 

TEXTO III 
Senado aprova novo marco legal do saneamento básico  

 
Confira os principais pontos: 

 Meta de 99% da população com água potável em casa até dezembro de 2033; 

 Meta de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até dezembro de 2033; 

 Ações para diminuição do desperdício de água aproveitamento da água da chuva; 

 Estímulo de investimento privado através de licitação entre empresas públicas e privadas; 

 Fim do direito de preferência a empresas estaduais; 

 Se as metas não forem cumpridas, empresas podem perder o direito de executar o serviço. 

 
De acordo com o Ministério da Economia, o novo marco legal do saneamento deve alcançar mais de 700 

bilhões de reais em investimentos e gerar por volta de 700 mil empregos no país nos próximos 14 anos. 
 

Confira o panorama geral hoje: 

 Apenas 6% da rede de água e esgoto é gerida por empresas privadas; 

 Estudos estimam que seriam necessários 500 bilhões de reais em investimentos para que o saneamento 

chegasse a toda   a população; 

 15 mil mortes e 350 mil internações por ano em decorrência da falta de saneamento básico; 

 104 milhões de pessoas (quase metade da população) não têm acesso à coleta de esgoto; 

 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. 
https://aguasustentavel.org.br/publicacoes/blog/62-senado-aprova-novo-marco-legal-do-saneamento-basico-confira-os-

principais-pontos. Acesso em 02 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
https://www.eosconsultores.com.br/situacao-da-saude-publica-e-saneamento-basico/
https://aguasustentavel.org.br/publicacoes/blog/62-senado-aprova-novo-marco-legal-do-saneamento-basico-confira-os-principais-pontos
https://aguasustentavel.org.br/publicacoes/blog/62-senado-aprova-novo-marco-legal-do-saneamento-basico-confira-os-principais-pontos
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TEXTO IV 

 

Para que haja o desenvolvimento humano é necessário entender os aspectos sociais, culturais, econômicas, 
políticos e também ambientais. Estes pilares contribuem diretamente na redução das desigualdades, promoção 
de uma vida digna e com ampliação das capacidades e oportunidades das pessoas. 

Dentre os desafios a serem superados no Brasil, encontra-se a melhoria das condições de vida das pessoas 
que vivem frente à ausência ou insuficiência dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

causando impactos à saúde pública dessas populações vulneráveis e ao meio ambiente. 
Atualmente, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), são 

mais de 35 milhões de brasileiros sem o acesso ao serviço de abastecimento de água tratada, mais de 100 
milhões de brasileiros não têm acesso a esse serviço e apenas 44,92% dos esgotos do país são tratados. 
 
5 aspectos para entender o Saneamento Básico: 
 O saneamento é dividido em 4 vertentes: 

O conceito de Saneamento Básico no Brasil, de acordo com a Lei 11.445/2007, abrange: abastecimento de 
água; esgotamento sanitário; manejo das águas pluviais; e resíduos sólidos. 

 
 Existe uma lei específica para o saneamento básico: 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº. 
11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas 

pluviais. 
 
 A ausência do saneamento básico pode modificar algumas estruturas da sociedade: 

A ausência dos serviços de água tratada e coleta e tratamento dos esgotos podem colocar em risco a 
qualidade de vidas das pessoas, sobretudo na saúde infantil, mas também interfere na educação, na 
expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador e no ecossistema. 

 
 O Plano Municipal de Saneamento Básico é obrigatório: 

O Plano Municipal Básico de Saneamento (PMSB) é exigência prevista no Plano Nacional de Saneamento 
Básico (PLANSAB), promulgado em 2013 pelo Governo Federal, e deve ser elaborado pelas prefeituras de 
todos os municípios do país como instrumento de planejamento e gestão nos municípios.   

 

O PMSB deve garantir a promoção da segurança hídrica, prevenção de doenças, redução das desigualdades 

sociais, preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico do município, ocupação adequada do 
solo e a prevenção de acidentes ambientais e eventos como enchentes, falta de água e poluição. 

 
 O prefeito é o responsável: 

Todos precisam se envolver para que a cidade tenha saneamento básico, principalmente os prefeitos. 
Segundo a Constituição Federal de 1988 e também a Lei 11.445/2007, cabe aos prefeitos a 
responsabilidade da titularidade, fiscalização e regulação dos serviços de saneamento básico nos 

municípios. Eles podem prestar o serviço diretamente ou delegar para companhias de saneamento básico 
estaduais e/ou privadas. 

 

http://www.tratabrasil.org.br/blog/2018/04/12/aspectos-precisa-saber-saneamento/. Acesso em 02 de ago. 2020. 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa sobre o 
tema “Universalização do saneamento básico: uma questão de cidadania e de saúde pública”, 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tratabrasil.org.br/blog/2016/05/09/voce-conhece-a-lei-do-saneamento/
http://www.tratabrasil.org.br/blog/2016/05/09/voce-conhece-a-lei-do-saneamento/
http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/02/02/planos-municipais-no-brasil/
http://www.tratabrasil.org.br/blog/2018/04/12/aspectos-precisa-saber-saneamento/
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SEMANA I 

ITA - Rogger 

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

abaixo. 
 

Nomofobia  

Item 1 
 

“Seja qual for o país, capitalista ou socialista, o homem foi em todo o lado arrasado pela tecnologia, 
alienado do seu próprio trabalho, feito prisioneiro, forçado a um estado de estupidez.” 

Simone de Beauvoir 

 
Item 2 
 

Os telefones celulares não criam a multidão, embora, sem dúvida, ajudem a mantê-la como é – uma 

multidão. Essa, por sua vez, esperava por Nokias e Ericssons e Motorolas ávidos por servi-la. Se não houvesse 
multidão, qual seria a utilidade dos celulares? 

Aos que se mantêm à parte, os celulares permitem permanecer em contato. Aos que permanecem em 
contato, os celulares permitem manter-se à parte... 

BAUMAN, Sigmunt. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Zalvar, 2004. 

 
Item 3 
 

Estarmos em franco movimento disruptivo é factual. Ainda mais em tempos de isolamento social, em todos 
os seguimentos, e esta realidade nunca foi tão emergente, providencial e paradoxal. O mundo está vivendo 
uma grave crise sanitária enfrentando um inimigo novo e invisível. O Brasil passa por sérios problemas de 
atendimento no sistema de Saúde, num cenário caótico e alarmante número de mortes, em consequência da 
Covid-19. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) e Organização Mundial da Saúde (OMS), se divergem na 
complexidade científica medicamentosa, contudo, se convergem nas orientações e necessidade dos cuidados 
pessoais e coletivos protocolares, objetivando evitar a proliferação do vírus em massa. Inesperadamente as 

famílias se viram obrigadas ao convívio diário até então inimaginável e suas rotinas avessas às suas 
convenções pautaram-se pela prevenção, sobrevivência e preocupação com a sanidade mental pessoal e 
coletiva. 

A tecnologia tornou-se mais que nunca um refúgio social e sabe-se que cerca de um terço da população 
mundial está conectada à internet com aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas acessando informações que 
circulam diariamente pela web. É impressionante a divulgação dos dados disponíveis por um infográfico pelo 

site MediaBistro, sobre o mundo virtual: a cada 60 SEGUNDOS 694.445 buscas são feitas no Google, 600 
vídeos são postados no YouTube e 320 novas contas são abertas no Twitter. 

Em contrapartida nesses mesmos 60 segundos nascem 'apenas' 250 bebês. São 780 mil aplicativos 
baixados por usuários de iPhone em apenas uma hora. Nessa mesma hora, 10,5 mil fotos são inseridas no 
Facebook e 4.200 novos domínios são registrados. Em apenas um dia, 172 milhões de PESSOAS DIFERENTES 
visitam o Facebook e 98 ANOS (isso mesmo, anos) de vídeos são carregados no YouTube. No total, o mundo 
gasta o equivalente a 133.133 ANOS online EM APENAS 24 HORAS, noticia Canaltech, tais dados alarmantes. 

Pasmem: em uma edição do Jornal New York Times, de domingo, com 12 milhões de palavras, nós temos mais 
informações do que uma pessoa do Século XVII teve na sua vida inteira, conforme especialista de Oxford, 
anunciou. E as pessoas de fato? 

Estão conectadas ENTRE SÍ, além de suas conexões virtuais? Enfrentamos a NOMOFOBIA, a doença do 
século XXI. É portanto, fobia causada pelo desconforto, angústia ou ansiedade resultante da incapacidade de 
acesso à comunicação através de aparelhos celulares, computadores ou qualquer tecnologia que mantenha os 

indivíduos conectados, como computadores, tablets ou notebooks e está marcado pelo transtorno patológico 

comportamental da contemporaneidade assim denominado. 
O uso excessivo e indiscriminado deles, se torna um transtorno psicológico, que pode desenvolver sintomas 

físicos e emocionais, desencadear depressão e nem sempre se supera sem ajuda de profissionais. O termo foi 
criado na Inglaterra em 2008 e tem origem nos diminutivos ingleses NoMo, ou No-Mobile, que significam sem 
telemóvel. Daí a expressão "nomofobia" ou fobia de ficar sem um aparelho de comunicação móvel. 

A tecnologia desenvolveu tamanha dependência nas pessoas, um medo irracional de ficar incontactável, de 

tão incríveis e multifuncionais são os celulares gerando uma forte dependência que passaram a priorizar a vida 
online deixando de aproveitar a vida real, por isto hoje, é exponencial o número de indivíduos que desenvolvem 
vício pelos aparelhos. Se acaba sua bateria, o sinal de internet e isso te causa verdadeiro pânico, você é forte 
candidato a síndrome da dependência digital. 

Não por acaso, o Brasil é o segundo país do mundo que passa mais tempo conectado à internet, por aqui, 
ficamos conectados em média por 9 horas e vinte nove minutos todos os dias. Isso quer dizer que, dos 365 
dias do ano, em 145 deles nós ficamos conectados à internet, de acordo com um estudo realizado em uma 

parceria da Hoopsuite com a We Are Social. A pesquisa coloca o Brasil apenas atrás das Filipinas, que passa 

mais de dez horas por dia. De acordo com a Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas, realizada pela 
Fundação Getúlio Vargas, até o fim de 2019, o país teria 420 milhões de aparelhos digitais ativos, o que 
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corresponde a 2 dispositivos por habitante. 

A fobia já é realidade por todo mundo. Uma das primeiras pesquisas nesta área foi produzida pela Time 

Mobile Pull e pela Qualcomm, realizada no ano de 2012 em diversos países, a pesquisa aponta que 79% das 
pessoas se sentem mal sem o celular por perto. 

No Brasil, 58% dos brasileiros usam smartphones a cada 30 minutos e 35% a cada 10 minutos. Já o 
estudo efetuado pelo Instituto YouGov, que contou com a participação de 2.163 pessoas, constatou que cerca 
de 58% dos homens e 47% das mulheres sofrem com nomofobia. Das 2.163 pessoas entrevistadas, 20% 

disseram não desligar o telefone nunca, e cerca de 10% disseram que o próprio trabalho as obriga a estarem 
sempre acessíveis. Metade da geração Z brasileira (nascidos entre 1998 e 2002), afirma ter o smartphone 
como melhor amigo. 

A pesquisa fez parte de um programa chamado “Phone Life Balance” para promover o uso inteligente de 
celulares, isto já é uma boa notícia. É importante compreendermos que a tecnologia não é vilã de nossos 
tempos, sua utilização é que precisa ser ajustada. 

 
WALÉRIA MARTINS VIEIRA Doutoranda em DIREITO COM ESPECIALIZAÇÃO EM MEDIAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS da Universidade 

UNMDP de Mar Del Plata- Argentina - 06 Ago 2020 - 08 

 

 

SEMANA I 
Fuvest - Nathan 

 
TEXTO I 
 

O modo de navegação social: a malandragem e o “jeitinho” 

 
Aprendemos que há sempre um modo de satisfazer as nossas vontades e desejos, mesmo que isso vá de 

encontro às normas do bom senso e da coletividade em geral. 
A malandragem, ‘o jeitinho’ e o antipático ‘sabe com quem está falando?’ seriam modos de enfrentar essas 

contradições de modo tipicamente brasileiro. 
Fazendo uma mediação pessoal entre a lei, a situação onde ela deveria aplicar-se e as pessoas nela 

implicadas, de tal sorte que nada se modifique, apenas ficando a lei um pouco desmoralizada, mas, como ela é 

insensível, não é gente como nós, todo mundo fica, como se diz, numa boa, e a vida retorna ao seu normal... 
Roberto DaMatta - O que faz o brasil, Brasil! – Ed. Rocco 

 

TEXTO II 
 

 
 
TEXTO III 
 

Se nós partirmos do princípio de que ninguém nasce com preceitos morais internalizados, temos que 
admitir que é pela educação que o indivíduo tem a chance de construir sua personalidade moral E em uma 

sociedade competitiva e individualista como a que vivemos, pode parecer utopia aspirar por valores como a 
justiça, baseados na reciprocidade e no compromisso pessoal. Assistimos todos os dias ao retrato de um país 
que esqueceu esse “princípio da vida”. Nem é preciso dizer quem mais sofre com esse descompromisso. Nesse 
descompasso, patologias sociais como as desigualdades e a corrupção se proliferam ficando cada vez mais 
aguçando a crise dos valores morais e sociais.  E isso atinge a humanidade, de modo geral. 

Em meio a todos estes aspectos sociais e globais, faz-se necessário que cada ser humano esteja consciente 
de que não bastam as reflexões, é preciso mudar conceitos, ter condutas condizentes com o que harmoniza a 

sociedade em todos os seus segmentos. Não se pode desconsiderar que, tanto no âmbito das relações 
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humanas, quanto no político, econômico, enfim, social, constantemente são feitos julgamentos de forma moral. 

Basta observar que um grande espaço nas discussões entre amigos, na família ou no trabalho abrange aqueles 

sentimentos que pressupõem juízos morais: indignação, rancor, sentimentos de culpa e vergonha. Também no 
domínio político julga-se moralmente de forma contínua, e valeria a pena considerar que aparência teria uma 
disputa política não conduzida pelo menos por categorias morais. 

https://www.sabedoriapolitica.com.br/products/lei-da-ficha-limpa/. 

 
PROPOSTA: Com base nas informações do texto e em outras de seu conhecimento sobre o tema, elabore 

um texto dissertativo sobre a seguinte questão: 

 
Qual relação poderia ser estabelecida entre solucionar situações inesperadas no contexto social 

e agir de forma ética?  
 
Instruções:  
- A redação deve ser uma dissertação, escrita de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.  
- Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  

- Dê um título a sua redação. 
 

 
SEMANA I 

Unicamp - Vanessa 
 

Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação 
 
TEXTO 1 - Por que somos tão curiosos? Ciência explica 
 

Quem nunca ouviu aquele ditado popular "a curiosidade matou o gato"? Ele é bem antigo e serve de alerta 
para alguém que está muito curioso e pode se dar mal. De acordo com um novo estudo publicado na revista 
PNAS, essa "sede" por saber as coisas tem uma explicação. O trabalho científico tentou buscar as respostas 

sobre curiosidade dentro da nossa cabeça e como ela está relacionada a questões econômicas e psicológicas e 
por que as pessoas buscam informações. 

