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ENEM – SEMANA I 

Prof. Renato 

 

INTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

– O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
– O texto definitivo deve ser escrito à tinta de cor preta, na folha própria, em até 30 linhas.  
– A redação que apresentar cópia dos textos motivadores terá o número de linhas copiadas desconsiderado 
para efeito de correção.  
 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
– tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”.  

– fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
 – apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. 

 

TEXTOS MOTIVADORES 
Texto 01 

 

Isolamento social é oportunidade para aprender a exercer a empatia, afirma Leandro Karnal 
 

“É o momento de saber que nós não somos, de fato, isolados”, declara o professor. Karnal diz ter 
sensibilidade ao outro, praticar a simpatia e compreender que todos dependem um do outro para superar a 

crise provocada pelo coronavírus, é essencial.  
Para ele, debater questões irrelevantes, como as impostas em fake news, deve ser evitado, para que as 

preocupações mais importantes ganhem espaço neste momento.  
“‘Esse vírus é chinês’, mas poderia ser francês, alemão ou de Mogi das Cruzes. Ele vai lhe atingir se você 

não tomar cuidado. [Precisamos] parar de debater o que é secundário e debater o que é central: eu preciso 
sobreviver, eu preciso que as pessoas que eu amo sobrevivam e eu preciso ter qualidade mental”, diz.  

Ele também lembra que o mundo já passou por epidemias piores em sua história, mas que todas foram 
superadas e transformaram a sociedade. Karnal lembra a gripe espanhola que, segundo ele, chegou a atingir o 
Alto Tietê em 1818. Comenta também a peste negra, no século XIV, e a peste justiniana, na Idade Média. Em 
todas, inclusive na crise da Covid-19, ignorar a gravidade da situação e aumentar o risco pode ser fatal, declara 
o historiador.  

“Duas atitudes negativas: ignorar o risco, porque isso, para Aristóteles, a gente chama de temeridade, ou 

seja, a incapacidade de ver o perigo. Isto é perto da demência. Outra atitude negativa é aumentar 

excessivamente o risco. Sem desespero e sem negar. Existe uma doença, ela é grave, ela vai matar pessoas. 
Se eu tomar cuidados, eu vou diminuir o seu impacto e vou sair dessa não apenas vivo, mas talvez até com 
mais conhecimento”.  

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2020/03/25/isolamento-social-e-oportunidade-para-aprender-e-

exercer-a-empatia-afirmaleandro-karnal.ghtml. Adaptado 

 
Texto 02 

A negligência da madame 
 

A morte do menino Miguel Otávio da Silva, de 5 anos, que caiu do nono andar de um edifício de alto luxo 

em Recife (PE), exibe algumas das piores mazelas da sociedade brasileira e envolve vícios locais como o 
racismo, o trabalho servil, a falta de empatia e a irresponsabilidade das elites.  

O caso mostra que ainda se vive por aqui num clima de casa grande e senzala onde os brancos e ricos 
podem tudo e sempre têm um tratamento privilegiado. Miguel era uma criança feliz, inteligente e ativa, que 
estava se alfabetizando e sonhava em ser jogador de futebol. Caiu de uma altura de 35 metros, enquanto 

estava sob os cuidados de Sarí Corte Real, patroa de sua mãe, a empregada doméstica Mirtes Renata de 
Souza. Sarí estava fazendo as unhas com uma manicure no momento do incidente. Mandou Mirtes passear com 

seu cachorro na rua e ficou com o menino sob sua responsabilidade. Deveria estar atenta aos seus 
movimentos, mas, como se viu por imagens de câmeras de segurança do prédio, o incentivou a entrar no 
elevador sozinho. Isso deflagrou sua morte.  

Disponível em: https://istoe.com.br/a-negligencia-da-madame/.Adaptado 

 
 

https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2020/03/25/isolamento-social-e-oportunidade-para-aprender-e-exercer-a-empatia-afirmaleandro-karnal.ghtml
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2020/03/25/isolamento-social-e-oportunidade-para-aprender-e-exercer-a-empatia-afirmaleandro-karnal.ghtml
https://istoe.com.br/a-negligencia-da-madame/
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Texto 03 

Você se colocaria no lugar do outro? Brasil é 51º em ranking de empatia 

 
Mapa mostra o nível de empatia dos países, sendo os vermelhos mais escuros os mais empáticos e 

os mais claros os menos. 
 

O Brasil tem a fama de ser um país de povo alegre, simpático e caloroso. Temos muitas qualidades, mas 
um estudo sugere que a empatia não é tão comum entre os brasileiros assim. De acordo com uma pesquisa da 
Universidade Estadual de Michigan (EUA), o Brasil ficou em 51º lugar entre os países mais empáticos do mundo 
(sendo que apenas 63 países foram analisados).  

Para comparar o que o povo de cada nação sentia, os pesquisadores analisaram respostas de pesquisas 
com mais de 104 mil pessoas de diversas partes do mundo. O questionário contava com perguntas que 
tentavam medir a compaixão e a tendência dos voluntários a imaginar o ponto de vista de outros em situações 
hipotéticas.  

O Equador venceu como país mais compreensivo, seguido da Arábia Saudita, Peru, Dinamarca, Emirados 
Árabes Unidos, Coreia do Sul, Estados Unidos, Taiwan, Costa Rica e Kuwait. Chopik ficou surpreso ao ver três 
países do Oriente Médio (Arábia Saudita, Emirados Árabes e Kuwait) entre os dez países com mais empatia no 

mundo, considerando que ambos passaram por histórias de guerra.  
Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/ultimas-noticias/redacao/2016/10/31/ja-se-colocou-no-lugar-do-outro-ranking-diz-que-brasileiro-

nao-tem-empatia.htm. Adaptado. 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 

o tema “Normalização da indiferença na sociedade contemporânea”, apresentando proposta de 
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
 

ITA - SEMANA I 

Prof. Yuri 
 

Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão 
abaixo. 
" A questão do analfabetismo digital no século XXI" 

 
Item 1 

 
Analfabetos digitais no Brasil 

 
O processo de transformação digital já se faz presente no mundo há alguns anos e nos traz novos desafios, 

tendências, e nos leva a repensar a forma como agimos em nossa vida privada e pessoal. São inquestionáveis 
os benefícios da tecnologia: a comunicação ficou muito mais fácil e o acesso às notícias e informações ficou 
mais fluente, a alguns toques na tela. Porém, nem tudo são flores. 

Apesar de toda a facilidade e comodidade que as novas ferramentas nos proporcionam, a verdade é que 
muitas pessoas não as usam corretamente ou mesmo não fazem parte de sua realidade social. Para se ter uma 
ideia, no Brasil, enquanto ainda discutimos o analfabetismo funcional, as atenções de outros países já estão 
voltadas para um novo problema educacional: o analfabetismo digital. 

Relatório anual The Inclusive Internet Index 2019, elaborado pela revista britânica e patrocinado pelo 
Facebook, avaliou, recentemente, como a internet contribui, positivamente, para melhorar fatores 

socioeconômicos em nível global. O Brasil aparece na 31ª posição no ranking geral de 100 países, que avalia 

preparo, facilidade de acesso, disponibilidade e relevância da internet em nível global. No quesito de preparo, 

https://www.uol.com.br/tilt/ultimas-noticias/redacao/2016/10/31/ja-se-colocou-no-lugar-do-outro-ranking-diz-que-brasileiro-nao-tem-empatia.htm
https://www.uol.com.br/tilt/ultimas-noticias/redacao/2016/10/31/ja-se-colocou-no-lugar-do-outro-ranking-diz-que-brasileiro-nao-tem-empatia.htm
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que abrange as categorias alfabetização, confiança e segurança no uso da internet e políticas de incentivo do 

uso da web, o país ficou nas posições 66ª, 21ª e 50ª, respectivamente. 