Segundo Mng Hsu, um dos autores do artigo, para o cérebro, a informação é sua própria recompensa. 
[...] 

 

Ativação na região de recompensa do cérebro  
 

Ao analisar os resultados dos exames de ressonância, os autores observaram que o acesso a informações 
durante o jogo de azar ativava o estriado e o córtex pré-frontal ventromedia-- duas regiões envolvidas no 
circuito de recompensa do cérebro. Essas áreas respondem a dinheiro, comida e drogas recreativas e produzem 
dopamina, um neurotransmissor responsável pela realização dos movimentos voluntários do corpo de forma 
automática. A pesquisa também revelou que o cérebro parecia usar o mesmo tipo de "código" neural ao 
responder a quantias e informações sobre chances de ganhos no jogo.  

Segundo os autores, o trabalho pode ajudar a entender ainda mais por que não conseguimos parar de 
checar informações o tempo todo no celular e como somos levados a clicar em conteúdos com títulos atrativos 
na internet. "A maneira como nossos cérebros respondem à antecipação de uma recompensa prazerosa é uma 
razão importante pela qual as pessoas são suscetíveis ao clickbaites (expressão usada para caça-clique) ", 
finaliza Hs. 

 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/06/29/por-que-somos-tao-curiosos-ciencia-explica.htm 

 

TEXTO 2 - Caixa de Pandora 
A caixa de Pandora é uma expressão muito utilizada quando se quer fazer referência a algo que gera 

curiosidade, mas que é melhor não ser revelado ou estudado, sob pena de se vir a mostrar algo terrível, que 
possa fugir de controle. Esta expressão vem do mito grego, que conta sobre a caixa que foi enviada com 

Pandora a Epimeteu. 
Pandora foi enviada a Epimeteu, irmão de Prometeu, como um presente de Zeus. Prometeu, antes de ser 

condenado a ficar 30.000 anos acorrentado no Monte Cáucaso, tendo seu fígado comido pelo abutre Éton todos 
os dias, alertou o irmão quanto ao perigo de se aceitar presentes de Zeus. 

Epimeteu, no entanto, ignorou a advertência do irmão e aceitou o presente do rei dos deuses, tomando 
Pandora como esposa. Pandora trouxe uma caixa (uma jarra ou ânfora, de acordo com diferentes traduções), 
enviada por Zeus em sua bagagem. Epimeteu acabou abrindo a caixa, e liberando os males que haveriam de 

afligir a humanidade dali em diante: a velhice, o trabalho, a doença, a loucura, a mentira e a paixão. No fundo 
da caixa, restou a Esperança (ou segundo algumas interpretações, a Crença irracional ou Credulidade). Com os 
males liberados da caixa, teve fim a idade de ouro da humanidade. 

 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/mitologiagrega/p1.php 

 
 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/06/29/por-que-somos-tao-curiosos-ciencia-explica.htm
https://www.sohistoria.com.br/ef2/mitologiagrega/p1.php
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OPÇÃO 1 – “A curiosidade é um sentimento importante que nos tira da zona de conforto e nos motiva a 

tentar enxergar o mundo de maneiras diferentes. Ela nos deixa instigados a procurar soluções que ninguém 

mais viu, abrindo um amplo universo de possibilidades”. Imagine ter vivido uma situação que ilustre a 
afirmação anterior e que você decide expor o fato para outras pessoas. Assim, redija um relato que fará parte 
de uma reportagem sobre o poder da curiosidade para a inovação.  
a) Conte onde, quando, como, com quem e o que aconteceu. 
b) Deixe claro o que foi descoberto e o que motivou sua busca. 

c) No fim, além de apresentar o desfecho da situação, mostre uma reflexão sobre o que aprendeu com essa 
vivência. 

 
OPÇÃO 2 - “Nossa sociedade está construída sobre afirmações. Nosso contexto social representa uma das 

regras que constroem a muralha simbólica do lugar onde podemos viver juntos sob uma certa coerência. O 
indivíduo, para que essa sociedade continue viva, tem de questioná-la. Se há leis, elas devem mudar ao longo 
do tempo. E é a curiosidade do homem que pode alterá-las. Desde sempre, desde que as muralhas das 

sociedades eram verdadeiras, reais, o indivíduo queria saber o que havia do lado de fora para comparar com o 
que dispunha dentro e que caracterizava sua forma de viver. A curiosidade permite incorporar algo que não é 
real graças à imaginação”, revela o escritor argentino Alberto Manguel em seu livro “Uma história natural da 
curiosidade”. 

 
Considere-se um leitor de jornal que, após ter lido vários textos que discutem o tema A IMPORTÂNCIA 

DA CURIOSIDADE, depara-se com esse trecho de Alberto Manguel em uma reportagem, então, você decide 

escrever uma carta de leitor ao autor expressando seu posicionamento sobre a fala dele. Considere as ideias 
contidas nos textos presentes na coletânea como argumentos e contra-argumentos a serem utilizados em sua 
redação. 
 

A carta é um gênero que atende a diversos propósitos comunicativos, como opinar, elogiar, reclamar, 
reivindicar, criticar, entre outros. A carta deve apresentar um comentário e/ou opinião sobre determinado 

assunto. A argumentação e a interlocução presentes nesse texto têm por finalidade convencer o leitor sobre 
determinado ponto de vista. 
 

SEMANA I 
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. 
 
Texto 1 
 

“As mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis.” 
Umberto Eco, escritor, filósofo e linguista italiano 

 
Texto 2 

 
 

Isaac Asimov (1919 – 1992) é considerado um dos maiores intelectuais do século XX e um dos “três grandes” da literatura de ficção científica. 
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Texto 3 

 

Após análise de mais de 730 mil avaliações de QI (Quociente de Inteligência), pesquisadores noruegueses 
chegaram à conclusão de que as pessoas estão cada vez menos inteligentes. A diminuição foi de praticamente 
7 pontos de uma geração a outra, sendo a última a que apresentou menor inteligência, de acordo com o 
estudo. 

A conclusão mostra o efeito reverso do chamado Efeito Flynn, conceito que diz respeito ao aumento 

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

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

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

 
Texto 4 

 
O que significa burrice? O conceito não tem uma definição teórica indiscutível. Não é o oposto de 

inteligência: há pessoas inteligentes que, vez por outra, fazem o papel de burras. 
Uma definição convincente foi dada pelo historiador e economista italiano Carlo Cipolla: “Uma pessoa burra 

é aquela que causa algum dano a outra pessoa ou a um grupo de pessoas sem obter nenhuma vantagem para 
si mesmo – ou até mesmo se prejudicando”. 

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

(...) 

A burrice sempre ofereceu cenas e personagens cômicos, como no conto de Andersen “A roupa nova do 
imperador”, no qual dois alfaiates mal-intencionados convencem o rei a vestir uma roupa maravilhosa, invisível 
para as pessoas burras. Era uma armadilha: ninguém queria admitir a própria burrice nem contradizer o 
soberano afirmando não ver a roupa (que de fato não existia). Só um menino teve a coragem de dizer que o rei 
estava nu, revelando a trapaça. Mas, atenção: rir da burrice pode deixá-la “simpática” e, portanto, 

desvalorizada. Se na ficção o estúpido é facilmente reconhecido, na vida real as coisas são diferentes. 
 

 
 

Grafite inspirado em "A Roupa Nova do Imperador" em Tartu, Estônia: a roupa feita por dois alfaiates mal-
intencionados para o imperador não poderia ser vista por pessoas burras. Crédito: Ivo Kruusamägi/Wikimedia 

https://www.revistaplaneta.com.br/o-poder-da-burrice/ 

 
Considerando que os textos e as imagens apresentados têm caráter unicamente motivador, redija, 

utilizando a modalidade padrão da língua escrita, um texto expositivo-argumentativo sobre o seguinte tema. 

 
A nova era da burrice na contemporaneidade e seus efeitos na sociedade 

 

https://www.diariodolitoral.com.br/mundo/pesquisa-aponta-que-o-ser-humano-esta-cada-vez-mais-burro/127069/
https://www.revistaplaneta.com.br/wp-content/uploads/sites/3/2008/09/imperador.jpg
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SEMANA I 

UFU - Vanessa 

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

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

você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  
D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou JOSEFA. 
E) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na folha de prova.  
F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  
G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação.  

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

Texto 1 - Movimento #ExistePesquisaNoBR chama atenção para a ciência no país 
 
Nesta sexta-feira (14 de agosto), pesquisadores brasileiros levantam movimento de divulgação científica no 

Twitter para mostrar o que produzem e como é a rotina de um cientista 
 

 
 
Você sabia que, de acordo com um levantamento divulgado em 2019, o Brasil é o 13º país que mais 

publica artigos científicos em todo o mundo? Só em 2018, pesquisadores brasileiros assinaram mais de 50 mil 
trabalhos em todas as áreas da ciência. Em agosto do mesmo ano, a hashtag #ExistePesquisaNoBR se tornou 
um dos assuntos mais comentados do Twitter. Dois anos depois, os cientistas se mobilizam mais uma vez para 
mostrar a importância de seus trabalhos para a sociedade. 

 
Nesta sexta-feira (14 de agosto), pesquisadores realizam um twitaço com a tag #ExistePesquisaNoBR, 

fazendo um resumo de suas pesquisas e carreiras. Entre os participantes estão as astrônomas Geisa 
Ponte e Ana Carolina Posses, que assinam a coluna "Mulheres das Estrelas" na GALILEU junto de Duília 
de Mello.  
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Para participar, basta tweetar uma foto e uma breve descrição sobre o seu trabalho com a tag. O 
movimento é uma importante iniciativa de divulgação científica que visa mostrar para as pessoas a relevância 
da ciência e suas diversas aplicações no nosso dia a dia e na construção do conhecimento. 

 
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2020/08/ 

  
 
Texto 2 - Panorama da ciência no Brasil é 'assustador, ameaçador e pode se tornar irreversível', diz 

cientista 

 
Embora a publicação de artigos científicos do Brasil tenha tido um salto de quase 70% em uma década, a 

escassez de recursos e o corte de bolsas ameaçam a área, segundo cientistas brasileiras ouvidas pelo G1. 
 

Dados da National Science Foundation (NSF), dos Estados Unidos, mostram o avanço da ciência no país. 
Em uma década, o Brasil teve um salto de 69,4% no número de artigos científicos publicados. Em 2008, eram 
35.490 publicações. Os dados mais recentes, de 2018, apontam 60.148 artigos publicados. De acordo com a 

NSF, o Brasil é o 11º no ranking de publicações científicas, à frente do Canadá, Espanha, Austrália e Irã. 
Embora o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia tenha tido um leve aumento de 6,2% em 

2020, se comparado ao ano anterior, os recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) sofreram redução de 30% e a taxa de fomento a pesquisas do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – usada para compra de insumos e equipamentos – teve corte 
de 80%, afirma Fernanda Sobral, vice-presidente da SBPC. 

Um levantamento da entidade aponta que, até outubro de 2019, o Brasil perdeu 17.892 bolsas de estudos 
devido ao contingenciamento de recursos na área. 

Em comparação com outros países, o Brasil investe cerca de 1% em pesquisa e desenvolvimento, metade 
do percentual médio dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2020/08/movimento-existepesquisanobr-chama-atencao-para-ciencia-no-pais.html?fbclid=IwAR1VR4rhARLvQMQ9rgXnlg79RVe4Xj7hm_xupdoc816weqRoOEr61NgWDBY


 
 

 
11 

“Montar esta estrutura levou décadas e, para desmontar, leva-se dias”, afirma. “Perdi 5 pessoas que formei 

e que estavam bem colocadas na ciência do Brasil, mas que foram embora para liderar grupos de pesquisa e 

outros países”, afirma Helena Nader, biomédica e vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC). 
A situação se repete, diz ela, entre outros colegas, em um movimento conhecido como “fuga de cérebros”. 
A consequência da falta de investimentos, diz Nader, é que o país vai perder em produtividade e relevância 

e ficará dependente da produção de outros países que farão a tecnologia que o Brasil pode vir a precisar. 
 

 
 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/11/panorama-da-ciencia-no-brasil-e-assustador-ameacador-e-pode-se-tornar-

irreversivel-diz-cientista.ghtml 

 
SITUAÇÃO A: Suponha que você seja um(a) pesquisador(a) no Brasil que também participou do 

movimento citado no texto 1. Decide, então, em nome da sociedade científica brasileira, escrever uma CARTA 
ABERTA, que será publicada em suas redes sociais, posicionando-se a respeito da importância da pesquisa 

para o desenvolvimento da nação. Essa carta tem o objetivo de reivindicar, junto às autoridades responsáveis, 

ações consistentes para a garantia de recursos para a continuidade das pesquisas no país. Para estruturar a sua 
argumentação, utilize também informações apresentadas nos textos motivadores, parafraseando-os. 
 

SITUAÇÃO B: Suponha que você trabalhe em um jornal de circulação nacional e integre a equipe de 
editores. Com base no texto apresentado, redija um EDITORIAL em que fique evidenciada a posição do jornal 

a respeito do tema “Os desafios enfrentados pela ciência no Brasil”. 
 

SITUAÇÃO C: Você e um grupo de colegas pesquisadores foram contemplados com uma bolsa de 
formação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para um projeto a ser 
executado na sua área (escolha um dos exemplos ilustrados no texto 1). Após o desenvolvimento do 
projeto, você, como membro do grupo, ficou responsável por escrever um relatório sobre as atividades 
realizadas, informando o que foi feito para deixar registrado o resultado de seus trabalhos. Ele será avaliado 

por uma comissão composta por especialistas na área, e a aprovação dele permitirá que você e seu grupo 
voltem a concorrer à bolsa 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).  

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/11/panorama-da-ciencia-no-brasil-e-assustador-ameacador-e-pode-se-tornar-irreversivel-diz-cientista.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/11/panorama-da-ciencia-no-brasil-e-assustador-ameacador-e-pode-se-tornar-irreversivel-diz-cientista.ghtml
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SEMANA II 

ENEM - 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 terá o número de linhas copiadas 

desconsiderado para efeito de correção. 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
 A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente”.  

 A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
 A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
 
TEXTO 1 
 

Ciberativismo: a utilização de sistemas mecânicos que simulem comportamento dos seres vivos ou de 
universos virtuais para, deliberadamente, agir com o propósito de interferir na formação da cultura e da 

sociedade, visando atingir uma meta. 
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-3234-1.pdf (Adaptado) 

 
TEXTO 2 
 

Em vez de paus e bandeiras, celulares e internet. É com essas “armas” que a juventude está indo para as 
ruas manifestar contra o aumento no preço das passagens de ônibus. Pelo Facebook, os organizadores do 
Movimento Passe Livre (MPL) conseguiram a adesão de centenas de milhares de pessoas, sendo que uma boa 

parcela participou efetivamente dos protestos realizados nesta segunda-feira em diversas cidades do país. — A 
internet é uma ferramenta fundamental para a organização das manifestações — diz a estudante Mayara 
Vivian, uma das organizadoras do MPL. — Funciona como os antigos panfletos nas portas das fábricas. O 
evento criado no Facebook para São Paulo contou com mais de 270 mil adesões. No Rio foram mais de 70 mil 
confirmações. Para o professor de Comunicação da ECO/UFRJ Henrique Antoun, além de facilitar a organização, 
as redes sociais cumprem papel fundamental na divulgação de informações. Durante os protestos, câmeras e 
celulares registram o ponto de vista dos manifestantes que circula imediatamente pela internet. Na última 

quinta-feira, o Facebook e o Twitter foram inundados com vídeos e fotografias de uma manifestação em São 
Paulo, mostrando policiais atirando balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo contra jovens com as 

mãos para o alto. 
https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/ciberativismo-mostra-sua-forca-no-brasil-8720932#ixzz4u6DvtYxN 

 
TEXTO 3 
 

 
ativismosocial.files.wordpress 

 
TEXTO 4 
 

Há um clima de radicalização política permanente na web e, de repente, em torno de qualquer assunto, 

formam-se dois ou mais blocos de opinião diametralmente opostos, sem nenhum espaço para mediações. As 
pessoas refutam, com os argumentos mais simplistas, todo questionamento às suas opiniões a respeito do 
assunto do dia, ainda que seu nível de conhecimento sobre o conteúdo seja mínimo. A internet, portanto, está 
contribuindo para a banalização de um tipo de maniqueísmo político radical, que inconscientemente acaba por 
impugnar o debate de ideias, o espaço do contraditório, e isso tem muito a ver com o funcionamento dos 
mecanismos de seleção de dados e informação utilizados por plataformas como o Google ou o Facebook.  

https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2013/10/radicalismos-e-intolerancia-na-rede-os-riscos-do-ciberativismo-por-vinicius-wu/ 

(Adaptado) 

 

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-3234-1.pdf
https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/ciberativismo-mostra-sua-forca-no-brasil-8720932#ixzz4u6DvtYxN
https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2013/10/radicalismos-e-intolerancia-na-rede-os-riscos-do-ciberativismo-por-vinicius-wu/
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TEXTO 5 

 
http://www.opera10.com.br/2015/07/redacao-proposta-2015-44-ciberativismo.html (Adaptado) 

 

TEXTO 6 
 

Apenas apertando um botão, uma pessoa pode apoiar uma série de iniciativas na internet. No entanto, a 
mobilização on-line só terá sucesso se estiver lastreada em algo igualmente forte no mundo “real”, alerta 
Gustavo Gindre, jornalista, professor e integrante do Coletivo Intervozes. Ele lembra que “a mobilização virtual 

deve ser parte de um processo maior e não uma substituta para os conflitos do mundo real”. 
http://www.mobilizadores.org.br/entrevistas/ativismo-virtual-so-e-eficaz-se-houver-engajamento-no-mundo-real/ (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 As 
redes sociais como ferramenta de ativismo, 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. 
 

SEMANA II 

ITA - Yuri 
 

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

 
A importância da educação à distância no Brasil 

 

 
Item 01 
 

A educação a distância no Brasil despontou como uma opção viável e democrática de graduação para uma 
parcela da população que não tinha acesso ao ensino superior. Seja por estar longe do campus universitário ou 
por falta de renda para arcar com os custos. No entanto, apesar do crescimento ano após ano da educação a 

distância, a modalidade enfrenta diversos desafios. 
 
Veja abaixo os principais: 

Desigualdade na EAD: a falta de consistência em padrões para regulamentar a educação a distância no 
Brasil ainda é uma realidade. Os órgãos governamentais responsáveis pela avaliação da qualidade da educação 
virtual não têm um padrão definido. E esta situação leva à falta de credibilidade do sistema por parte da 
população. 

Percepção social: mesmo com muitos cursos EAD oferecendo alto nível de qualidade, ainda há uma 
resistência em relação ao conteúdo que é transmitido via online. Algumas pessoas veem a educação a distância 

no Brasil com receio e acreditam que não há qualidade no ensino. Portanto, o principal desafio está na 
conscientização da população sobre os benefícios que a educação a distância no Brasil traz para todos. 

http://www.opera10.com.br/2015/07/redacao-proposta-2015-44-ciberativismo.html
http://www.mobilizadores.org.br/entrevistas/ativismo-virtual-so-e-eficaz-se-houver-engajamento-no-mundo-real/
https://minhabiblioteca.com.br/regulacao-da-ead-biblioteca-digital/
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Capacitação docente – por ser um fenômeno ainda recente, a educação a distância exige competências e 

recursos tecnológicos específicos. Por isso, os professores precisam estar atentos às mudanças e sempre 

atualizados para oferecer aos alunos metodologias eficientes que respondam às demandas do mercado de 
trabalho.  

https://minhabiblioteca.com.br/educacao-a-distancia-no-brasil-desafios/ acesso em 29 de ago. 2020. 

 
Item 02 
 

A Educação a Distância – EaD tem ganhado espaço no cenário educacional do Brasil, apresentando-se 

como modalidade minimizadora de questões como deslocamento e ativismo, obrigando à presença do educando 
em um ambiente físico de aprendizagem com carga horária e frequência estabelecida, sendo fator determinante 
para aprovação. A flexibilidade é uma vantagem, mas pode transformar-se em desvantagem pelo exercício de 
autonomia por parte do educando, requerendo disciplina para abordagem, exploração e socialização dos 
questionamentos e conhecimentos adquiridos. 

A EaD possui relevância social, pois permite o acesso daqueles que têm dificuldades em ser inseridos na 
Educação Superior por residirem distante das universidades, por indisponibilidade de tempo ou até mesmo 

devido aos horários tradicionais de aula, o que demanda mais tempo do aluno em um curso presencial. A EaD 
oferece maior vantagem à democratização da educação, rompendo barreiras geográficas, sociais e culturais, 

provendo a formação sistêmica do conhecimento. 
[…] A Educação a Distância foi conceituada no Brasil por  meio do citado Decreto nº 5.622 (Brasil, 

2005): 
Art. 1º: Para os fins deste Decreto, caracteriza a Educação a Distância como modalidade educacional na 

qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios 
e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 
em lugares ou tempos diversos. 

Amparada nessa conceituação, a Educação à Distância delineou um papel colaborativo contemporâneo 
fundamental para a Educação, proporcionando diversos avanços por possibilitar a superação dos limites de 
espaço e tempo inerentes às formas tradicionais da educação presencial, graças, sobretudo, à utilização de 
tecnologias de informação e comunicação (TICs) atualmente disponíveis, com destaque para a internet. Foi 

responsável também por instigar e massificar uma característica edificante na EaD, autoaprendizagem, 
conforme podemos depreender do que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, pelo Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998 (publicado no DOU de 11 de 
fevereiro de 1998), que assim define: 

A Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de 

recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, 
utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação (MEC, 2003). Os 

meios de comunicação são os responsáveis pela alteração do conceito de presencialidade do educador 
(presença física), assim como sua responsabilidade do “ensinar” (LDB). 

http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/educacao-a-distancia-desafio-e-perspectivas Acesso em 12 ago. 2020 
 

Item 03 

 

https://minhabiblioteca.com.br/competencias-em-educacao-a-distancia/
https://minhabiblioteca.com.br/educacao-a-distancia-no-brasil-desafios/
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SEMANA II 

Fuvest - Raul 

 
TEXTO I 
 

Cibercondria: a saúde em segundo plano 
 

[…] Indubitavelmente, a Internet revolucionou os modelos de comunicação, permitindo também que novas 
formas de entretenimento fossem desenvolvidas, assim como o acesso às informações dos mais variados 
conteúdos. A World Wide Web remodelou também os antigos padrões de relacionamentos, seja por meio das 
redes sociais, dos fóruns ou dos programas de interação em tempo real, disseminados também nos celulares. 
Não apenas essas modificações foram provocadas pelo avanço da cibercultura como também o acesso à saúde 
foi reformulado para novos padrões. Atualmente, é possível, por exemplo, verificar resultados de exames de 
sangue no endereço eletrônico do laboratório ou acessar sites sobre saúde mental e de planos de saúde sem 

sair de casa. Apesar dos diversos benefícios da Internet para a saúde humana, outra manifestação 
psicopatológica (vinculada ao campo eletrônico) vem sendo discutida, além da dependência de jogos 
eletrônicos, Internet, cibersexo e celular: a cibercondria. O nome é um neologismo dos termos ciber e 
hipocondria. Apesar de parecer ofensivo, pesquisadores revelam que a intenção é que a etimologia da 

cibercondria não seja compreendida como sendo pejorativa. 
Disponível em: https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/04/como-a-industria-farmaceutica-prejudica-a-sua-vida.html (Adaptado) 

 
TEXTO II 

 
 

Disponível em: https://ateotalamo.wordpress.com/2011/09/25/hipocondria/ 

 
TEXTO III 
 

A cada 10 brasileiros, 8 tomam remédio por conta própria, diz pesquisa 

 
A automedicação é praticada por 79% dos brasileiros com mais de 16 anos. É o que revela pesquisa do 

ICTQ (instituto de pós-graduação para profissionais do mercado farmacêutico), feita em setembro deste ano, 
em 129 municípios das cinco regiões do país. Para o cardiologista Marcos Vinícius Gaz, do Hospital Israelita 
Albert Einstein, o fácil acesso é uma das razões para o uso indiscriminado de remédios no Brasil. O índice de 
quem admite tomar remédio sem prescrição médica chega a 91% na faixa etária de 25 a 34 anos. Foram 

ouvidas 2.126 pessoas, e a margem de erro do levantamento é de dois pontos. “Qualquer pessoa pode comprar 
um analgésico no balcão da farmácia como se fosse um chiclete. Muitas vezes, até sem a orientação do 
farmacêutico”, afirma o médico. 

Disponível em: https://www.portalt5.com.br/noticias/geral/2018/10/151566-a-cada-10-brasileiros-8-tomam-remedio-

por-conta-propria-diz-pesquisa 

 
TEXTO IV 
 

Perigos do DR. Google 
1. Concluir que tem uma doença 

Você faz uma busca a partir dos seus sintomas e já se convence nos primeiros textos, que apontam um 
determinado problema de saúde. Não leva em conta que há sintomas parecidos para diferentes doenças. Já 
procura o médico desesperado, achando que a doença é fatal, quando o caso pode ser uma simples virose 

1. Interpretar exames de forma errada 
Você pega o resultado de um laudo de imagem ou de laboratório e, em vez de levar ao médico, vai 
primeiro ao Google. Exames têm termos médicos que um leigo dificilmente consegue interpretar. Ao se 
basear no que lê na internet, você pode ser levado ao erro 

1. Ficar confuso e mudar o tratamento 
Enquanto se trata de um problema de saúde, você recorre ao Google para tirar uma dúvida e, por conta 

própria, muda a forma de tomar o remédio, inclui outra medicação ou adere a uma solução alternativa. O 
risco é grande de você comprometer todo o seu tratamento ou até piorar suas condições 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/04/como-a-industria-farmaceutica-prejudica-a-sua-vida.html
https://www.portalt5.com.br/noticias/geral/2018/10/151566-a-cada-10-brasileiros-8-tomam-remedio-por-conta-propria-diz-pesquisa
https://www.portalt5.com.br/noticias/geral/2018/10/151566-a-cada-10-brasileiros-8-tomam-remedio-por-conta-propria-diz-pesquisa
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1. Ignorar uma doença grave 

Você digita seus sintomas e pronto, lá vem um site com conteúdo tranquilizador mostrando que se trata de 

uma virose simples, que não há necessidade de ir ao médico. Você simplesmente confia nisso, ignorando a 
possibilidade de que você possa ter algo grave, o que só um médico poderia diagnosticar 

1. Se automedicar 
Diante de um problema de saúde que você julga bobo, simples, você busca a solução na internet. Uma 
pomadinha aqui, um anti-inflamatório ali e pronto: problema resolvido. Será? Além de se autodiagnosticar, 

você vai tomar um remédio por conta própria, o que pode ter consequências sérias para seu organismo e 
ainda complicar seu problema 

1. Seguir tratamento alternativo 
Em vez de ir ao médico, você vai ao Google pesquisar sobre um problema. Vê várias pessoas elogiando 
uma receita caseira. O risco é você aderir a um tratamento sem a menor comprovação científica e deixar 
de começar a tomar logo o medicamento mais indicado para seu caso. 

Disponível em: https://www.gazetaonline.com.br/bem_estar_e_saude/2017/07/veja-seis-riscos-na-hora-de-consultar-o-dr-google-

1014084078.html (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: 

 
Cibercondria, um efeito colateral da contemporaneidade 

 

Instruções:  
- A redação deve ser uma dissertação, escrita de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.  
- Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
- Dê um título a sua redação. 
 
 

SEMANA II 
Unicamp - Vanessa 

 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação 
 
TEXTO 1 - Por que nunca tenho tempo? 
 
Francesc Miralles 

29 AGO 2020  

 
Não importa que planos façamos para nos organizarmos melhor. No final do dia sentimos que nos falta 

tempo para tudo. Inclusive no início do confinamento, muitos de nós acreditávamos ter uma generosa provisão 
de horas, mas o dia continuava se esvaindo. A que se deve essa escassez endêmica de horas que acaba 
custando a vida? 

Para aqueles que exercem sua profissão em casa, seja porque o faziam antes ou porque aderiram ao home 

office, essa pobreza é explicada na primeira lei de Parkinson. Foi enunciada em 1957 por Cyril Northcote 
Parkinson, um historiador naval britânico que ironizava a burocracia. E diz: “O trabalho se expande até 
preencher o tempo disponível para sua realização”. 

A segunda lei de Parkinson, “As despesas aumentam até cobrir todas as receitas”, também tem a ver com 
nossa escassez de tempo. Uma vez que o dinheiro é obtido em troca de horas de trabalho, viver no limite das 
nossas possibilidades muitas vezes implica viver no limite da nossa agenda. 

A terceira lei diz: “O tempo dedicado a qualquer item da agenda é inversamente proporcional à sua 

importância”. Pode chocar no início, mas tem uma explicação. Como afirma a economista Cristina Benito em 

seu livro Time mindfulness, “a falta de tempo é na verdade uma falta de prioridades que tem origem na 
comodidade, fazendo em primeiro lugar o que é mais fácil para nós”. 