Infelizmente, os dados mostram que nosso país ainda tem seu avanço travado pelo nível de preparo e 
educação digital. Nesse contexto, gosto de destacar o conceito “cidadania digital”, que é o uso responsável das 
tecnologias pelas pessoas. Como cidadãos, temos o direito e o dever de saber usar corretamente as inovações 
tecnológicas que surgem ao nosso redor, mas nem todos se relacionam com as informações da internet. Ou 
pior: alguns têm fácil acesso à tecnologia, mas não a usam adequadamente e, por isso, confiam facilmente no 

que é dito nas plataformas on-line. 
E aí digo um dos pontos que entristecem nós, educadores: uma das posições mais altas alcançadas pelo 

Brasil no ranking da The Economist foi o nível de confiança em informações compartilhadas em redes sociais. 
Enquanto ficamos em 4º lugar nesse quesito, a Suécia tem uma população mais desconfiada e ficou em 62º 
lugar. Ou seja, ainda não somos alfabetizados quando o contexto é a confirmação da veracidade dos fatos 
noticiados no meio digital. 

Espero, de verdade, que nos próximos anos esses índices mudem. Afinal de contas, em uma sociedade 

cada vez mais dependente da tecnologia, o futuro não pertencerá mais aos que sabem usá-la, mas sim àqueles 
que podem geri-las. Para isso, temos um longo caminho para percorrer para que o exercício da cidadania no 
ambiente virtual ocorra para todos. Portanto, enfatizo a necessidade de que a educação tecnológica aconteça 
ainda na infância, para que nossas crianças não usem as novas ferramentas somente como um passatempo, 

mas também como uma poderosa ferramenta de inclusão e desenvolvimento socioeconômico. 
Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/opiniao/2019/07/28/interna_opiniao,1072899/analfabetos-digitais-no-

brasil.shtml (Adaptado) 

 
Item 2 
 

Brasil é um dos países mais visados para grandes ataques hackers, entenda 
 

Ataques digitais de grande porte, que afetaram o STJ (Superior Tribunal de Justiça), o Ministério da Saúde 
e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), levantaram dúvidas sobre a situação atual da cibersegurança brasileira. 

Legislação ineficiente, tamanho da população e falta de educação digital são alguns dos desafios para que o 
país suba nesta lista, de acordo com especialistas ouvidos por Tilt. 

No levantamento de 2019 da ITU (União Internacional de Telecomunicações, na sigla em inglês), o país 
está na 70ª colocação. Nas Américas, tem a sexta colocação, atrás do Paraguai. O índice da ITU analisa o 
comprometimento com segurança cibernética dos países. Leva em conta critérios como a legislação para 
cibercrimes, mecanismos antiataques e até mesmo sistemas de proteção online para crianças. Os três primeiros 

colocados do ranking são Reino Unido, Estados Unidos e França, respectivamente. Para Paulo Lício de Geus, 

professor associado de ciência da computação da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), o país tem 
uma infraestrutura adequada, mas a supervisão aos sistemas de informática precisa melhorar. “A gestão de TI 
[tecnologia da informação] deveria cuidar de segurança também, não apenas da TI funcionando”, disse. 

Já o professor de direito digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcelo Chiavassa, aponta que a 
população ativa na internet faz do Brasil algo atrativo para cibercriminosos. “O Brasil é um dos maiores países 
do mundo em termos econômicos, de população, por isso estamos na linha de frente dos ataques. O que 
adianta atacar o Paraguai e afetar 2 milhões de pessoas enquanto aqui você ataca São Paulo e acerta quase 20 

milhões? Não dá para comparar com Paraguai; somos uma das dez maiores economias do mundo, estaremos 
sempre sendo visados”, afirma. 

Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/11/25/ataque-hacker-contra-justica-e-governos-expos-o-quanto-estamos-

vulneraveis.htm (Adaptado) 
 

Item 3 

 
 

Disponível em: https://tribunaamapaense.blogspot.com/2018/03/voce-e-um-analfabeto-digital.html  

https://www.em.com.br/app/noticia/opiniao/2019/07/28/interna_opiniao,1072899/analfabetos-digitais-no-brasil.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/opiniao/2019/07/28/interna_opiniao,1072899/analfabetos-digitais-no-brasil.shtml
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/11/25/ataque-hacker-contra-justica-e-governos-expos-o-quanto-estamos-vulneraveis.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/11/25/ataque-hacker-contra-justica-e-governos-expos-o-quanto-estamos-vulneraveis.htm
https://tribunaamapaense.blogspot.com/2018/03/voce-e-um-analfabeto-digital.html


JUNHO - 2021 

 

 

 
5 

Item 4 

 
Refere-se a uma incapacidade em “ler” o mundo digital e mexer com a tecnologia moderna, principalmente 

com relação ao domínio dos conteúdos da informática como planilhas, internet, editor de texto, desenho de 
páginas web etc. A causa do analfabetismo tecnológico é associada à “exclusão digital”, denunciada em todo o 
mundo como a forma mais moderna de violência e modalidade sutil de manutenção e ampliação das 
desigualdades. Tal exclusão não se dá apenas no interior das classes sociais de um país, mas também entre 

nações e continentes. Os números são assustadores e os efeitos devastadores, não só no que diz respeito a 
fossos econômicos, como também, culturais. O Brasil possui um programa de alfabetização digital chamado 
MOVA digital, criado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo em 2001, baseado na pedagogia do 
educador Paulo Freire. 

Segundo a educadora Emília Ferreiro, com o computador assumindo função principal na informação, é 
fundamental que a sociedade se preocupe com as pessoas que estão à margem desta evolução, para não gerar 
uma massa de analfabetos tecnológicos. Nesse sentido, o professor está longe de dominar os conhecimentos 

que o computador exige, chegando a fazer parte deste analfabetismo que cresce em todo o mundo. 
Disponível em <https://www.educabrasil.com.br/analfabetismo-tecnologico/>. Acesso em 21 abr 2021. 

 

 
Unicamp - SEMANA I 

Prof. Vanessa 
 
TEXTO 1  

 
 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação: 
 
Proposta 1 - Como jornalista, redija UMA CRÔNICA ARGUMENTATIVA, a qual fará parte de uma edição sobre o 
papel do riso na construção social. 

a) O ponto de partida deve ser um fato vivido ou presenciado no seu cotidiano; 
b) Utilize como base as ideias colocadas em evidência nos textos motivadores (você pode ratificá-las ou 

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

Perfazendo-se de poucos personagens, ou em muitos casos isentos deles, a crônica argumentativa tem 

como principal eixo temático fatos corriqueiros inerentes ao cotidiano social, político ou cultural. Desta feita, o 
cronista, lançando mão de sua criatividade imaginativa, incrementa-os com toque de bom humor e ironia, de 
modo a permitir que as pessoas vejam por outra ótica aquilo que lhes parece relativamente óbvio. 

 
Proposta 2 –  
 

Texto - O Riso reúne três artigos escritos pelo filósofo francês Henri Bergson em 1899 para a Revue de 

Paris, reunidos em livro no ano seguinte. 
Nestes três textos, o autor busca elucidar o significado do cômico e o que está por trás do riso como 

fenômeno social. 
As formas desajeitadas, os desvios de padrão e o feio são alguns dos motivadores do riso. 
Decorre daí a hipótese de Bergson de que o cômico depende de certa insensibilidade humana, uma 

exigência de que o outro se encaixe em padrões sociais. 
O pensamento original e incisivo de Bergson, neste e em outros ensaios, o tornou um dos mais influentes 

filósofos modernos, com ideias que impactam a intelectualidade até hoje. 
https://www.amazon.com.br/Riso-Ensaio-Sobre-Significado-C%C3%B4mico/dp/8552100258 

 
Coloque-se na posição de um articulista e escreva um artigo de opinião para uma revista de grande 

circulação nacional, posicionando-se  sobre “Os benefícios do riso para a saúde física e mental”. 

Publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, esse tipo de texto tem como função apresentar e 
defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade.  

https://www.amazon.com.br/Riso-Ensaio-Sobre-Significado-C%C3%B4mico/dp/8552100258
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FUVEST - SEMANA I 

Prof. Fabiana 

 
Texto 1 
 

Por causa da dopamina, hoje em dia, gostamos de fazer compras ou de colecionar coisas – apesar de não 
haver nenhum benefício racional na maioria de nossos passatempos, gostamos deles porque satisfazem nossos 

desejos pré-históricos de pilhagem. Se ficamos viciados nisso e não conseguirmos parar, como ocorre com 
qualquer vício provocado pela dopamina, por melhor que seja o efeito, o preço é alto. 

SINEK, Simon. Líderes se servem por último: como construir equipes seguras e confiantes. Tradução Marcello Borges. São Paulo: HSM 

Editora, 2015, p. 69. 

Texto 2 
 

Os riscos de contágio pelo coronavírus aumentam nas aglomerações. Os médicos infectologistas vêm 
falando isso desde o começo da pandemia, mas o entendimento de como acontece a transmissão do vírus 
avançou nos últimos dias. (...) "A transmissão por aerossóis é mais desafiadora porque pressupõe partículas de 
pequeno tamanho. Pequeno suficiente pra que elas possam ficar bastante tempo no ar. Portanto, elas podem 

ser levadas a uma distância maior e podem permanecer infectantes por um tempo maior naquele tempo", disse 

dr. Marco Aurélio Sáfadi, presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP). 
Veiculado em 02 de janeiro de 2021. Disponível em: https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/riscos-de-contagio-pelo-coronavirus-aumenta-

nas-aglomeracoes-dizem-medicos-infectologistas/ 

 
Texto 3 

 
Folha de São Paulo, 22/02/2021. 

 

Texto 4 
 

“Nós estamos vendo jovens ainda se aglomerando porque eles dizem: para mim vai ser sintomas leves e 
não vou ter problema, mas são eles que estão levando para casa e matando seus pais e avós. É nisso que 
precisamos do apoio de todos”, alertou o médico e secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean 
Gorinchteyn. 

Diversos estudos mostram que jovens têm mais chances de contrair a covid-19. A maioria das pessoas 

nesta faixa etária não apresentam sintomas, por isso, devem reforçar os cuidados para não infectar os mais 
próximos, sobretudo, evitando festas e aglomerações. O descumprimento de poucos impacta a vida de muitos, 
tanto nas regiões onde estes eventos acontecem como nas residências. 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/jovens-festas-e-aglomeracoes-impactam-a-vida-de-familiares 

 
Texto 5 

 
Pupilas dilatadas, coração acelerado, musculatura tensa e frequência respiratória alta. Esses são os 

sintomas clássicos provocados no organismo por uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea. E, 
para que isso aconteça, basta uma pesada dose de som. Essa é a conclusão da fonoaudióloga Keila Knobel, 
pós-doutora pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Estadual de Campinas (Unicamp). Segundo 
ela, os poderes atrativos do som alto das baladas são capazes de provocar um grande aumento da secreção do 
hormônio, situação que pode se tornar viciante, assim como a ingestão de bebidas energéticas e de cafeína. O 
fenômeno atinge principalmente jovens que frequentam festas e shows com volumes muito acima do 
recomendado uma, duas, três ou até quatro vezes na semana. 

https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2013/06/18/noticias-saude,194411/som-alto-em-balada-pode-viciar.shtml 

 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/jovens-festas-e-aglomeracoes-impactam-a-vida-de-familiares
https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2013/06/18/noticias-saude,194411/som-alto-em-balada-pode-viciar.shtml
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Texto 6 

 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
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 necessidade de 

aglomeração, mesmo em meio a uma pandemia, é o vício da pós-modernidade?”. 
 
Instruções:  
 A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. 

 Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de 
redação.  

 Dê um título a sua redação. 
 
 

UFU - SEMANA I 

Prof. Vanessa 
 

Texto 1 - Só nos primeiros seis meses de 2020, mais de 80 mil brasileiros não tiveram o nome do pai em 
registros de nascimento, de acordo com a Associação Nacional dos Registradores Civis de Pessoas Naturais 
(Arpen Brasil). O IBGE estima 57 milhões de lares chefiados somente por mulheres. 

Tanto a culpa pelo abandono e quanto o sumiço dos pais caem no colo das mães. "É a cultura do 'quem 
mandou?'. Ou daquele ditado: 'quem pariu Mateus, que o embale'", explica Thaiz. 

"Em todo mundo existe um filme da Disney a respeito do que é ser mãe. É preciso de um príncipe em um 
lado, a mãe do outro e um filho na coluna ao meio. Caso fuja desse padrão, há vários aparatos morais para 
julgá-la", diz Thaiz. 
 

O termo "mãe solteira" era usado para julgar mulheres sem marido. Nos últimos anos, a alcunha pejorativa 
foi substituída por "mãe solo". A ideia é a de evitar que a maternidade seja validada somente por um estado 
civil. Há mães solo que defendem estender o significado até a quem tem um marido que não faz nada para 

criar o filho. 
Por séculos, médicos e intelectuais da filosofia e da psicologia endossaram que a maternidade era uma 

característica biológica e moral das mães. 
A ideia desse "amor incondicional" das mães começou por volta de 1760 na Europa, quando estudiosos 

perceberam que crianças com atenção exclusiva tinham chances maiores de sobreviver e, assim, reduzir 
impactos econômicos com a diminuição da população. 

Foi o começo da chamada importância da "vida privada". Até então, comunidades ocidentais partilhavam o 

cuidado dos recém-nascidos mais ou menos entre pessoas do mesmo quintal, o que ainda é comum entre 
povos africanos e indígenas. 
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[...] 

"Vivenciar a maternidade é cumprir uma série de 'etapas' pré-definidas", pontuam Tamires Giorgetti Costa 

e Elisabete Figueroa dos Santos, pesquisadoras de um estudo sobre psicologia entre mães solos adolescentes e 
negras em entrevista para Ecoa. "Ao utilizarmos o termo 'maternidade solo' compreendemos que muitas 
mulheres assumem total responsabilidade pelos filhos". 

A vulnerabilidade é agravada entre mães solos que são pretas e pobres. "Mulheres negras são mais 
propensas à solidão afetiva e abandono de parceiros", dizem. 

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a maioria (61%) das mães solo no 
país é negra. Entre os domicílios compostos por mulheres negras com filhos de até 14 anos, 63% se encontram 
abaixo da linha de pobreza. 
 

https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/reconstrucao-maes-solo/#page4 

 

Texto 2 – Segundo o Censo Demográfico de 2010 sobre Família e Domicílio, as famílias monoparentais são 
predominantemente constituídas pela figura materna.  

Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística, a mulher continua 
sendo a principal responsável pelos filhos.  “Em 2015, das 10,3 milhões de crianças brasileiras com menos de 4 
anos, 83,6% (8,6 milhões) tinham como primeira responsável uma mulher (mãe, mãe de criação ou 

madrasta).” 
Essas mulheres são chamadas de “mães solos”. Independentemente de serem solteiras, casadas, viúvas, 

ou divorciadas, elas são as principais ou até mesmo as únicas responsáveis pelos filhos, seja financeiramente 
ou por disponibilidade de tempo. E essa tarefa carrega grandes desafios.  

 
https://www.agenciajovem.org/wp/familias-monoparentais-os-desafios-de-ser-mae-solo/ 

 
SITUAÇÃO A -  Uma família monoparental pode ser constituída por inúmeras razões. Por livre escolha, 

como adoção e gestações ocasionadas através de inseminação artificial, ou quando ocorre abandono, término 
de relacionamento ou viuvês. Independentemente do motivo pelo qual uma família monoparental foi formada, é 

sempre um desafio mantê-la. Imagine-se nessa situação, escolha uma das razões mencionadas anteriormente 
e redija um RELATO contando sobre sua experiência, apresentando as dificuldades vivenciadas - 
principalmente, quando não há suporte ou quando há conflitos - e finalize com uma reflexão a respeito das 
cobranças e expectativas da sociedade em relação a esse tipo de formação familiar. 

SITUAÇÃO B – Na posição de chefe de edição de uma revista de circulação nacional, escreva um editorial 

posicionando-se a respeito dos desafios de ser mãe solo no Brasil. 

 
 

UnB - SEMANA I 
Prof. Raul 

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

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

fabricada em material transparente. 
 

Byung-Chul Han é um dos nomes mais celebrados da intelectualidade no mundo atual. O filósofo e escritor 
sul-coreano é especialista em estudos culturais e se transformou em uma das vozes mais reconhecidas do 
pensamento contemporâneo. A obra de Byung-Chul Han está centrada em fenômenos muito atuais, como a 
tecnologia, a cultura do trabalho desmedido ou os efeitos da globalização do capitalismo. 

“Quem fracassa na sociedade neoliberal do rendimento se acha responsável por isso e se envergonha, em 

vez de questionar a sociedade ou o sistema. É nisso que consiste a especial inteligência do regime neoliberal. 

(…) No regime neoliberal da autoexploração, a pessoa direciona a agressão a si mesma. Essa autoagressividade 
não transforma o explorado em revolucionário, mas em depressivo”. 

https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/reconstrucao-maes-solo/#page4
http://ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000010435610212012563616217748.pdf
https://www.agenciajovem.org/wp/familias-monoparentais-os-desafios-de-ser-mae-solo/
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– Byung-Chul Han- 

 
 

Autoexploração 
Grande parte da obra de Byung-Chul Han se alicerça na reflexão sobre como trabalhamos hoje em dia. Em 

uma entrevista concedida ao jornal El País, resumiu seu pensamento em uma frase: “Agora as pessoas 
exploram a si mesmas e acreditam que estão se realizando”. 

Para Byung-Chul Han, o homem atual segue um mandato social: fazer tudo o que PUDER. Até pouco 
tempo, as pessoas faziam o que DEVIAM. Agora, o ser humano acredita que deve alcançar o “sucesso”, mesmo 
às custas de si mesmo, e fica seriamente angustiado se não triunfa. O poder não precisa açoitá-lo. Cada um se 

submete a esse regime de trabalho e consumo de forma completamente voluntária. 
O tempo 

O tempo é outro desses elementos críticos no mundo atual. O filósofo afirma que é necessária uma 
revolução no uso do tempo. O que importa agora é a aceleração e o passageiro. Fazer tudo muito rápido e 
deixar ir embora assim que chega. É um atentado contra a permanência. 

Para este pensador, é fundamental recuperar o tempo pessoal, ou seja, aquele no qual nos dedicamos a 

nós mesmos. Tempo próprio, para além do sistema produtivo. Recuperar os momentos de lazer e os momentos 
para a festa. Reservar tempo para o improdutivo, não para a “pausa” que torne o trabalho mais eficiente. 

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 as ideias centrais 
sugeridas pela frase: 

Na contemporaneidade, o maior inimigo do indivíduo é ele mesmo. 
 

 
ENEM – SEMANA II 

Prof. Viviane 
 

INTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

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

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

 – apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. 

 
TEXTO 1 

 
O consumismo é uma compulsão caracterizada pela busca incessante de objetos novos sem que haja 

necessidade de sua aquisição. Após a industrialização, criou-se uma mentalidade de que quanto mais se 
consome mais se tem garantias de bem-estar, de prestígio e de valorização, já que na atualidade as pessoas 

são avaliadas pelo que possuem e não pelo que são.  
http://www.mundoeducacao.com.br/psicologia/consumismo.ht 

 
TEXTO 2 
 

O consumismo tem origens emocionais, sociais, financeiras e psicológicas que juntas levam as pessoas a 
gastarem o que podem e o que não podem com a necessidade de suprir a indiferença social, a falta de recursos 
financeiros, a baixa autoestima, a perturbação emocional e outros.  

http://www.brasilescola.com/psicologia/consumismo.htm 

 

 

http://www.mundoeducacao.com.br/psicologia/consumismo.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/psicologia/consumismo.ht
http://www.brasilescola.com/psicologia/consumismo.htm
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TEXTO 3 

 

A pessoa que não consegue se controlar dentro de uma loja, em geral, tem outros problemas psicológicos, 
como ansiedade e pouca autoestima. Entre 60% e 70% das mulheres com compulsão por compras apresentam 
sintomas depressivos. Em média, demora dez anos para uma pessoa perceber que seu comportamento pode 
ser doentio. A decoradora Lygia Camargo, 26 anos, é incapaz de sair para comprar qualquer coisa e não voltar 
com várias sacolas. Ela esconde do namorado suas aquisições, tem mania de trocar o que compra e comete 

excessos como levar duas bolsas Louis Vuitton de uma só vez. "Sinto vergonha de sair da loja sem uma sacola 
e nunca pergunto o preço", conta. "Já até pensei em procurar terapia, mas acaba faltando tempo", diz a moça, 
que muitas vezes chega atrasada a compromissos porque fica olhando vitrines ou comprando. "Nesses casos 
digo sempre que me atrasei no médico." 

http://veja.abril.com.br/especiais/mulher_2006/p_060.html 

 
TEXTO 4 

 
 
TEXTO 5 
 

Hoje o mundo já sofre com as mazelas, as moléstias do consumismo, das compras impensadas e não 

sustentável. Isso vem exaurindo os recursos naturais, em especial as matérias-primas e a energia. Estamos 
caminhando para um colapso ambiental e prova disso são as mudanças climáticas que vem ocorrendo no 
Planeta Terra. Além de consequências ruins ao consumista que são processos de alienação, exploração no 
trabalho, a multiplicação de supérfluos (que contribuem para o processo de degradação das relações sociais e 
entre sociedades) e a oneomania (que é um distúrbio caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro que é 
mais comum nas mulheres tomando uma proporção de quatro por um), o meio ambiente também sofre com 

este “mal do século”, pois o aumento desenfreado do consumo incentiva o desperdício e a grande quantidade 

de lixo. 
http://tudosobreoconsumismo.blogspot.com.br/2008/06/hoje-o-mundo-j-sofre-com-as-mazelas-as.html 

 
Proposta de redação  

 
Com base nos textos a seguir, redija um texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo sobre o tema O 

consumismo na contemporaneidade. Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos 
adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e 

opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://veja.abril.com.br/especiais/mulher_2006/p_060.html
http://tudosobreoconsumismo.blogspot.com.br/2008/06/hoje-o-mundo-j-sofre-com-as-mazelas-as.html
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ITA - SEMANA II 

Prof. Yuri 
 

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

“Intolerância no século XXI: Por qual razão não aceitamos a opinião contrária?” 
 