Benito destaca que as três leis não se aplicam apenas ao trabalho, mas se estendem à gestão do tempo 
livre, onde tendemos a preencher todas as horas disponíveis. Em sua origem estaria o chamado horror vacui, 
expressão latina que pode ser traduzida como “horror ao vazio”. E assim como em determinados períodos da 
arte, por exemplo, o barroco, em que o artista tendia a preencher todo o espaço disponível, fazemos o mesmo 

hoje com nossa agenda. Quanto aos motivos que nos levam a preencher todos os vazios temporais, Cristina 
Benito aponta três: 

Uma fixação equivocada pela produtividade. Ocupamo-nos o tempo todo, partindo do princípio de que só o 
“cheio” agrega valor, como os artistas barrocos. No entanto, o vazio é necessário para que novas ideias surjam. 
A principal ferramenta de Warren Buffett é uma caderneta em branco que mostra nas entrevistas. Em suas 
próprias palavras: “Você tem que controlar seu tempo. Diante das demandas de reuniões e coisas assim, sentar 

e pensar pode ser uma alta prioridade”. 
A obrigação autoimposta de agradar aos outros. Preenchemos os vazios de nossa agenda com pedidos 

alheios: comparecer a uma reunião, a uma festa, a um determinado compromisso. Muitas vezes não temos 
vontade e preferiríamos ficar em casa lendo um bom livro ou fazer um passeio. Obedecemos por medo de 

perder a consideração dos outros e pagamos por esse medo com tempo: a única moeda que não podemos 
restituir. 

https://www.gazetaonline.com.br/bem_estar_e_saude/2017/07/veja-seis-riscos-na-hora-de-consultar-o-dr-google-1014084078.html
https://www.gazetaonline.com.br/bem_estar_e_saude/2017/07/veja-seis-riscos-na-hora-de-consultar-o-dr-google-1014084078.html
https://brasil.elpais.com/autor/francesc_miralles/a/
https://brasil.elpais.com/tag/fecha/20200829
https://brasil.elpais.com/smoda/2020-07-14/nao-abrir-o-twitter-e-outros-conselhos-de-margaret-atwood-para-nao-procrastinar-quando-se-trabalha-em-casa.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-09/o-teletrabalho-nao-era-isto.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/05/08/eps/1588958026_039677.html?rel=listapoyo
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/05/08/eps/1588958026_039677.html?rel=listapoyo
https://brasil.elpais.com/smoda/2020-05-28/trabalho-de-madrugada-porque-nao-dou-conta-de-tudo-em-casa-a-nova-normalidade-massacra-as-mulheres.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/01/eps/1435765575_333302.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/01/eps/1435765575_333302.html
https://brasil.elpais.com/noticias/organizacion-domestica/
https://brasil.elpais.com/noticias/organizacion-domestica/
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/11/estilo/1502461120_549629.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/03/11/eps/1583942081_163722.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/03/11/eps/1583942081_163722.html
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O medo de se encontrar consigo mesmo. Trabalhar e cumprir compromissos preenche toda a agenda e o 

nosso espaço mental, o que nos impede de pensar. Isso nos livra de nos fazermos perguntas incômodas que 

podem se resumir a uma: é esta a vida que quero levar? Sobrecarregarmo-nos com ocupações e ruído mental 
—por exemplo, nas redes sociais— nos permite esquivar esse desafio. Porém, como advertia Pablo Neruda: 
“Algum dia, em qualquer lugar, em qualquer lugar inevitavelmente você se encontrará consigo mesmo e essa, 
só essa, pode ser a mais feliz ou a mais amarga de suas horas”. 

Estarmos ocupados é o remédio perfeito para não pensar, instalados no mantra “não tenho tempo”. O 

outro é viver a toda velocidade. Quando cavalgamos na urgência, o mundo se torna algo borrado, como o que 
vemos pela janela de um trem ao passar por uma cidade. No meio dessa corrida, além disso, desintegramos o 
tempo tentando responder instantaneamente a cada estímulo do nosso smartphone. Para sair dessa armadilha, 
a escritora Diane Dreher recomenda aplicar o ma-ai, termo japonês das artes marciais que se traduz como 
“intervalo” e que ela considera o espaço de reação onde reside a liberdade: “Não responda imediatamente a 
todas as ofertas ou convites. Tome seu ma-ai, tome seu tempo para pensar”. 

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020/08/17/eps/1597678357_478707.html?fbclid=IwAR3NQyZKspgW45Ms1p1wfBv

jQZEV0s26C3WjaMIG_noycIumxyM8eaxF4JM 

 
OPÇÃO 1 – Os manuais são guias escritos – que podem ser disponibilizados impressos ou digitalmente – 

que fornecem instruções sobre como fazer algo ou utilizar algum produto. Suponha que você seja um coach e 

resolve disponibilizar um guia prático para seus clientes ensinando como planejar melhor o uso do 
tempo. 

Seu texto deve ser escrito em prosa, com linguagem simples e acessível, utilizando os recursos comuns 
dos textos instrucionais (verbos no imperativo, interlocução, frases mais curtas, conectivos organizando a 
sequência das orientações etc.). Não escreva em tópicos nem assine. 
 

OPÇÃO 2 –  Como jornalista, redija UMA CRÔNICA ARGUMENTATIVA,  a qual fará parte de uma edição 
sobre a gestão do tempo nos dias atuais, baseando-se na seguinte frase: “O tempo é teu capital; tens de o 

saber utilizar. Perder tempo é estragar a vida” (Franz Kafka). 
a) O ponto de partida deve ser um fato vivido ou presenciado no seu cotidiano; 
b) Utilize como base as ideias colocadas em evidência no texto motivador (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. 
 

SEMANA II 
UnB - Cássia 

 

TEXTO I 
 

A socialização na escola tem um importante papel na formação individual de cada aluno. O ambiente 
escolar é um cenário vivo de interações de trocas explícitas de ideias, valores e interesses diferentes. 

É durante momentos como o recreio, por exemplo, que as crianças desenvolvem suas habilidades sociais e 
emocionais, bem como o senso de coletividade e empatia. 

Observar a socialização dos alunos também pode ser um bom termômetro do clima escolar. 
Cada escola apresenta sua própria função social, exercendo um papel importante na consolidação do 

processo de socialização dos alunos. 

É nela que se constrói parte da identidade de ser e de pertencer ao mundo, assim como se adquire os 
modelos de aprendizagem por meio da absorção dos princípios éticos e morais que permeiam a sociedade. 

Há instituições que desenvolvem ações para acompanhar mais de perto esses momentos. São elas: 
aumento da fiscalização dos inspetores, monitoramento das atividades e restrição dos locais de circulação das 

crianças. 
Essas práticas podem ajudar na observação de como se dá a socialização entre os alunos e na contenção 

de distúrbios. No entanto, elas não educam os alunos para lidar com as tensões cotidianas.  
 

Disponível em<https://barcelonasuperficies.com.br/blog/playground/importancia-de-promover-socializacao-na-escola/ >Com adaptações. 

Acesso em 20 ago.2020. 

 

TEXTO II 
 

Segundo Demartis (1999), nas sociedades complexas, a transmissão de cultura impõe a presença de 
instituições especializadas, designadas a tal objetivo. Então, a escola tem sido desenvolvida ao longo dos 
tempos, ocupando um lugar privilegiado no processo de socialização dos jovens. Posto isto, podemos dizer que 
a escola é um lugar que a sociedade organiza para levar a cabo a socialização das novas gerações, (Pinto, 

1999), que desempenha um papel fundamental na promoção do conhecimento social, no grande 

https://brasil.elpais.com/smoda/2020-05-10/o-luto-pela-velha-normalidade-como-superar-o-fato-de-que-nossos-projetos-desapareceram.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/02/tecnologia/1496398983_300665.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/08/17/eps/1597678357_478707.html?fbclid=IwAR3NQyZKspgW45Ms1p1wfBvjQZEV0s26C3WjaMIG_noycIumxyM8eaxF4JM
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/08/17/eps/1597678357_478707.html?fbclid=IwAR3NQyZKspgW45Ms1p1wfBvjQZEV0s26C3WjaMIG_noycIumxyM8eaxF4JM
https://barcelonasuperficies.com.br/blog/playground/importancia-de-promover-socializacao-na-escola/
https://tecendodialogos.com.br/cultura-de-paz-distincoes-entre-violencia-nao-violencia-e-passividade/%3e%20Com
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desenvolvimento que os indivíduos têm do mundo social e suas particularidades (Borsa, 2007). Na escola 

podemos aprender os processos específicos de socialização. É um local onde absorvemos comportamentos que 

são valorizados. 
Por fim, a escola não tem só como função o ensino, mas também tem como objetivo transmitir as ideias e 

valores que ajustam a conduta dos indivíduos, reproduzindo assim uma ordem social através da construção de 
comportamentos, em conformidade com os valores e regras sociais. Neste ponto, a escola completa o processo 
de socialização que a família inicia, considerando-se um importante instrumento de contrelo social. (Demartis, 

1999).  
 

Disponível em:< http://leonoralves-escola.blogspot.com/2016/04/a-escola-como-agente-de-socializacao.html> Com 

adaptações. Acesso em 20 ago.2020. 

 
TEXTO III 

 
 

Disponível em:< https://www.indagacao.com.br/2018/07/ifmt-2018-2-questao-07-portugues.html >. Acesso em 20 ago.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 influência do ambiente escolar além do aprendizado pedagógico 

 
SEMANA II 

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. 
 

 

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. 

 

Brasil possui a quarta maior população prisional do mundo 
 

A população prisional brasileira cresce em ritmo acelerado e segue alocada em condições precárias, apesar 
dos recentes investimentos bilionários do governo. Os dados são do novo relatório do Sistema Integrado de 
Informações Penitenciárias, o Infopen, divulgados pelo Ministério da Justiça nesta terça-feira 23. 

O documento, que reúne dados até junho de 2014, revela um crescimento de 161% no total de presos 
desde 2000. Com isso, o número de presos no Brasil alcançou 607.731 pessoas, contingente que dá ao Brasil o 

quarto lugar no ranking das maiores populações prisionais do mundo - perdendo apenas para Estados Unidos, 
China e Rússia. Em março, CartaCapital mostrou que, nos últimos 15 anos, o Brasil é o segundo país que mais 
prendeu pessoas. 

Embora o ritmo de crescimento do número de presos no Brasil seja constante, a explosão de pessoas 

encarceradas se deu a partir de 2002, quando o País tinha 239 mil presos, ou seja, 60% a menos do que possui 
hoje. Atualmente, o País registra um crescimento de 7% ao ano no número de prisões. 

http://leonoralves-escola.blogspot.com/2016/04/a-escola-como-agente-de-socializacao.html
https://www.indagacao.com.br/2018/07/ifmt-2018-2-questao-07-portugues.html
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Além de possuir mais presos, as condições do sistema prisional seguem degradantes, aponta o relatório. 

Em 2014, o Brasil possuía um déficit de 231 mil vagas. Isso significa dizer que os presídios brasileiros vivem 

em uma condição de superlotação, com 1,6 presos por vaga. A situação é especialmente grave em um quarto 
das prisões, onde existem mais de dois presos por vaga. 

Na tentativa de apresentar uma solução para a superlotação dos presídios, o relatório afirma que o governo 
federal fez um investimento recorde de mais de 1,1 bilhão de reais na construção de novas vagas. No entanto, 
esta medida é insuficiente porque ataca apenas uma face do problema.  

Segundo o texto, assinado pelo diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Renato de 
Vitto, "é preciso analisar a 'qualidade' das prisões efetuadas e o perfil das pessoas que têm sido encarceradas, 
para que seja possível problematizar a 'porta de entrada' e as práticas de gestão dos serviços penais, desde a 
baixa aplicação de medidas cautelares e de alternativas penais até a organização das diversas rotinas do 
cotidiano das unidades prisionais". 

As sugestões do diretor-geral do Depen vão ao encontro às políticas empregadas por Estados Unidos, 
Rússia e China - os três líderes em encarceramento no mundo -, que, ao contrário do Brasil, vêm conseguindo 

reduzir sua população carcerária em até 24% entre 2008 e 2014, aponta o relatório. 
A urgência do País em reduzir o número de presos fica mais clara com as projeções do relatório. De acordo 

com o texto, se o ritmo de encarceramento for mantido, o Brasil terá cerca de 1 milhão de presos em 2022. Em 
2075, o número chegará a uma em cada dez pessoas, estima o estudo. 

Outra informação que chama a atenção no relatório é o alto número de presos provisórios, ou seja, aqueles 
que aguardam presos o julgamento da Justiça. Atualmente, quatro em cada dez presos brasileiros são 
provisórios. Além disso, muitos deles não ficam em presídios separados daqueles que já foram julgados 

culpados. Segundo o Infopen, apesar de metade das unidades serem destinadas a presos provisórios, 84% 
delas também abrigam condenados. (...) 

 

 
Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/brasil-possui-a-quarta-maior-populacao-prisional-do-mundo-7555.html 

 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, escreva um 

TEXTO DE OPINIÃO sobre os prejuízos do excesso de pessoas no sistema prisional brasileiro. 
 

SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um 
EDITORIAL sobre consequências da precariedade do sistema prisional brasileiro. 
 

SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija uma 
RESENHA sobre o assunto apresentado no texto. 

 
 
 
 

 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/brasil-possui-a-quarta-maior-populacao-prisional-do-mundo-7555.html
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SEMANA III 

ENEM - 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 terá o número de linhas copiadas 

desconsiderado para efeito de correção. 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
 A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente”.  

 A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
 A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
 
TEXTO 1 

 

Unidades de ressocialização de menores infratores são precárias e superlotadas no Rio 
 

RIO - Em vez de meninos, é um rato que nada na piscina do Centro de Socioeducação Dom Bosco (antigo 
Instituto Padre Severino), na Ilha do Governador, uma das 24 unidades do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (Degase), para onde são levados jovens infratores. A imagem foi feita há dois meses por um 
agente do Degase e repassada ao sindicato da categoria (Sind-Degase). Funcionários do departamento 
filmaram ainda as condições precárias das galerias onde adolescentes deveriam ser ressocializados, como o 
Educandário Santo Expedito (ESE), em Bangu, e o Centro de Atendimento Intensivo Belford Roxo (CAI-
Baixada). 

[...] — No ano passado, mais de 10 mil jovens foram apreendidos. Como atender tanta gente? Não existe 
investimento — reclama João Luiz Pereira Rodrigues, presidente do sindicato. 

[...] Para João Luiz, há uma falha no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que estipula que as 
medidas socioeducativas não podem ser punitivas. 

— Isso é complicado no caso, por exemplo, de um jovem que comete um homicídio ou um estupro. Mas 
como as medidas não podem ser punitivas, os juízes acabam levando em conta o comportamento do menor 
para soltá-lo — afirmou. 

Fonte: https://oglobo.globo.com/rio/unidades-de-ressocializacao-de-menores-infratores-sao-precarias-

superlotadas-no-rio-21430866 (adaptado) 

 
TEXTO 2 

 
Fonte: r7.com.br 

 
TEXTO 3 
 

Por que não se deve utilizar o termo "menor de idade" ao se referir a crianças e adolescentes? 
 

A ideia de maioridade legal diz respeito à idade em que a pessoa passa a ser considerada capaz de usufruir 
seus direitos, exercer obrigações e ser responsabilizada civil e criminalmente por seus atos. 

Desse modo, o termo "menor de idade" não deve ser utilizado para designar ou caracterizar uma criança 
ou um adolescente, pois eles já são considerados sujeitos de direitos pela legislação em vigor no Brasil. Além 

disso, o termo possui uma carga pejorativa na medida em que se contrapõe ao paradigma dos direitos, ao 
identificar as crianças e adolescentes como indivíduos sob a tutela da família ou outros responsáveis e que, por 

isso, não gozam de seus direitos como cidadãos. 
FONTE: http://crianca.mppr.mp.br/pagina-1504.html 

https://oglobo.globo.com/rio/unidades-de-ressocializacao-de-menores-infratores-sao-precarias-superlotadas-no-rio-21430866
https://oglobo.globo.com/rio/unidades-de-ressocializacao-de-menores-infratores-sao-precarias-superlotadas-no-rio-21430866
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TEXTO 4 

 

 
 

Fonte: http://www.ivancabral.com/2013/05/charge-do-dia-verbo-ou-verba.html 

A partir do material de apoio e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema: “A questão da 
ressocialização do menor infrator no Brasil”. Apresente, ao final, uma proposta de intervenção social que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de maneira coerente e coesa, argumentos e fatos 

para defesa de seu ponto de vista. 
 

 
SEMANA III 
ITA - Rogger 

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

abaixo. 

 

Cultura de transgressão das leis 
Item 1 
 
O império da Lei 

 
Como conseguir que todo um povo tenha respeito às leis escritas pelo Estado? O Estado Democrático de 

Direito é um modelo de Estado inventado por cidadãos dos tempos modernos. Nesse novo tipo de Estado 
pressupõe-se que os poderes políticos sejam exercidos sempre em perfeita harmonia com as regras escritas 
nas leis e nos princípios do direito. Todavia, o que temos visto no Brasil e em outras partes do mundo é que 
muitos cidadãos comuns do povo, bem como também aqueles cidadãos eleitos e/ou aprovados em concurso 
público para exercerem os poderes do Estado, só obedecem às leis se estas lhes forem convenientes. O que 
fazer, então? Para início de conversa, teremos todos que saber distinguir perfeitamente o que pertence ao 

espaço público e o que pertence ao espaço privado. E se você considerar uma lei injusta tome uma posição 
política contra isso. Lute, pacífica e publicamente, pelo reconhecimento de seu direito e pela mudança da lei. 

Adaptado de INÊS DO AMARAL BÜSCHEL, Promotora de Justiça de São Paulo www.correiodacidadania.com.br 

 

Item 2 
 

(O fragmento abaixo compõe um livro que recria, pela ficção, a Bahia do século XVII e tem como 
personagem central o poeta Gregório de Matos.) 

“Esta cidade acabou-se”, pensou Gregório de Matos, olhando pela janela do sobrado, no terreiro de Jesus. 

“Não é mais a Bahia. Antigamente, havia muito respeito. Hoje, até dentro da praça, nas barbas da infantaria, 
nas bochechas dos granachas, na frente da forca, fazem assaltos à vista.” (...) 

Às seis horas da manhã, o governador Antonio de Souza de Menezes saiu do palácio. Cruzou a praça 
central onde ficavam os edifícios da administração: a sede do governo, a prisão, a Câmara, o Tribunal e o 
Armazém Real. Dirigiu-se à igreja dos jesuítas, para o sacramento da penitência. Gostava de fazê-lo de manhã. 
Tinha seu padre confessor, da ordem dos franciscanos, mas considerava os jesuítas mais preparados para a 
orientação religiosa. 

Muitas vezes, ao ajoelhar-se aos pés do sacerdote para fazer suas revelações, gostava de imaginar que 
quem estava inquirindo seus pecados era o padre Antonio Vieira. Eram suas supremas confissões. Falava sobre 
todas as iniquidades, transgressões, violações que cometera. (...) 

As pessoas que caminhavam pela praça naquele momento eram, na maioria, negros escravos ou mestiços 

trabalhadores. Muitos iam para as igrejas. Os sinos chamavam, repicando. (...) 

http://www.ivancabral.com/2013/05/charge-do-dia-verbo-ou-verba.html
http://www.correiodacidadania.com.br/
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Os homens, mesmo dentro da igreja, andavam armados de espadas e cotós limpos. Tudo naquela cidade 

dependia da força pessoal. Já não se enforcavam mais tão comumente os ladrões e os assassinos, tampouco os 

falsários e os maldizentes. Não havia grandes assaltantes na Bahia, diziam, mas quase todos furtavam um 
pouquinho. Alguns salteadores de estradas, raros ladrões violentos ou cortadores de bolsas andavam por ali, 
porém uma desonestidade implícita e constante fazia parte do procedimento das pessoas. 

Negros fugidos tornavam as estradas e certas ruas mais perigosas. A cobiça do dinheiro ou a inveja dos 
ofícios, além disso, era um sentimento comum. (...) Todos levavam seus golpes, todos sofriam com as intrigas 

cruéis e nefandas. Gregório de Matos suspirou. Era muito mais difícil viver ali. Por que voltara? 
Mascates no terreiro, em volta da igreja, vendiam miudezas. O movimento das ruas aumentava. Passantes 

dirigiam-se aos jogos, ao campo, para divertir-se ou murmurar contra o governo, criando suas próprias leis e 
arbítrios. E, mesmo sendo ainda de manhã, alguns vinham trôpegos. 

ANA MIRANDA - Boca do inferno. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

 
Item 3 
 

(O texto a seguir é um fragmento da entrevista realizada pela Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito 

Seguro com o escritor e jornalista Laurentino Gomes.) 
 

Como a questão da transgressão das leis está relacionada com a história do Brasil? 
 

A transgressão das leis existe em qualquer sociedade, produto da tensão entre as necessidades individuais 
e os interesses coletivos, mas no Brasil o fenômeno se agrava por razões históricas. O Brasil tem uma história 

de tutelagem e controle, marcada pelo analfabetismo, a pobreza e a falta de cultura, na qual a grande maioria 
da sociedade não foi chamada a participar da elaboração das leis e da construção das instituições nacionais.                        

Até 1808, ano da chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, o Brasil era uma colônia atrasada, 
ignorante e proibida, em que 98% dos habitantes eram analfabetos. Não havia ensino superior e imprensa. A 
circulação de livros era censurada e o direito de reunião para discutir ideias, proibido. De cada três brasileiros, 
um era escravo. (...) A herança de exclusão se perpetua depois da Independência. A nossa primeira 
constituição, a de 1824, foi outorgada, ou seja, imposta de cima para baixo. Durante o período monárquico, um 

pequeno grupo ilustrado tentava conduzir os destinos de todo o resto constituído por uma enorme massa de 
analfabetos e destituídos. Na República, o fenômeno se repete em inúmeros golpes, quarteladas e ditaduras, 
em que novamente alguns grupos mais privilegiados tentam tutelar todos os demais. 
 
E qual o resultado disso? 

 
O resultado é uma relação de estranheza entre a sociedade, o estado e as instituições que ele representa. 

Construímos uma cultura transgressora, incapaz de pactuar caminhos e soluções para seu futuro, em que os 
interesses individuais ou de grupos se sobrepõem ao do conjunto da sociedade. A transgressão das leis é um 
reflexo dessa herança histórica. 
 
Na sua opinião, por que o brasileiro não respeita as leis de trânsito quando não está sendo fiscalizado? 
 

Ainda não conseguimos incorporar por completo em nossa sociedade o conceito de civilização, que se 
caracteriza pelo respeito nas relações pessoais e pela predominância dos interesses coletivos sobre os 
individuais. (...) As pessoas só vão respeitar as leis e as instituições quando se reconhecerem nelas. E, para 
isso, é necessário que participem de sua construção. Mas há também um problema sério de impunidade. 

No fundo, as pessoas sabem que o estado é ineficiente e permeável à corrupção. Quem comete um delito 
tem grandes chances de não ser punido. Há, portanto, um cálculo de custo-benefício nas infrações. Como 
resultado da impunidade, a chance de alguém “furar” um sinal de trânsito e não ser punido é bastante grande. 

Portanto, do ponto de vista do infrator, vale a pena arriscar. 
 
(...) por que temos leis tão boas (na teoria) e muitas vezes pecamos na prática? 
 

Há uma enorme dose de hipocrisia nas relações entre a sociedade brasileira e suas instituições. As pessoas 
criticam a corrupção, a ineficiência e falta de transparência no governo, por exemplo, mas não agem de forma 
muito diferente nas suas vidas particulares. O mesmo cidadão que critica a corrupção e a troca de favores no 

Congresso Nacional e acha que todos os políticos são corruptos por natureza, às vezes topa oferecer uma 
“caixinha” para o policial rodoviário que o flagrou fazendo uma ultrapassagem proibida. É como se houvesse 
nas relações individuais uma ética superior às coletivas, expressadas na política e no funcionamento das 
instituições, o que não é verdade. 

Na prática, as instituições nacionais são um espelho da média da sociedade brasileira. O Congresso 
Nacional nunca será mais corrupto ou menos corrupto do que a média da sociedade brasileira. Deputados e 

senadores corruptos não caem do céu, mas são eleitos por eleitores que, por ignorância ou convicção, aceitam 
a prática da corrupção. (...) 
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SEMANA III 

Fuvest - Cássia 

 
TEXTO I 
 

Tornou-se rotineiro a proliferação de publicações e comentários que alastra as telas das redes sociais em 
todo o mundo, julgamentos sumários são feitos demasiadas vezes em constantes momentos onde se propaga 

um evento midiático. 
Os personagens desses julgamentos são pessoas que se abrigam debaixo da tela de um computador, 

celular ou qualquer aparelho portátil e transforma o que era para ser “social” em um verdadeiro tribunal de 
exceção (aquele instituído em caráter temporário e/ou excepcional). 

Neste mesmo tribunal de exceção localizado nas redes sociais, não existe o contraditório e muito menos a 
ampla defesa, o devido processo legal passa distante de seus julgadores que, na sua maioria, são pessoas 
dotadas de ignorância, mas se escalam como um intelecto julgador. Numa de suas citações, Albert 

Einstein disse que: “Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade” 
 

Disponível em<https://rodrigonunez.jusbrasil.com.br/artigos/417624066/um-tribunal-de-excecao-chamado-redes-sociais > 

Com adaptações. Acesso em 26 ago.2020. 

 

 
TEXTO II 

 
Quando Pedro me fala de João, sei mais de Pedro do que de João 

 
No mundo virtual tudo posso! Sou perfeito e os defeitos que conheço estão nos outros. Sinto-me seguro, 

protegido pelas paredes de meu quarto e pelo “anonimato” para dizer abertamente o que penso ou apenas 
exercer a parcela de sadismo e maldade que me cabe. Na internet, pouco se tem contenção social. Sinto-me à 

vontade para apontar o dedo para os defeitos e erros alheios. Sou rápido no teclado, sou ferrenho em minhas 
críticas. A janela ou porta, como preferirem, que me dá acesso instantâneo à vida alheia postada diariamente 
nas vitrines da internet, voluntariamente ou não, permitem-me aplaudir comportamentos, como também 
desqualificar o outro, ainda que eu não conheça sua biografia ou tenha competência para tecer qualquer tipo de 
comentário, mesmo que pífio. 

Esse sou eu: um sujeito arrogante, arbitrário, prepotente que, mesmo sem saber o que estou fazendo, me 
dou o direito de julgar comportamentos, ideologias, crenças religiosos, sexualidade, estética e muitas outras 

coisas que meu teclado e mouse podem alcançar. A frase atribuída a Freud sintetiza esse paradoxo de 
homúnculo real e homem virtual: “O homem é escravo do que fala e dono do que cala. Quando Pedro me fala 
de João, sei mais de Pedro do que de João”. 
 

Disponível em:< https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/afinal-todo-julgamento-e-permitido-na-internet/>. Com 

adaptações.Acesso em 26 ago.2020. 

 

TEXTO III 

 
 

Disponível em:< https://medium.com/revista-brado/presunAAncia-em-tempos-de-redes-sociais->.Acesso em 26 ago.2020. 

 
 

https://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
https://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
https://rodrigonunez.jusbrasil.com.br/artigos/417624066/um-tribunal-de-excecao-chamado-redes-sociais
https://tecendodialogos.com.br/cultura-de-paz-distincoes-entre-violencia-nao-violencia-e-passividade/%3e%20Com
https://tecendodialogos.com.br/cultura-de-paz-distincoes-entre-violencia-nao-violencia-e-passividade/%3e%20Com
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/afinal-todo-julgamento-e-permitido-na-internet/
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Considerando os fragmentos de texto acima como motivadores, redija, na modalidade padrão da língua 

portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema:  
 

Julgamentos virtuais e seus reflexos na realidade  

Instruções:  
- A redação deve ser uma dissertação, escrita de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.  
- Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
- Dê um título a sua redação. 

 
SEMANA III 

Unicamp - Jacqueline 

 
Proposta 1 
 

Como um (a) aluno (a) do Ensino Médio preocupado (a) com as consequências relacionadas ao “bullying”, 
você, ao ler o texto “Especialistas indicam formas de combate e atos de intimidação”, decidiu escrever uma 
carta ao Ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodriguez, a fim de que ele tome medidas para amenizar ou 

mesmo erradicar os atos de intimidação. Em sua carta, discuta a acerca do sofrimento dos jovens que não 

sabem se defender ou outros que não aprenderam a respeitar uns aos outros, reconhecendo o limite, a própria 
identidade e a do outro. 
 

Especialistas indicam formas de combate a atos de intimidação 
 

Um em cada dez estudantes brasileiros é vítima de bullying – anglicismo que se refere a atos de 

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

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

A Lei nº 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há 

violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques 
físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. 

O bullying se diferencia das brigas comuns – as que chegam às vias de fato ou as que ficam apenas na 

discussão. Isso é considerado normal por Ciomara e chega, segundo ela, a fazer parte do desenvolvimento. O 
problema, afirma, é quando se torna algo rotineiro, em que um jovem ou grupo começa a perseguir um ou 
mais colegas. 

De acordo com Ciomara, crianças que têm um perfil mais retraído costumam ser as maiores vítimas. No 
geral, elas apresentam maior dificuldade para se expressar ou se abrir em casa ou na escola. O medo de piorar 
a situação, quando a chantagem costuma fazer parte das agressões, também contribui para o silêncio. 

“Os casos de bullying começam muito mais silenciosos e, por isso, são mais graves. Quem sofre a agressão 
não conta nem na escola nem na família, mas começa a mudar o comportamento”, explica. De acordo com ela, 
queda no rendimento escolar, faltas na escola e mudanças no comportamento são os sinais mais frequentes 
apresentados por quem sofre esse tipo de violência. Por isso, família e escola devem estar sempre atentos para 

os sinais que são apresentados pelos jovens. 
Os mesmos cuidados, alerta a psicóloga, valem para situações enfrentadas fora da escola, seja no mundo 

virtual – como em casos de cyberbullying –, na vizinhança onde moram ou nos locais que costumam 
frequentar. 