Texto I 
 

A intolerância não tem raízes genéticas, nem ontológicas, nem patológicas. Existe uma formação para tal, 
tendo isto em vista, é possível apresentar uma proposta educacional como uma alternativa para a superação da 
intolerância. Proposta esta que disponibilize tempo para que os indivíduos reflitam, questionem dando abertura 
para a construção de uma ética fundamentada na reflexão, ou seja, a partir da desconstrução ocasionada pelo 
pensar surge o espaço onde o ideal de tolerância pode florescer. 
 

Disponível: <http://www.pucrio.br/pibic/relatorio_resumo2011/Relatorios/CTCH/EDU/EDUS%C3%B3stenes 

%20Alberto%20da% 20Silva.pdf> 

 

Item 2 
 

“Nós não somos sós no mundo, não podemos nos reconciliar com a variedade do gênero humano e com as 

diferenças entre os homens, a não ser tomando consciência do fato de que “são os homens e não o homem que 
habitam a face da terra”. 
 

Hannah Arendt. 

 
Item 3 

 
A violência e os abusos contra os direitos humanos praticados na internet vêm crescendo no país. Em 

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

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

maus tratos contra animais e intolerância religiosa. 
Neste ano, entre março e julho, as denúncias de homofobia saltaram para 2.782 (contra 1.017 no mesmo 

período do ano passado). A apologia aos crimes contra a vida cresceu 95% e o racismo, 245% nos cinco 
primeiros meses da pandemia. Já as denúncias de maus tratos a animais subiram 302%, segundo a SaferNet. 

Mas, afinal, a internet deixou as pessoas mais intolerantes? Os professores do curso de psicologia do 

UNICURITIBA Daniela Jungles e Guilherme Alcântara Ramos garantem que não. E na semana dedicada ao 
debate sobre o tema, motivado pelo Dia da Tolerância (16 de novembro), eles lembram que o desrespeito, o 
ódio e a maldade não se originaram nas redes sociais. 

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

Sherbrooke (Canadá) e supervisora do Serviço-Escola de Psicologia do UNICURITIBA. 
 
Internet e a “segurança” por trás da tela 

 
Na avaliação do mestre em Psicologia, membro do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico do 

UNICURITIBA e orientador de projetos de qualidade de vida e bem-estar, professor Guilherme, a internet não 

aumenta a intolerância, mas permite o alcance de comunicação entre grupos que não se conheciam e que 
agora tem ferramentas para disseminar seus discursos de ódio. 

“A intolerância é uma realidade histórica e cultural em todo o mundo. Tivemos a inquisição, o 
holocausto, a escravidão e, para citar exemplos mais modernos, temos profissões mais privilegiadas 
que outras. A questão é que leis e as lutas de grupos sociais e minorias tornaram essas práticas 
menos aceitas social e presencialmente, mas a internet permite a prática da intolerância de forma 
mais ‘segura’ porque facilita o anonimato. É mais fácil ser intolerante na internet do que cara a 

cara”, comenta o especialista, que também é coordenador da Comissão de Psicologia Organizacional e do 
Trabalho do Conselho Regional de Psicologia. 

A mobilização de grupos que praticam discursos de ódio e incitam a violência também encontrou campo 
fértil no meio virtual. “Agora, as pessoas reforçam as suas ideias e encontram seus pares na internet, 
aumentando esse efeito dominó que faz parecer com que a sociedade está mais intolerante quando, 
na verdade, as redes sociais apenas amplificam a voz desses grupos”, continua Ramos. 
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Banalização da violência 

 

Se o tipo de agressão cometido na web é o mesmo que se vê na vida offline, o que muda é a intensidade 
com que as pessoas reagem quando estão atrás da tela. Afinal, um sem-fim de pessoas que não tem a ousadia 
de responder de forma agressiva e desrespeitosa em uma discussão cara a cara sente-se livre e desinibido nas 
redes sociais, explicam os professores. 

As causas da banalização da violência em posts e comentários em redes sociais, diz a psicóloga, vão além 

da possibilidade de anonimato e tem sua origem em questões culturais e sociais. “A agressão online é 
considerada uma justificativa moral e se uma mensagem não corresponde à minha verdade, eu me 
frustro a ponto de me sentir desrespeitado e desafiado. Poucas são as pessoas realmente dispostas 
a ouvir opiniões distintas.” 
 

Disponível em: < https://leopoldinense.com.br/noticia/18716/casos-de-intolerancia-e-discursos-de-odio-

batem-recordes-nas-redes-sociais >  

 
 

Unicamp - SEMANA II 
Prof. Vanessa 

 
Texto 1 - Redes sociais: quando compartilhar é humilhar 

 
Plataformas sociais geram um eco infinito. Algumas vezes, levam a uma desumanização do outro. 

Precisamos de formação para usá-las sem danos e para não cometer, sem perceber, um crime 
O youtuber que há dois anos deu um biscoito recheado de pasta de dente a um mendigo em Barcelona, 

gravou a cena e a publicou na Internet saberia que estava cometendo um crime contra a integridade moral se 
tivesse intuído que o mundo virtual é regido pelos mesmos direitos e obrigações que o entorno físico. Humilhou 

uma pessoa vulnerável. E para agravar a situação o divulgou maciçamente através de seu próprio canal do 
YouTube. Há duas semanas, foi condenado a 15 meses de prisão. As redes sociais não são uma simples e 
inocente conversa de bar. Têm um eco infinito e, frequentemente, distorcem e corroem a convivência. 

O caso do youtuber é uma amostra da desumanização que se instalou nas redes sociais. Os direitos 
fundamentais das pessoas são atacados, os valores sociais são menosprezados, a intimidade é pisoteada. Como 
diz o coordenador do curso de pós-graduação de Marketing Digital de La Salle, Ricard Castellet, as redes sociais 
são uma ferramenta com dois polos: “Amplificaram os fatos puníveis, alguns muito tristes, mas também 

desenvolveram fluxos de comunicação e de conhecimento, contribuindo para que circulem e se democratizem 

como nunca. O problema está no uso que fazemos. São fantásticas, mas, se receberem um mal-uso, são 
plataformas perigosíssimas à convivência”. 

As redes sociais nasceram antes do que pensamos. O advogado norte-americano Andrew Weinreich é visto 
como o criador da primeira em meados dos anos noventa do século passado. Ele a batizou de Six Degrees (Seis 
Graus), evocando a hipótese de que qualquer pessoa pode estar conectada a outra através de uma cadeia de 
conhecidos com no máximo seis ligações. Weinreich vendeu sua empresa em 1999, pouco antes da queda das 

companhias pontocom e apenas cinco anos antes de que Mark Zuckerberg e seus sócios fundassem o 
Facebook, a mais popular das redes sociais contemporâneas, com mais de 2 bilhões de usuários. 

Para grande pare da legião de adeptos, usar bem essas plataformas é uma matéria a ser cumprida. 
Publicar vídeos que incitam o ódio, cortejam a xenofobia e fomentam a violência e o sexismo não são somente 
reprováveis ética e socialmente, como podem ter consequências penais. Muitos usuários não são plenamente 
conscientes. “É preciso se vacinar contra a ingenuidade”, diz o especialista em Direito Digital Ricardo Oliva, que 

pede o reforço da educação digital nos colégios para evitar que sejam cometidas humilhações, vexames e 
atentados contra a intimidade com um clique. 

Em abril, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa aprovou um relatório coordenado pelo ex-
senador espanhol socialista José Cepeda que fazia uma pergunta inquietante: as redes são conexões sociais ou 

ameaças aos direitos humanos? O documento questionava o modelo de negócio da Internet, baseado em reunir 
dados pessoais. É esse o preço a ser pago pelo acesso aos serviços? Como evitar o controle sub-reptício? 