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

 

Proposta 2 
 

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

Brasil lidera ranking de cirurgia plástica entre jovens 
 

Cerca de 90 mil jovens brasileiros recorrem à cirurgia plástica influenciados pela mídia, diz especialista 
O Saúde sem Complicações desta semana traz um tema bem polêmico, cirurgia plástica entre os jovens, e 

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

Os procedimentos de cirurgia plástica vêm aumentando ano a ano, estatísticas da Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Plástica mostraram que os brasileiros já ultrapassaram os norte-americanos, que têm praticamente o 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34487
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dobro da população. “Nos Estados Unidos, 4% dos pacientes que se submetem à cirurgia estética são 

adolescentes, só no ano passado foram realizadas cerca de 66 mil cirurgias estéticas; no Brasil este número já 

chegou a 90 mil, o que faz com que o País lidere o ranking desse tipo de cirurgia”, explica Farina Junior. 
Segundo o professor, “a adolescência é uma fase complicada, pela transição da infância para a fase adulta, 

o que faz com que os jovens sofram com as mudanças corporais e psíquicas”. Para o professor, alguns desses 
jovens não aceitam essas mudanças e isso, somado muitas vezes à obesidade, acaba afetando a autoestima. 

Para Farina Junior, outro fator que influencia na procura por cirurgias plásticas é a mídia. “Existe hoje o 

que se chama de ditadura da beleza. Isso gera nos jovens o desejo de ter um corpo mais bonito, um corpo 
perfeito e é aí que surge a ideia de se recorrer à cirurgia plástica.” 

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

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

Mel Vieira e direção de Rosemeire Soares Talamone. 
Disponível em: http://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/brasil-lidera-ranking-de-cirurgia-plastica-entre-jovens/  

 
SEMANA III 

UnB - 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. 
Dê um título a sua redação. 
Tema: “Os interesses do indivíduo diante da ética e das necessidades coletivas” 

 
Texto I 
 

ÉTICA RELATIVA E ABSOLUTA 

Comportamento ético relativo baseia-se na premissa de que as normas de conduta dependem da situação. 
Seu enfoque é o estado atual do mundo: observa o que existe e constrói a teoria explicativa. A norma ética é 
puramente convencional, mutável, subjetiva. Logo existem várias normas aplicáveis para uma mesma situação. 
Não existem valores universais, objetivos, mas estes são convencionais, condicionados ao tempo e ao espaço. 
Não existem valores a priori: eles são criados conforme seja necessário ou oportuno. 

Comportamento ético absoluto baseia-se na premissa de que as normas de conduta são válidas em todas 
as situações. Seu enfoque para explicar o mundo é a razão: constrói a teoria explicativa e vai ao mundo para 

ver sua adequação. Indica racionalmente o que é bom e o que é mau, o que é certo ou errado. Na norma ética 
absoluta, existem valores éticos que podem ser conhecidos e ensinados a priori. 

A Ética provém da observância da moral. A norma ética estabelece condutas à moralidade. Para a efetiva 
credibilidade da norma ética, faz-se mister o entendimento: é a moral absoluta (objetiva) ou relativa 
(subjetiva)? Como nas ciências filosóficas, humanas e sociais, tudo é relativo, há, pelo menos, duas correntes 
de pensamento. Para a posição absoluta e apriorista, “os valores não se criam nem se transformam; se 

descobrem ou se ignoram”. 
Extraído do blog assisferreira.blogspot.com 

 
Texto II 
 
Egoísmo: 
"O significado exato e a definição do dicionário para a palavra 'egoísmo' é: preocupação com nossos próprios 
interesses. Esse conceito não inclui avaliação moral; não nos diz se a preocupação com os nossos próprios 

interesses é boa ou má; nem nos diz o que constituem os interesses reais do homem. É tarefa da ética 

responder a tais questões."  
 
Altruísmo: 
A contrapartida do conceito de egoísmo é o conceito de altruísmo, que deve, consequentemente, significar, 
preocupação com os interesses dos outros. Poder-se-ia dizer, igualmente, que o conceito não inclui avaliação 
moral; não nos diz se a preocupação com os interesses dos outros é boa ou má; nem nos diz o que constitui os 

interesses dos outros. É tarefa da ética responder a tais questões. 
 
Moralidade: 
A moralidade é um código de valores que guia as escolhas, decisões e ações dos homens, e, assim, determina 
o propósito e o curso de sua vida. É um código através do qual ele julga o que é certo ou errado, bom ou mau 
(p. 20; cf. Ayn Rand, "Faith and Force: The Destroyers of the Modern World", in PWNI, p.61; "For the New 
Intellectual", in FNI, p.18). 

Extraído do site aynrand.com.br 

 

 

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

 

“Criticamos o individualismo, mas não sabemos pensar e criar o coletivo.” 
Laurence Bittencourt 

 
Texto IV 
 

 
 

Texto V 
 

Capacidade de compreender o sentimento ou reação da outra pessoa imaginando-se nas mesmas 
circunstâncias.  

Capacidade de se identificar com outra pessoa; faculdade de compreender emocionalmente outra pessoa. 

De em+phatos(Gr)+ia(estado de alma) 
Dicionário Informal da Web 

 

SEMANA III 
UFU - Renato 

 
REDAÇÃO ORIENTAÇÃO GERAL 

Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.  
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  

C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que 
você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  

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

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

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

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

Fome no Brasil: em 5 anos, cresce em 3 milhões o nº de pessoas em situação de insegurança 
alimentar grave, diz IBGE 

 
Depois de recuar em mais da metade em uma década, a fome voltou a se alastrar pelo Brasil. Em cinco 

anos, aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação 
básica, chegando a, pelo menos, cerca de 10,3 milhões o contingente nesta situação. É o que apontam os 
dados divulgados nesta quinta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O levantamento foi feito entre junho de 2017 e julho de 2018 e apontou piora na alimentação das 
famílias brasileiras. Entram na conta somente os moradores em domicílios permanentes, ou seja, estão 

excluídas do levantamento as pessoas em situação de rua, o que poderia aumentar ainda mais o rastro da fome 
pelo país. 

http://naocusta.com.br/wp-content/uploads/2010/07/artigo102008102622514.jpg
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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Além do aumento da população que passa fome no país, a pesquisa mostrou também que: 

 O Brasil atingiu o menor patamar de pessoas com alimentação plena e regular 

 A fome é mais prevalente nas áreas rurais 

 Quase metade dos famintos vive na Região Nordeste do país 

 Metade das crianças com até 5 anos vive tem restrição no acesso à alimentação de qualidade 

 Mais da metade dos domicílios onde há fome são chefiados por mulheres 

 Quanto maior o número de moradores no domicílio, menor é o acesso à alimentação plena 

 Arroz pesa mais no orçamento de famílias com insegurança alimentar, aponta IBGE 

 Brasileiros gastam mais com jogos e apostas que com arroz, aponta IBGE 

 
De acordo com a pesquisa, 63,3% dos domicílios no Brasil tinham a chamada segurança alimentar, abaixo 

dos 65,1% apurados em 2004, quando tem início a série histórica do levantamento. O IBGE destacou que este 
percentual cresceu, consecutivamente, nas duas pesquisas seguintes, realizadas em 2009 e 2013, mas 
retrocedeu ao mínimo histórico em 2018. 

A maior cobertura da segurança alimentar foi registrada em 2013, quando chegou a 77,4% o total de 
domicílios em que a alimentação podia ser considerada como plena e regular. 

Na comparação com 2013, o número de domicílios com segurança alimentar teve queda de 13,7%. Em 

contrapartida, aumentou em 71,5% o número de domicílios com insegurança alimentar. 
O IBGE classifica a insegurança alimentar em três níveis - leve, moderada e grave – da seguinte maneira: 

 

 Insegurança alimentar leve: há preocupação ou incerteza quanto acesso aos alimentos no futuro, além 
de queda na qualidade adequada dos alimentos resultante de estratégias que visam não comprometer a 
quantidade de alimentação consumida. 

 

 Insegurança alimentar moderada: há redução quantitativa no consumo de alimentos entre os adultos 
e/ou ruptura nos padrões de alimentação. 

 

 Insegurança alimentar grave: há redução quantitativa de alimentos também entre as crianças, ou seja, 

ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre todos os moradores do 
domicílio. Nessa situação, a fome passa a ser uma experiência vivida no lar. 

 
Foi a insegurança alimentar moderada a que mais cresceu percentualmente entre os domicílios brasileiros 

entre 2013 e 2018 - uma alta de 87,53%. A insegurança alimentar leve teve alta de 71,5% no mesmo período, 

enquanto a grave, que caracteriza a fome, aumentou em 48,8%. 
 
[...] 

Quase metade dos famintos vive no Nordeste 
 

Dos cerca de 10,3 milhões de brasileiros que passaram fome em 2018, 4,3 milhões viviam na Região 

Nordeste, o que corresponde a 41,5% do total de famintos no país. Em seguida, aparece a Região Sudeste, 
com 2,5 milhões de habitantes com fome, e o Norte, com pouco mais de 2 milhões de pessoas nesta situação. 

No entanto, se considerada a proporção de domicílios com restrição severa no acesso à alimentação 
adequada, a Região Norte é a que lidera o ranking. Lá, 10,2% dos domicílios estavam em situação de fome no 
período do levantamento. Essa proporção é cerca de cinco vezes maior que a observada no Sul, onde 2,2% dos 
domicílios foram classificados com insegurança alimentar grave. 

O IBGE destacou que no Norte e Nordeste menos da metade dos domicílios (43% e 49,7%, 

respectivamente) tiveram acesso pleno e regular à alimentação adequada. No Sul, esse percentual chegou a 
79,3%. Sudeste e Centro-Oeste aparecem na sequência, com 68,8% e 64,8%, respectivamente, dos domicílios 

com segurança alimentar. 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/17/fome-no-brasil-em-5-anos-cresce-em-3-milhoes-o-no-de-pessoas-em-situacao-de-

inseguranca-alimentar-grave-diz-ibge.ghtml 

 
Você faz parte de um grupo de estudos que avalia as condições de vida na sociedade brasileira. Tendo em 

vista a elevação do número de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil, coube a você redigir 
uma carta aberta à sociedade brasileira com o intuito de denunciar essa preocupante realidade em nosso país.   

Para estruturar sua argumentação, utilize também informações apresentadas no texto motivador. 
 

SITUAÇÃO B 
Relato impactante de médica revela gravidade da Covid-19: ‘Forçado a brincar de Deus’ 

19/03/2020 
O número de mortos pela Covid-19 em todo o mundo, por si só, já demonstra a gravidade do surgimento e 

expansão do novo coronavírus em diversos países. Estados Unidos, Itália, China e Espanha são os mais 
afetados, com milhares de mortos. No Reino Unido, são 769 falecimentos até este domingo (29). E é de lá que 
surgiu o relato mais impactante, até agora, da situação de trabalhadores da saúde que lidam com os 

infectados. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/17/arroz-pesa-mais-no-orcamento-de-familias-com-algum-tipo-de-restricao-alimentar-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/17/brasileiros-gastam-mais-com-jogos-e-apostas-que-com-arroz-e-mais-com-fumo-que-com-legumes-e-verduras-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/17/fome-no-brasil-em-5-anos-cresce-em-3-milhoes-o-no-de-pessoas-em-situacao-de-inseguranca-alimentar-grave-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/17/fome-no-brasil-em-5-anos-cresce-em-3-milhoes-o-no-de-pessoas-em-situacao-de-inseguranca-alimentar-grave-diz-ibge.ghtml
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Um médico do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, NHS na sigla original, relatou como tem sido a 

rotina dele diante dos pacientes que chegam à unidade de saúde em que trabalha, em Londres, a procura de 

atendimento. O relato completo acompanha cinco dias de trabalho dp médico no hospital, de segunda até 
sexta-feira. O texto pode ser lido na íntegra aqui, em inglês. 

”A visão do NHS é que, se você não tiver sintomas, continue trabalhando. Sinto-me profundamente 
inquieto, pressionado contra as pessoas, potencialmente as matando e elas trazendo a morte para mim. No 
entanto, que escolha eu tenho?”, diz logo no início. 

”Vários pacientes morreram no fim de semana. Estou aliviado por não estar lá para vê-los morrer. Há tanta 
morte. Uma enfermeira, em lágrimas, me diz que não consegue lidar com o manejo de camas por causa do 
tsunami de novos pacientes. Enquanto isso, a enfermaria geriátrica está cheia de pessoas com problemas 
mentais que não têm ideia do que está acontecendo. Eles são todos positivos para o Covid-19. Todos 
provavelmente morrerão”, descreve. 

Sem ter o nome revelado, o profissional revela ser ”forçado a brincar de Deus” por ter que ver pessoas 
morrendo sem a possibilidade de tratar a Covid-19. ”Agora sou forçado a brincar de Deus. Uma doce senhora 

de 80 anos está lutando para respirar. Não há nada que eu possa fazer para ajudá-la – e por causa de suas 
condições e idade pré-existentes, ela simplesmente não é candidata a tratamento intensivo”, descreve no texto, 
publicado originalmente no Mail Sunday. 

O médico continua e diz que, apesar de parecer insensível, existem outros pacientes que também precisam 

do respirador utilizado pela idosa. ”Parece insensível, não é? Mas há 11 pessoas em outros lugares que 
precisam desesperadamente do respirador”, conta. O profissional ainda explica que também precisa ligar para a 
filha da paciente e explicar que o hospital não poderá fazer nada para impedir que a mãe dela morra. 

https://bhaz.com.br/2020/03/29/medico-relato-covid/#gref/  

 
Tendo como referência o texto motivador, escreva um perfil de uma pessoa que tenha contraído Covid-19 

em 2020.  
 
SITUAÇÃO C 

 
Arte e cultura como formas de nos tornamos quem somos 

 
Todas as culturas que conhecemos ao longo da história tiveram, de alguma forma, uma elaboração 

profunda desse universo. Seja por sua estreita ligação com a ideia do divino, seja na vivência de rituais, 
seja na busca do sentido de estarmos aqui – as eternas perguntas: quem sou, de onde venho e para onde 
vou? 

A arte sempre foi o campo onde vamos buscar refinar o que temos como interrogação e princípios de 
resposta. É também, em qualquer tempo, o lugar da investigação sobre a nossa natureza mais abstrata – 

seja nas expressões artísticas que se integram a outras atividades da vida, como ocorre nas sociedades 
tradicionais, seja na arte entendida como um fim em si mesma. 

Em muitas tradições africanas, o canto sempre esteve ligado à história. O griot, designado para esta 
função, é quem guardava os importantes acontecimentos vividos ao longo dos tempos por aquele povo. Em 
certas populações indígenas do México, as viagens alucinógenas são descritas por meio de desenhos, muitas 
vezes bastante elaborados. Seria possível seguir relatando centenas, provavelmente milhares de 

experiências semelhantes, nas quais o papel da arte é vital para a integralidade da compreensão sobre a 
realidade. 

O século XX viu o surgimento dos meios que possibilitam à arte ser mercantilizada em larga escala e 
com progressiva avidez. O surgimento do disco, da rádio e da televisão, além do cinema, bem como a 
adesão massiva do público a esses veículos, fez com que indivíduos e corporações totalmente 
desconectados da produção artística tomassem as rédeas do que viria a ser a indústria cultural. Sem levar 
em conta o papel fundamental que a vivência criativa tem para a saúde mental de todo um povo, e do que a 

aventura da criação – com todos os seus estágios e processos – representa na jornada humana, a indústria 
cultural passou a mirar apenas o lucro instantâneo, abandonando todas as outras instâncias – todas elas 
mais significativas. 

Isso acabou por gerar um enorme empobrecimento da vida, coletiva e individual. Muitos psicólogos e 
pensadores – como Abraham Maslow e Dane Rudyar – se dedicaram a categorizar as necessidades e 
expressões do ser humano, estabelecendo uma espécie de hierarquia.  Assim, temos as funções mais 
básicas como alimentação, moradia e segurança que, uma vez satisfeitas, nos levam às outras instâncias: 

busca de sentido na vida, de propósito e de experiências com a criação.  Até a um olhar mais universal e 
inclusivo. Transcultural. Transpessoal. 

O que estamos vivendo neste difícil momento é um ataque à concepção mais ampla e rica daquilo que 
significa estar vivo e convivendo em uma sociedade – habitando temporariamente um planeta com as 
inúmeras possibilidades que nossa presença acarreta. Parece que a representação e corporificação do mais 
baixo nível de consciência possível ao ser humano está, neste momento, no comando de governos e 

corporações. Impedida de avançar por conta própria e talvez confortavelmente instalada no mais básico e 
primário estágio, busca limitar o acesso de outros a níveis mais amplos e criativos da experiência e do 
pensamento, vendo cada iniciativa como uma ameaça à sua condição. Isso explica o ataque a tudo que 

possa representar a inteligência, como a ciência e as artes. O destino do ser para eles é apenas trabalhar, 
reproduzir e nada mais. Trabalho sem significado, sem afeto, sem valor social. Uma massa disforme. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8163641/NHS-doctor-reveals-shes-forced-play-God-coronavirus-patients-overwhelm-wards.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8163641/NHS-doctor-reveals-shes-forced-play-God-coronavirus-patients-overwhelm-wards.html
https://bhaz.com.br/2020/03/29/medico-relato-covid/#gref/
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Por outro lado, é importante registrar que aconteceram muitos avanços na mente coletiva dos últimos 

100 anos: o surgimento da psicologia, a perda da influência das religiões mais dogmáticas (até o recente 

aparecimento das correntes evangélicas), o contato com filosofias de todo o mundo no ocidente e oriente… 
além das correntes de desenvolvimento na educação, sociologia, antropologia e outros campos. 

[...] 
A indústria da música passou por distintos estágios em seu percurso no século XX. Primeiro registrou e 

industrializou a criação que acontecia em cada momento – tanto popular quanto erudita. E pouco a pouco 

foi se apropriando do próprio universo da produção artística, eliminando passo a passo o conteúdo criativo e 
substituindo-o por arremedos de criação – até eliminar por completo a alma de cada projeto. 

[...] 
O que temos experimentado nestes dias de pandemia são pequenos exercícios de construção desse 

imaginário. E aqui menciono dois projetos voltados à área da música nos quais estamos envolvidos: um é 
o Conexão Música, uma iniciativa de profissionais e apoiadores da área que criaram uma plataforma de 
transferência de renda. Simples assim: quem pode, contribui com o que tem disponível, ou que lhe pareça 

justo, e quem está em uma situação emergencial se inscreve como beneficiário. 
O outro é o A Nossa Música, um projeto de encomenda de músicas que surgiu como alternativa de 

trabalho para músicos e interação dos artistas com o público. As pessoas enviam um mote, ou seja, uma 
ideia inicial para uma composição, e recebem uma música feita especialmente para elas (canção ou música 

instrumental), com dois músicos tocando em um vídeo “ao vivo”, cada um na sua casa. Esse projeto 
envolve cerca de trinta artistas, em maioria nomes expressivos de uma nova geração, tanto de São Paulo 
como de outros estados brasileiros. A ideia foi inspirada no projeto Versinhos de Bem-Querer, que também 

surgiu na pandemia, que entrega por encomenda versinhos cantados pelas bordadeiras de verso do Vale do 
Jequitinhonha. O projeto tem promovido novos encontros entre os artistas e gerado músicas lindas. Parte 
da renda destina-se ainda ao Conexão Música. 

A parte mais bonita desse projeto, contudo, vai muito além da música, e tem a ver com os afetos que 
acontecem em todo o processo: em geral, as músicas são presentes para entes queridos (par romântico, 
pais, filhos, amigos) e os pedidos vêm carregados de sentimentos como amor, cumplicidade, votos de 

esperança e felicidade. Por mais que cada música tenha detalhes específicos e pessoais, essas  relações e 
sentimentos são universais, e provocam conexões profundas dos artistas com os pedidos. Depois, as 
reações das pessoas ao receberem as músicas feitas a partir das suas ideias são emocionantes. 
Recentemente, por exemplo, uma criança nasceu ao som da música que a mãe encomendou para sua 
chegada. Uma família de mudança para o exterior levou consigo uma canção como memória. Muitos 
aniversariantes receberam canções pessoais de presente – inclusive, muitas crianças! Declarações de amor 

foram feitas de forma musical. Fizemos até uma música para presentear o povo Paiter Suruí (hoje 

lamentavelmente afetado pelo vírus, como tantos outros povos indígenas). Recebemos também alguns 
motes de cunho crítico, com questões relevantes para todos nós, como o racismo – que resultou em uma 
música em homenagem à Mirtes e ao Miguel. 

Tanto o Conexão Música como o A Nossa Música têm como premissa a solidariedade, a colaboração, a 
empatia, o amor – sentimentos que sustentam a nossa vivência saudável em sociedade e que são 
transmitidos, fio a fio, pela trama da nossa cultura. São projetos que resgatam valores intr ínsecos ao fazer 
artístico desvinculado das leis de mercado, com uma práxis sustentável na realidade em que vivemos. São 

pequenas iniciativas, é claro. Mas é apenas pela soma de pequenas ações que podemos transformar, pouco 
a pouco, o contexto maior. 

Não voltaremos a viver a vida que conhecíamos antes da pandemia. Não da mesma forma, nem com os 
mesmos acordos sociais. Algo está se transformando. Não há espaço para as mesmas perguntas, que já não 
fazem sentido. Teremos de formular novas questões. E a arte – quando genuína – lida com o risco, o 
desafio, a busca. Caberá a ela um importante papel na construção de novos modelos, novas realidades. O 

desafio é imenso, histórico. 
Existe algo infinitamente maior e mais importante que o mercado. Que é a vida. E que é tudo o que 

significa – estarmos despertos e conscientes neste pequeno planeta. Redondo, circular. 
Júlia Tygel, assessora artística da OSESP e idealizadora do projeto A Nossa Música. 
Benjamim Taubkin, pianista, compositor, produtor musical, idealizador do Conexão Música – Fundo 

Emergencial e curador do projeto A Nossa Música. 
https://diplomatique.org.br/arte-e-cultura-como-formas-de-nos-tornamos-quem-somos/ 

 
Com base nas informações contidas no texto motivador  e em seus conhecimentos sobre o assunto, redija 

um texto de opinião, posicionando-se sobre a seguinte questão: 
 

A arte e a cultura contribuem realmente para nos tornarmos quem somos? 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.conexaomusica.com.br/
https://www.anossamusica.com.br/
https://www.versinhos.com.br/
https://diplomatique.org.br/arte-e-cultura-como-formas-de-nos-tornamos-quem-somos/
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SEMANA IV 

ENEM - 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 terá o número de linhas copiadas 

desconsiderado para efeito de correção. 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
 A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente”.  
 A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
 A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
 
Texto 1 

 
 

https://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/revista-em-discussao-edicao-junho-2010/infografico-lixo-

eletronico-cresce-e-preocupa.aspx 

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/ 

 
 

 

https://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/revista-em-discussao-edicao-junho-2010/infografico-lixo-eletronico-cresce-e-preocupa.aspx
https://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/revista-em-discussao-edicao-junho-2010/infografico-lixo-eletronico-cresce-e-preocupa.aspx
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/
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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 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. 
 

SEMANA IV 
ITA - Yuri 

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

 

inflação: um problema para todos ou alguns sofrerão mais? 
 

 

Item 01 
 

Mas por que a inflação prejudica os mais pobres? Porque ela atua como um imposto sobre quem segura 
dinheiro. 

Suponha que, hoje, com uma nota de 100 reais em mãos e uma inflação de 10% ao ano, o consumidor 
possa encher o tanque do carro.  

Se o combustível aumentar 10% depois de um ano, o tanque cheio custará 110 reais. Logo, com uma 

mesma nota de 100 reais, o motorista passa a encher perto de 90% do seu tanque. 
Essa hipótese ilustra como a inflação faz cair a quantidade de bens e serviços que o dinheiro consegue 

comprar. E quem o segura dinheiro nessas condições, portanto, sai perdendo.  
É como se essa pessoa pagasse um pesado imposto por ter ficado com o dinheiro parado no fundo da 

gaveta. 
 

Como reagimos a isso? 

Indivíduos expostos a uma taxação mais pesada procuram escapar dela. Não falamos aqui de evasão fiscal, 
mas de uma simples mudança de comportamento. 

Por exemplo, se o governo coloca um imposto mais elevado sobre refeições feitas em restaurantes, o preço 
dessa refeição aumentará. O que as pessoas fazem? Começam a comer mais vezes em casa.  

O consumidor substitui refeições feitas fora por refeições em casa para evitar o pagamento do imposto 
embutido no preço mais alto. 

Com o dinheiro, funciona da mesma forma. Ao serem taxados com uma inflação mais alta, os indivíduos 
buscam se proteger dela. Colocam sua riqueza em ativos financeiros com esse objetivo.  

As taxas de juros de títulos públicos, por exemplo, tendem a subir junto com a inflação, já que os credores 
passam a exigir um rendimento maior para compensá-los dessa perda de poder de compra. 

Problema: esses produtos financeiros, em geral, estão disponíveis apenas para indivíduos com renda alta. 
E mesmo que os mais pobres pudessem ter acesso, pode ser que desconheçam essa opção. Muitas pessoas 
nem sequer têm conta no banco. 

Além disso, os bancos dirigem seus melhores funcionários para atender justamente os mais ricos – e não 

para oferecer produtos que protejam o mais pobre da inflação. 
Dessa forma, os indivíduos mais pobres tendem a possuir uma fração maior de sua riqueza alocada em 

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/
https://exame.com.br/topicos/pobreza
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ativos que não protegem contra a inflação (como dinheiro vivo, conta corrente ou mesmo guardado na 

poupança que, hoje, remunera abaixo da inflação).  

Quando o ritmo de elevação dos preços se intensifica, portanto, são justamente eles quem perdem mais. 
 

https://exame.com/economia/inflacao-por-que-os-pobres-sofrem-mais/ acesso em 08 de set de 2020. 

 
Item 02 
 

Florianópolis registrou um aumento de 58% no preço dos alimentos em agosto, apontou uma pesquisa 
sobre o custo de vida do município feita todos os meses pela Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc). O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) indicou que a cesta 

básica da cidade é a segunda maior entre as capitais brasileiras, perdendo apenas para São Paulo. Em 
Florianópolis, o valor médio do kit, com 13 produtos, é de R$ 530. 

A Udesc faz todo mês uma pesquisa nos mercados da capital pra tentar calcular o custo de vida dos 
moradores. O aumento em agosto é resultado das variação de alguns produtos. 

A economista e pesquisadora da Udesc Bruna Soto explicou que "Os itens que geralmente aumentam são 
aqueles itens que estão na entressafra. Então, por exemplo, acho que teve o tomate este mês, que deu uma 

subida bastante grande. Ele está na entressafra, acaba subindo. A gente teve um aumento muito grande tanto 

de demanda quanto de preço de plástico, do produto que faz o plástico mesmo para embalagem, então isso 
também acaba impactando, por exemplo, no arroz, feijão”. 

O aumento da cesta básica tem relação também com o aumento das exportações e a diminuição das 
importações desses produtos, motivadas pela mudança na taxa de câmbio que provocou a valorização do dólar 
frente ao real. 

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que representa as 27 associações estaduais 

afiliadas, vê essa conjuntura com muita preocupação, por se tratar de produtos da cesta básica da população 
Brasileira. 

 

http://www.stylofm.com.br/noticias/florianpolis-tem-aumento-no-preo-dos-alimentos-e-valor-mdio-da-cesta-bsica-de-r-

530 acesso em 09 de set de 2020. 

 
Item 03 
 

Perguntas que ainda pairam no ar A inflação pode ser causada principalmente por duas frentes: a inflação 
de produção e a de demanda. No caso recente brasileiro, percebemos as duas. Diante disso, economistas 
levantam algumas perguntas: A inflação continuará a se acelerar nos próximos meses? Podemos estourar a 

meta de 4% do IPCA em 2020? O quanto dessa alta de outros itens básicos além de alimentos (como o minério 

de ferro e aço) também aumentarão o valor de bens finais vendidos ao consumidor? Viveremos um cenário de 
estagnflação (estagnação ou recessão mais inflação), dado que as projeções para o PIB falam em uma queda 
de mais de 5% para este ano? Do lado do consumidor, o que rest... - Veja mais em  
 

https://economia.uol.com.br/colunas/econoweek/2020/09/08/inflacao-em-alta-como-se-proteger-do-aumento-de-precos.htm 

acesso em 09 de set de 2020. 

 

Item 04 
 

 
https://www.humorpolitico.com.br/gilson/inflacao-de-volta/ acesso em 08 de set. de 2020. 

https://exame.com/economia/inflacao-por-que-os-pobres-sofrem-mais/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/09/05/produtos-essenciais-do-cardapio-dos-brasileiros-estao-mais-caros.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/09/03/associacao-de-supermercados-chama-atencao-para-aumento-de-precos-de-itens-da-cesta-basica.ghtml
http://www.stylofm.com.br/noticias/florianpolis-tem-aumento-no-preo-dos-alimentos-e-valor-mdio-da-cesta-bsica-de-r-530
http://www.stylofm.com.br/noticias/florianpolis-tem-aumento-no-preo-dos-alimentos-e-valor-mdio-da-cesta-bsica-de-r-530
https://economia.uol.com.br/colunas/econoweek/2020/09/08/inflacao-em-alta-como-se-proteger-do-aumento-de-precos.htm
https://www.humorpolitico.com.br/gilson/inflacao-de-volta/
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SEMANA IV 

Fuvest - Nathan 

 
Texto I 

 
Na sociedade moderna, um dos temas mais utilizados para refletir sobre a relação entre indivíduo e 

sociedade é o da identidade social. Produto direto da interação entre o indivíduo e a coletividade, a identidade 

social é o modo pelo qual os indivíduos se percebem no mundo e definem sua maneira de interferir nele. Se 
decodificamos o mundo mediante a cultura, é pela identidade social que o classificamos, nos damos conta de 
sua diversidade e nos posicionamos nas questões do dia a dia. 
 

Afrânio Silva e outros, no livro Sociologia em movimento 

 
Texto II 
 

A verdade é que nós somos sempre não uma mas várias pessoas e deveria ser norma que a nossa 
assinatura acabasse sempre por não conferir. Todos nós convivemos com diversos eus, diversas pessoas 
reclamando a nossa identidade. O segredo é permitir que as escolhas que a vida nos impõe não nos obriguem a 

matar a nossa diversidade interior. O melhor nesta vida é poder escolher, mas o mais triste é ter mesmo que 

escolher. 
 