Em teoria são inócuas, mas podem mudar e mudar até se tornarem máquinas perversas. O cientista 

britânico Tim Berners-Lee aproveitou o 30° aniversário da World Wide Web para refletir sobre os acertos e 
erros derivados de sua invenção. “Ainda que a web tenha criado oportunidades, dando voz a grupos 
marginalizados e tornando nossas vidas mais fáceis, também criou oportunidades para os vigaristas, deu voz 
aos que proclamam o ódio e tornou mais fácil cometer toda a espécie de crimes”. 

A funcionária da fábrica Iveco localizada no distrito madrilenho de San Blas-Canillejas que se suicidou no 
final de maio após a divulgação maciça de um vídeo sexual gravado há cinco anos é um exemplo paradigmático 
dos efeitos ominosos das plataformas digitais. A empregada da empresa, de 32 anos e mãe de duas crianças, 

de 4 anos e 9 meses respectivamente, não pôde suportar o assédio que recebeu no trabalho, os cochichos de 
seus colegas e a pressão ambiental pelo vídeo se tornar viral através de grupos de WhatsApp. A investigação 
judicial determinará as responsabilidades por essa trágica morte. Mas a lei é muito clara. “Ver um vídeo com 
essas características é uma questão moral, exibi-lo é uma questão legal”, diz a especialista em comunicação 
digital e professora da Universitat Oberta da Catalunya Raquel Herrera, que vê nesse terrível acontecimento 
uma evidente carga machista. A fanfarrice, a cultura da exibição, é masculina. “Em muitas situações ainda se 

considera que um homem é um campeão se tem muitas conquistas, mas em uma mulher parece um crime. Há 

https://leopoldinense.com.br/noticia/18716/casos-de-intolerancia-e-discursos-de-odio-batem-recordes-nas-redes-sociais
https://leopoldinense.com.br/noticia/18716/casos-de-intolerancia-e-discursos-de-odio-batem-recordes-nas-redes-sociais
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muita gente que procurou o vídeo por pura morbidez. É fácil um conteúdo mórbido se tornar viral. Se as 

pessoas soubessem que divulgar esse tipo de imagem é crime, não o fariam”, diz Herrera. 
O Código Penal espanhol deixa pouca margem à dúvida. O artigo 197 é extremamente claro quando diz 

que será punido com uma pena de 3 meses a 1 ano de prisão e multa de 6 a 12 meses aquele que sem 
autorização da pessoa afetada “difundir, revelar e ceder a terceiros” imagens e gravações audiovisuais 
privadas, até mesmo no caso de terem sido obtidas com seu consentimento. Parece óbvio que no terrível caso 
da Iveco a lei foi desrespeitada e a intimidade pessoal foi gravemente afetada. O dano foi de tal dimensão que 

levou a funcionária a tomar uma decisão drástica. O advogado Oliva considera que as pessoas que contribuíram 
à distribuição do vídeo deveriam ser investigadas por crime de revelação de segredo e ataque à intimidade. 

Até a reforma do Código Penal de 2015, só se punia a difusão de fotografias e vídeos se fossem feitos sem 
a autorização do interessado e fossem imagens roubadas. O detonador do endurecimento tem nome próprio: 
Olvido Hormigos. Em 2012 era vereadora da cidade de Los Yébenes (Espanha). Denunciou seu ex-companheiro 
por divulgar um vídeo erótico que circulou pela Internet rapidamente. Mas não ocorreu crime contra a 
intimidade porque não foi roubado e gravado ilicitamente. O Código Penal daquela época dizia que o crime de 

revelação e divulgação de segredos só existiria se as imagens divulgadas fossem obtidas ilicitamente. Não era o 
caso de Hormigos. 

Nas redes sociais as condutas privadas confluem com as sociais. “Há uma falsa aparência de privacidade", 

diz o professor da Universidade Complutense Arturo Gómez Quijano, que observa como a lei da simplicidade 
domina na Internet. “O julgamento é imediato, eliminando matizes e profundidade. Os veículos de comunicação 
precisaram de informação sobre o que aconteceu na tragédia da Iveco antes dos juízes, e as redes, antes da 

imprensa. Transformamos essas plataformas em um fim, quando na verdade são um meio”. No mesmo instante 
em que o vídeo cai na Internet e no Facebook perde-se seu controle. Estoura. Sua difusão pode adquirir uma 
dimensão global. 

O desconhecimento por parte dos usuários é monumental. “Temos um problema de pedagogia e educação 
das redes”, diz Castellet. “Estamos diante de uma revolução da comunicação. Uma mudança radical. Em 10 
anos usos e costumes se modificaram. A sociedade está aprendendo a utilizar essas plataformas e deveria 
existir formação obrigatória no colégio para ensinar as possibilidades negativas das redes e seus perigos. É 

preciso educar na escola e na família para que o uso seja coerente e racional”. 
Utilizar incorretamente essas plataformas é nocivo à convivência. De modo que ganhou importância uma 

corrente de opinião que pede maior regulamentação da Internet e das redes sociais. “Se esses canais são 
utilizados para destruir a reputação de uma pessoa, é preciso ter normas”, diz Castellet. Para evitar situações 
dramáticas, não são poucos os que pretendem ativar no ecossistema de trabalho manuais de boas práticas. 
Essas barreiras contra incêndios seriam, de acordo com Raquel Herrera, uma garantia dos direitos e deveres 

das empresas para proteger a reputação de seus funcionários. 

As mudanças tecnológicas avançam a um ritmo vertiginoso e a sociedade não os assimila com a mesma 
celeridade. Gómez Quijano utiliza uma metáfora: “As pessoas não são capacitadas para dirigir uma Ferrari, e 
isso gera problema importantes”. As redes sociais são uma ferramenta muito poderosa para que os usuários 
não tenham formação. “Isso está explodindo em nossas mãos e vamos aprendendo por tentativa e erro”, 
acrescenta. A dualidade emissor-receptor dos meios tradicionais já não serve. “O receptor antes era passivo, 
mas agora demos a ele a máquina de responder. A sociedade está presa em um ecossistema hiperconectado, 

com suas vantagens e inconvenientes. Não temos experiência e conhecimento acumulado. Nas redes sociais se 
perdeu a sensação de privacidade e intimidade. Medimos muito o quantitativo, mas é preciso educação para 
hierarquizar e dar importância ao qualitativo. Até agora, a tribo soube educar, mas pela primeira vez na história 
não está sabendo assumir essa função pedagógica”. 

Essa carência, misturada com uma clamorosa ignorância e um ilimitado afã de notoriedade, é um coquetel 
explosivo que alimenta as redes com produtos tóxicos para ganhar adeptos a qualquer custo. Até mesmo com 
passatempos macabros. Muitos adolescentes participam de desafios violentos, testes extravagantes e ridículas 

competições para ampliar seu grupo de seguidores online. Pela web circulam vídeos onde os jovens rivalizam 
com jogos selvagens. Uma das últimas modas consiste em apertar o pescoço de uma pessoa para provocar o 

desmaio por asfixia, uma atrocidade que convive na Rede com outros desafios absurdos, como besuntar o 
corpo com álcool e tocar fogo, ferimentos autoinfligidos e passar de um quarto ao outro pela varanda dos 
hotéis. 

É justamente essa falta de formação e aprendizagem no uso das redes que torna os usuários altamente 
manipuláveis, de acordo com Gómez Quijano: “Somos previsíveis porque as empresas nos conhecem. Damos 

nossa intimidade a elas de presente. O Facebook e o WhatsApp são um gigantesco ouvido. Sabem tudo o que 
dizemos”. Para mitigar esse poder onímodo, o Conselho da Europa dá uma receita: estabelecer fórmulas de 
cooperação entre as redes sociais e as autoridades públicas como antídoto aos venenos do ciberespaço: a 
intolerância, a desinformação, a incitação ao ódio, os ataques à privacidade. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/14/cultura/1560533971_274766.html?fbclid=IwAR2MIDmS9yV4C7xtK7RHx3e8

CtnQ5m4lL6h6IDnOnx9-5bQJ_mp76upXXzw 

 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação: 
 

Proposta 1 - Suponha que você esteja em uma aula de produção textual e seu(sua) professor(a) deseja 

testar sua capacidade de resumir um texto, sem alterar o ponto de vista do autor. Levando-se em consideração 

as características desse gênero textual e o texto mencionado, redija um resumo do texto “Redes sociais: 
quando compartilhar é humilhar”.   

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/14/cultura/1560533971_274766.html?fbclid=IwAR2MIDmS9yV4C7xtK7RHx3e8CtnQ5m4lL6h6IDnOnx9-5bQJ_mp76upXXzw
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/14/cultura/1560533971_274766.html?fbclid=IwAR2MIDmS9yV4C7xtK7RHx3e8CtnQ5m4lL6h6IDnOnx9-5bQJ_mp76upXXzw
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Para desenvolver um bom resumo é importante ser capaz de, sem copiar enunciados do texto original e 

sem emitir comentários ou juízos de valor, identificar as ideias ou os fatos essenciais contidos na matéria. 

Proposta 2 - Imagine que você trabalhe na publicação El País e que integre a equipe de editores.  Com 
base nas informações apresentadas, redija um editorial, discutindo sobre “a desumanização do próximo 
nas redes sociais”. 

Jornais e revistas costumam posicionar-se em relação aos acontecimentos sociais. Esse feito contribui para 
a publicidade desses meios de comunicação, uma vez que os leitores procurarão e serão fiéis às mídias que 

compartilham de seus ideais e pontos de vista. O Editorial é um texto que expressa a opinião coletiva dos 
responsáveis pela redação do periódico.  
 
 

FUVEST - SEMANA II 
Prof. Raul 

 

Texto 1 
 

Em meados de 2017, o termo “cancelamento” surgiu para nomear a prática virtual de boicote a 
personalidades (famosas ou não) que cometeram alguma violência ou tenham dito ou feito algo considerado 

moralmente errado pelos padrões de determinado grupo dentro e fora da internet. 
O termo foi popularizado e difundido a partir de movimentos de denúncia como o #MeToo. 
Há quem defenda a cultura do cancelamento como meio de romper com a estrutura de poder que blinda 

pessoas privilegiadas na sociedade. Afinal, foi por meio dela que grupos minoritários conseguiram expor 
violações a direitos humanos e fazer sérias denúncias.  

Mas será que, a longo prazo, “cancelar” resolve problemas estruturais de desigualdade? Ou apenas 
reproduz uma lógica punitivista ao linchar quem muitas vezes fez um comentário por ignorância?  

https://guiadoestudante.abril.com.br/redacao/tema-de-redacao-como-funciona-a-cultura-do-cancelamento/ 

 
Texto 2 

O que acontece, segundo a pesquisadora Anna Vitória Rocha, da USP, é que a cultura do cancelamento foi 

perdendo o senso de proporção. Se antes cancelavam-se figurões de Hollywood acusados de abuso sexual, hoje 
se cancela alguém que usa um termo deturpado para se referir a algum tema do universo LGBT+, por exemplo. 
“As pessoas confundem o que é você estar agindo por ignorância ou estar reproduzindo um preconceito por ser 
parte de um grupo privilegiado”, afirma Anna.   

Não que seja errado responsabilizar alguém por reproduzir falas machistas, racistas e por aí vai. A questão 

é que o cancelamento não deveria ser o objetivo final, mas sim a mudança nas estruturas que geram esse tipo 
de comportamento.  

https://guiadoestudante.abril.com.br/redacao/tema-de-redacao-como-funciona-a-cultura-do-cancelamento/ 

 
Texto 3 
 

Em tese, qualquer atitude considerada discriminatória, injusta, imoral ou antiética pode ser considerada 
merecedora do cancelamento. Recentemente, para citar alguns exemplos, houve o caso da influenciadora 
digital Gabriela Pugliesi, que foi cancelada por ter furado a quarentena. J.K. Rowling, autora da saga Harry 
Potter, foi duramente criticada por fãs, atores da saga no cinema e até mesmo por colegas de profissão por 

uma série de comentários no Twitter considerados transfóbicos. "É importante mencionar que também é 
possível ser cancelado por uma curtida, comentário ou compartilhamento considerado indevido", salienta 
Isabelle Bedê. 

https://www.unifor.br/web/melhor-profissao/redacao-enem-o-que-e-a-cultura-do-cancelamento-e-como-estudar-sobre-o-tema 

 
Texto 4 

 
Cultura do cancelamento levará à radicalização, diz jornalista Bari Weiss, que se demitiu do NYT 

 
Folha: A cultura do cancelamento é a grande ameaça hoje para o debate de ideias? 
Bari: Há duas grandes ameaças. Uma é que nós estamos vivendo em um mundo pós-moderno e da pós-

verdade, no qual Trump é um enorme exemplo. Mas também acho que esse estreitamento do que é aceitável 
no debate público não vai fazer o que seus defensores desejam. O que eles esperam é que o progresso reine, a 
justiça social vença e todos os que já tiveram um pensamento intolerante em suas vidas sejam transformados. 
O que na verdade isso vai fazer é radicalizar as pessoas. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/12/cultura-do-cancelamento-levara-a-radicalizacao-diz-jornalista-que-se-demitiu-do-nyt.shtml 

 

https://www.unifor.br/web/melhor-profissao/redacao-enem-o-que-e-a-cultura-do-cancelamento-e-como-estudar-sobre-o-tema
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/12/cultura-do-cancelamento-levara-a-radicalizacao-diz-jornalista-que-se-demitiu-do-nyt.shtml
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Texto 5 

 
https://querobolsa.com.br/revista/atualidades-enem-cultura-do-cancelamento 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

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: 
 

Cultura do cancelamento e o tribunal das redes sociais 
 

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

 
 

UFU - SEMANA II 
Prof. Jacqueline 

 
Orientações UFU  

Leia com atenção todas as instruções. 
A) Você encontrará duas situações para fazer sua redação. Leia as situações propostas até o fim e escolha a 

proposta com a qual você tenha maior afinidade. 
B) Após a escolha de um dos gêneros, assinale a opção no alto da Folha de Resposta e, ao redigir seu texto, 

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

escolhida que você pretende abordar. 

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

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

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

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

tema e ao gênero que escolheu, sua redação será penalizada. 
 

 

Leia com atenção o texto abaixo. 
 

Finalmente uma droga que faz bem à saúde 
Boas notícias para os devoradores de páginas que não desejam nunca saciar a fome 

 
Esta matéria sem dúvida pode lhe interessar: já sabíamos que o esporte pode aumentar em cinco anos a 

expectativa de vida; que o grão integral do cereal diminui em 7% a possibilidade de morte prematura; que a 

interação de dois genomas mitocondriais prolonga a vida em 16%, segundo publicou na Nature uma equipe de 
pesquisadores espanhóis, após analisar 20 gerações de roedores. Inclusive sabíamos que comer pouco é uma 

https://querobolsa.com.br/revista/atualidades-enem-cultura-do-cancelamento
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fórmula que atrasa o envelhecimento, devido à produção gerada de sulfeto de hidrogênio (que tem efeito 

protetor sobre as células), segundo estudos realizados na Universidade Harvard com camundongos e que 

confirmaram a prática oriental de que comer sem encher a barriga é um passo seguro rumo à longevidade. 
Mas há uma coisa que não foi medida em roedores, e sim em pessoas, e que traz boas notícias para os 

devoradores de páginas que não desejam nunca saciar a fome: ler prolonga a vida; e quanto mais você ler, 
melhor. Aqui não há dietas, e o único milagre está na maior quantidade: quem lê em média 3,5 horas por 
semana vive 17% mais do que quem não abre um livro; os que leem ainda mais tempo vivem 23% mais. São 

quase dois anos – dois anos! – de recompensa. 
Um estudo sobre saúde e aposentadoria realizado por cientistas da Universidade Yale avaliou 3.635 

pessoas durante 12 anos. Depois de eliminar os fatores de ajuste de sexo, raça, condição de saúde e possível 
obesidade e depressão, a equipe decretou: ler prolonga a vida. 