Mia Couto, escritor 

 

Texto III 
 

 
 

Os três textos de apoio acima abordam o tema da identidade na sociedade contemporânea. Social, pessoal 
ou a que é revelada publicamente em redes sociais, os textos revelam que a noção de sujeito pós-moderno nos 

leva à questão do indivíduo em plena crise, composto não de uma única, mas de várias identidades, inseridas 
nos sistemas de significação e representação cultural. Identidade social, sentimento de pertencimento a um 
determinado grupo social por possuir características e desejos semelhantes a outros indivíduos, permite que o 
indivíduo seja reconhecido enquanto tal por outros. Grupos de pertencimento que podem ser pequenos ou em 
larga escala, por exemplo a identificação entre indivíduos e uma nação, uma raça ou uma religião. A identidade 
pessoal permite que uma pessoa possa ser definida como um ser individual através de um histórico de registros 

de memória que lhe permitem reconhecer-se a si mesmo em qualquer instância. No entanto, no cotidiano, 
acaba por mostrar apenas o lado da personalidade que lhe é solicitado naquele momento, agindo conforme as 
tradições e convenções sociais. 

Tendo em conta as sugestões desses textos, além de outras informações que julgue relevantes, redija uma 
dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema “A identidade na sociedade 

contemporânea”.  
 

Instruções:  
- A redação deve ser uma dissertação, escrita de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.  
- Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
- Dê um título a sua redação. 
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SEMANA IV 

Unicamp - Renato 

 
Atenção!  

 
A seguir, apresentamos as duas propostas de redação desta prova. Você deve ESCOLHER APENAS UMA 

DELAS para desenvolver. 

 
PROPOSTA 1   
 

Imagine a seguinte situação: um jornal de grande circulação no Estado em que você mora publicou uma 
matéria com o título “Índios estão perdendo suas culturas: eles agora preferem ver televisão, usar 
celular e navegar na Internet!”. Após ler a matéria, você decidiu escrever um texto de opinião 
expressando seu ponto de vista sobre o assunto, para ser publicado nesse mesmo jornal.  

 
Escreva, na folha de redação, esse texto.  

 
Atenção: assine esse seu texto usando apenas a letra inicial do seu primeiro nome.  

 
Leia os trechos abaixo. Eles podem ajudar a dar sustentação à opinião que você vai manifestar no texto. 

 

 
TEXTO I 
 

“Já me perguntaram por que eu estava usando tênis, celular e óculos, já que não eram coisas de índio. A 
sociedade pouco sabe da história dos povos indígenas, só acredita numa repetição de estereótipos. Mas os 
índios são pessoas que vivem na contemporaneidade, não são coisa do passado.”  

Daiara Tukano 
(Adaptado de Diana Ferraz, “Daiara Tukano, militante indígena: ‘Índios não são coisa do passado’”, O Globo, 05/01/2018.) 

 
 

TEXTO II 
 

“O que gosto menos é que vejam televisão. Não gosto, não faz parte da cultura. A televisão prende os mais 

jovens em casa, por isso eles deixam de ir na casa de reza, o que quebra a tradição.”  
Anciã de uma das aldeias do povo Guarani-Mbyá em São Paulo. 

(Adaptado de Filipa D. Marques, Liliana M. Sousa, Marilia M. Vizzotto e Tania E. Bonfim. A vivência dos mais velhos em uma comunidade 

indígena Guarani Mbyá. Psicologia & Sociedade, 27(2), p. 421, 2015.) 

 
 
TEXTO III 

 

O mergulho de jovens cineastas indígenas na "tecnologia do branco" para documentar suas tradições 
culturais em vídeos foi uma demanda do cacique Afukaká Kuikuro, que buscava caminhos para preservar os 
cantos e as danças do seu povo que, para ele, estavam ameaçados. 

(Adaptado de Câmera digital preserva tradição dos índios. G1, 25/07/2007.) 

 
 
TEXTO IV 
 

Não existe instrumento de comunicação mais democrático que a internet. Sem ela, nós jamais 

conseguiríamos espaço na chamada grande mídia para contar a nossa história, promover intercâmbio cultural, 
lutar pelos nossos direitos, reivindicar políticas públicas, denunciar violação dos direitos humanos; hoje, basta 
um clic, e estou passando informações para a Anistia Internacional, a ONU, o Parlamento Europeu e outros 
organismos que podem nos defender.  

Yakuy Tupinambá. 

(Adaptado de Renata D. Leite. Patrimônio em rede, memória criativa e performance: um estudo do blog Índios Online. Dissertação de 

Mestrado, UFRJ, 2011, p. 75.) 

 
 
TEXTO V 
 

Para viver bem na floresta, a gente ainda não precisa de computador, não. A gente precisa é de outra 

tecnologia que é mais importante. Talvez no futuro as crianças indígenas vão precisar de computador, eu não 
sei, mas agora elas precisam é de saber pescar usando todo o conhecimento que o seu povo guardou na 
tradição. 

(Adaptado de Comissão Pró-Índio, Organização dos Professores Indígenas do Acre, Discutindo Problemas, Pensando Soluções. Rio 

Branco: Acre, 2007, p. 56.) 
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PROPOSTA 2 

 

Leia a narrativa abaixo. 
 

Flávio e Roberto são dois irmãos, nascidos e criados em Goiás. Flávio fez faculdade em Goiânia e voltou 
para sua cidade, onde dá aulas de História no Ensino Médio. Roberto seguiu a vocação do pai e se dedicou à 
lavoura, tornando-se um produtor de soja no cerrado. Os dois irmãos sempre gostaram de pescar e todo ano 

tiram férias para uma viagem de pescaria. No ano passado decidiram fazer sua pescaria anual em um rio do 
Estado de Mato Grosso. Bem equipados, partiram em uma camionete. Depois de centenas de quilômetros, 
chegaram ao local escolhido. Montaram acampamento na beira do rio e dormiram, exaustos, a primeira noite. 
No manhã seguinte, encontraram um outro pescador acampado perto do rio. Conversando com ele ficaram 
sabendo que estavam acampados na divisa de uma área indígena. O homem disse a eles que, atravessando o 
rio, com mais dois quilômetros de caminhada chegariam a uma aldeia. Cheios de curiosidade, os dois irmãos 
decidiram que, no dia seguinte, iriam conhecer a aldeia. 

 
Continue essa história, relatando a visita dos irmãos à aldeia indígena, a recepção e as conversas que 

tiveram lá e suas descobertas. 
 

 
SEMANA IV 
UnB - Cássia 

 
TEXTO I 
 

Vivemos em uma sociedade cada vez mais complexa, com mutações sociais precipitadas e constantes 
imprevisibilidades e alterações. Além disso, o uso veemente das novas tecnologias e a sede por informações 
imprime nas pessoas a precisão de adaptabilidade, opinião crítica, criatividade, competência para a inovação e 

abertura ao novo. O incremento de uma sociedade de informação impõe-se, portanto, no mundo tecnológico 
em que vivemos. 

A leitura reflexiva representa uma das boas vias para entender a realidade. É verídico que em nossa 
sociedade as práticas leitoras são pouco incentivadas e desenvolvidas. Desta forma, dado a sua importância, a 
leitura deve ser estimulada e integrada ao cotidiano dos estudantes e, consequentemente de jovens e adultos. 

Por fim, alguns autores consideram a leitura um alicerce da sociedade de conhecimento, dado que ela 

promove a libertação do pensamento e a prática do exercício da cidadania. Segundo Karl Popper (1992, pág. 

101), “o livro é o bem cultural mais importante da Europa e talvez da humanidade. […] Quem lê, quem 
efetivamente lê, sabe mais e pode mais”. 
 

Disponível em<https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/literatura/a-importancia-habito-ler.htm 

 > Com adaptações. Acesso em 13 ago.2020. 

 

TEXTO II 
 

Entre as inúmeras possibilidades de melhoria no rendimento do aluno através do cultivo da leitura no 
cotidiano, algumas podem ser destacadas como principais. Quando o ato de ler se torna diário, ganha-se 
capacidade para interpretar com mais profundidade, afinal, à medida que se lê, novos usos da língua começam 
a ser percebidos. 

Outro ganho importante é a melhoria do vocabulário. A cada palavra desconhecida (com a necessária ajuda 
do dicionário), abrem-se oportunidades para ampliar o vocabulário e, com isso, falar e escrever melhor. Essa 
desenvoltura fará diferença para formar um aluno com maior capacidade de argumentação e reflexão crítica. 

A isso ainda se pode acrescentar que a cultura geral de um leitor se amplia a cada novo texto, graças à 

possibilidade de contato com a ficção ou mesmo com livros teóricos que fazem questionamentos a uma 
realidade por vezes despercebida. 

 

Disponível em:< http://blog.arvoredelivros.com.br/leitura/como-a-leitura-influencia-na-compreensao-e-interpretacao-de-texto/>.Com 

adaptações. Acesso em 13 ago.2020. 

 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/literatura/a-importancia-habito-ler.htm
https://tecendodialogos.com.br/cultura-de-paz-distincoes-entre-violencia-nao-violencia-e-passividade/%3e%20Com
http://blog.arvoredelivros.com.br/leitura/como-a-leitura-influencia-na-compreensao-e-interpretacao-de-texto/
http://blog.arvoredelivros.com.br/leitura/como-a-leitura-influencia-na-compreensao-e-interpretacao-de-texto/
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TEXTO III 

 

 
 

Disponível em< http://blog.crb6.org.br/artigos-materias-e-entrevistas/20-tirinhas-sobre-paixao-por-livros/>. Acesso em 13 ago.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 leitura como forma de interpretar o mundo. 
 
 

SEMANA IV 
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. 
 

 
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. 
 

Consumo e consumismo: pela consciência em primeiro lugar 
 

Não há como fugir do consumo. Ele representa nossa sobrevivência e não é possível passar um único dia 
sem praticá-lo. Precisamos adquirir bens para suprir nossas necessidades de alimentação, vestuário, lazer, 
educação, abrigo. 

Associado ao termo consumo sempre surge a ideia do consumismo e cuja diferenciação não é tão 

simples quanto parece. Muito mais do que pessoas que compram muito e adquirem bens que não precisam, o 
consumismo é um retrato do modelo atual de sociedade, do desperdício e dos valores que imperam. O 
consumismo refere-se a um modo de vida orientado por uma crescente busca pelo consumo de bens ou 

serviços e sua relação simbólica com prazer, sucesso, felicidade, que todos os seres humanos almejam, e 
frequentemente é observada nas mensagens comerciais dos meios de comunicação de massa. 

Em meio às suas rotinas de consumo, as pessoas têm cada vez mais dificuldade em perceber o que é 
necessário e o que é supérfluo e avaliar o tamanho do seu consumo. E é natural que o que é essencial para 
uma pessoa seja dispensável para outra devido à complexidade e à diversidade do ser humano. Qual é, 
afinal, o consumo ideal para uma pessoa ou uma família? Podemos mensurar as necessidades do outro? E 
seus desejos? Mais do que focar nos consumidores, podemos ter a percepção do tamanho do consumismo 

observando o culto ao consumo que impera em todos os meios. O nosso sistema de produção e toda a 
engrenagem que alimenta o sistema capitalista são impulsionados pelo consumo excessivo. Basta 
verificarmos como produzimos bens para serem pouco usados e logo descartados, com enorme impacto 
ambiental, gasto de água, recursos, energia e trabalho humano, para sentirmos como nossos processos não 
são sustentáveis, por mais que tentem pintá-los de verde. Enquanto convivermos com o bombardeio 
publicitário incentivando o consumismo, com a obsolescência programada não apenas de produtos 

tecnológico, mas também de pessoas, suas roupas e demais objetos, e um modelo de produção linear, que 
produz grande volume de resíduos, estamos vivenciando o consumismo. 

http://blog.crb6.org.br/artigos-materias-e-entrevistas/20-tirinhas-sobre-paixao-por-livros/
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Indução ao consumo 

 

Para que as pessoas possam entender como elas vivem em um processo de consumo sem consciência é 
importante um entendimento individual acerca das necessidades reais e fabricadas. O condicionamento ao 
consumo pode acontecer de várias formas, mas a comunicação mercadológica que chega a homens, 
mulheres e crianças tem um papel decisivo. Os modismos chegam por novelas, desfiles, comerciais, 
incentivando hábitos que não eram comuns a determinado grupo. E com isso cria-se, então, um consumo 

que não existia. 
Como resistir aos comportamentos consumistas? Quando pensamos na consciência antes do consumo 

temos como objetivo justamente entender o que é necessidade para o ser humano hoje. É tirar o foco do 
consumo e colocar em um entendimento de nossas necessidades e desejos e nos impactos pessoais, sociais e 
ambientais de nossas escolhas. Em meio a suas rotinas estressantes de trabalho, a uma corrida para ganhar 
dinheiro e pagar as contas no fim do mês, estamos perdendo a essência da vida. Qual seria um olhar com 
consciência da relação trabalho e obtenção de renda e estilo de vida e de consumo? Ocupamos nosso tempo, 

fazemos tarefas que não gostamos, nos afastamos de nossas famílias por longas horas para consumir coisas 
que a gente não precisa ou não precisaria e que são, inclusive, maléficas à nossa saúde física e mental. Mas 
estamos mergulhados em uma comunicação mercadológica que diz que aquele item é importante para que a 
gente se sinta bem e que pertença a determinados grupos. O consumo é visto como algo que credencia as 

pessoas e dá acesso a um mundo ilusório de perfeição e felicidade. 
Mais grave ainda é a situação vivida pelas crianças e adolescentes, nos dias de hoje, que crescem em 

meio a valores extremamente materialistas e consumistas. Como falar em sustentabilidade se não cuidamos 

da infância em um sentido amplo, não oferecemos proteção contra todo tipo de abuso, inclusive a exploração 
comercial, e a disseminação de comportamentos insustentáveis? Estamos garantindo as condições para que 
no futuro as pessoas possam viver com qualidade? 

Comerciais abusivos que falam direto para as crianças, promoções que nos ofertam brindes e descontos 
tipo leve 6 e pague 5, campanhas sedutoras e estratégias de venda com profundo conhecimento do 
comportamento humano. Armadilhas para um mundo consumista. Conseguir se desvencilhar deste grande 

emaranhado de recursos que induzem ao consumismo é hoje uma tarefa que exige um redescobrir do que é 
o ser humano, do nosso papel, e da nossa condição acima de “sujeitos-mercadorias”, como coloca o escritor 
Zygmunt Bauman. Será que conseguimos? Um desafio que engloba uma tomada de consciência, uma nova 
comunicação midiática, mudança de valores, educação ambiental e para o consumo e, sobretudo, uma 
educação para a vida. 

 

Disponível em: http://conscienciaeconsumo.com.br/artigos/consumo-e-consumismo-pela-consciencia-em-primeiro-lugar/ 

 
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, o qual fará uma 

avaliação dos seus conhecimentos acerca desse gênero. 
 

SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, escreva um 
ARTIGO DE OPINIÃO sobre expectativas e padrões de consumo no Brasil. 
 

SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um 
EDITORIAL sobre a relação entre o sentimento de tédio e a necessidade de consumo. 
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