O estudo, publicado na Social Science & Medicine, conclui que os leitores de livros costumam ser mulheres 
com formação elevada e melhor poder aquisitivo, mas isso não é determinante; o fundamental é ler. “As 
pessoas que leem meia hora por dia já levam uma vantagem de sobrevivência significativa em relação às que 

não leem nada”, disse Becca R. Levy, professora de epidemiologia de Yale e principal autora do estudo, ao The 
New York Times. “E essa vantagem permanece após a correção de variáveis como a saúde, a educação e as 
habilidades cognitivas.” 

O estudo não avalia gêneros nem qualidades literárias. Aparentemente, Cervantes e Dickens têm as 

mesmas chances de prolongar nossas vidas que Jorge Amado e Dan Brown. Jornais também contam. “Talvez o 
seguinte passo para Yale é medir com quais autores podemos viver um pouco mais. Essa é uma ideia. Agora já 
sabemos que a poesia não fornece antioxidantes como o arroz integral e que, no entanto, autores como 

Guimarães Rosa são pura ginástica para a cabeça; que o ensaio não tem a ver com gorduras monoinsaturadas, 
nem o romance com o risco cardiovascular, mas que a obra de Clarice Lispector pode manter nossos níveis de 
palpitações adequados. É uma descoberta genial para curtir este fim de inverno: pela primeira vez, a droga que 
queremos na veia é boa para a saúde. Se possível, com uma torrada integral na outra mão. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/19/deportes/1471621596_718582.html  

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

RELATO no qual fique evidenciado a sua paixão pela leitura após ler um livro que lhe fez adquirir esse hábito e, 

desde então, não parou mais. 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um 

EDITORIAL sobre a importância da leitura na formação da cidadania. 
 
 

UnB - SEMANA II 
Prof. Fabiana 

 
Texto I 
 

É necessário estudar  determinado aspecto da cultura policial que é caro à realidade brasileira: as atitudes 
e visões acerca dos direitos humanos. Como os policiais veem os direitos humanos? Eles compartilham visões 
homogêneas ou há variações dentro da corporação? (...) Os dados mostram que há predomínio de atitudes de 

rejeição aos direitos humanos. Como previsto, essa rejeição é maior entre os não-oficiais e policiais de rua. 
Todavia, descobriu-se que os policiais mais jovens são os que mais rejeitam os direitos humanos.  

Texto adapatdo de artigo científico disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-

45222016000100320&script=sci_abstract&tlng=pt 

 
Texto II  
 

O discurso de que as entidades ligadas aos Direitos Humanos "só servem para defender bandidos" e 

"atuam contra a polícia" costuma vir à tona de tempos em tempos, especialmente quando essas instituições se 
pronunciam a favor da apuração de supostos excessos policiais. Para o presidente da Comissão de Direitos 

Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB/AL), Daniel Nunes, essa ideia é falsa e vem de 
setores da sociedade que não querem que a população desassistida tenha acesso a direitos básicos. 

Em entrevista à Gazetaweb, Daniel Nunes afirma que a comissão é aliada da polícia e atua na luta por 
melhores condições de trabalho para as corporações. Entretanto, o presidente destaca que cabe às instituições 
ligadas aos Direitos Humanos atender às vítimas de "atos equivocados da polícia" ou "da ação de alguns maus 
policiais". "O que defendemos é que a polícia tem que agir dentro da lei", disse Nunes. 

http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia-old.php?c=374765&e=6 

 
Texto III 

 
Infelizmente, a imagem da polícia está associada aos episódios de corrupção e violência, como os episódios 

divulgados nesses últimos anos pela mídia nacional e internacional – como Carandiru-SP (1992), Vigário Geral–
RJ (1993), Corumbiara- RO (1995), Eldorado dos CarajásPA (1996), Diadema - SP (1997) –, além dos grupos 
de extermínio, formados na sua maioria por policiais, a chamada “milícia policial”. Enfim, além do Estado 

Brasileiro ter se mostrado ineficiente de garantir o direito à segurança, esses agentes tornam-se instrumentos 

potenciais de insegurança da população, situação claramente apontada no relatório da Anistia Internacional 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/19/deportes/1471621596_718582.html
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222016000100320&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222016000100320&script=sci_abstract&tlng=pt
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia-old.php?c=374765&e=6
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“Eles Entram Atirando – Policiamento de Comunidades Socialmente Excluídas no Brasil” (Índice AI: AMR 

19/025/2005). A situação de medo e insegurança não atinge somente a população. Contraditoriamente, esses 
profissionais de segurança passam por constates mortificações a ponto de omitirem que são policiais, como nas 
palavras de um policial com 26 anos de profissão falando de modo desanimado: “Quando perguntam qual a tua 
profissão eu evito falar, deixo um vazio” (informação verbal). 

http://www.soudapaz.org/upload/pdf/pensando_a_seguran_a_vol2.pdf 

 
Texto IV 
 

 
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/caiu-na-rede-mais-25-cpfs-cancelados/ 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

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 “O DESAFIO DE INTEGRAR A 
AÇÃO POLICIAL À DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS”. 

 
 
 

ENEM – SEMANA III 
Prof. Nathan 

 

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

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

 
TEXTO I 
 

O PROCON é um órgão público que atua primordialmente na proteção e defesa dos direitos dos 

consumidores e seus interesses, na esfera individual e coletiva. Trata-se de um órgão extrajudicial considerado 
como um meio alternativo para a solução de impasses e conflitos decorrentes das relações de consumo. 

Além disso, é uma clara representação de efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, previsto 
na Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXV). Por falar nela, a Magna Carta também traz dispositivos sobre o 
consumidor, ao prever no art. 5º, XXXII que: "O Estado promoverá a defesa do consumidor". Trata-se de uma 
norma de eficácia limitada, ou seja, necessita de um complemento para que seja efetivada. 

Nesse sentido, foi criado o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) por meio do Decreto 
Presidencial n. 2181/1997, com o objetivo de integrar os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e 
municípios que tratam sobre a defesa do consumidor. Além disso, foi editado e publicado o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8708/1990), legislação que proporcionou proteção jurídica ao consumidor. 

Além do PROCON, existem outras entidades que atuam na defesa do consumidor, como: o Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Delegacia de Defesa do 
Consumidor, as Entidades Civis de Defesa do Consumidor, as Agências Reguladoras e mais recentemente foi 

criada a plataforma consumidor.gov.br com a finalidade de resolução de conflitos extrajudicialmente. 
Disponível em: https://modeloinicial.com.br/artigos/papel-procon 

 

http://www.soudapaz.org/upload/pdf/pensando_a_seguran_a_vol2.pdf
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TEXTO II 

 

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) está completando 30 anos. Desde que a defesa do consumidor 
foi erigida a direito fundamental e princípio base da ordem econômica, nos termos do disposto nos arts. 5º, 
XXII e 170, V da Constituição Federal, muitos foram os desafios enfrentados até aqui para a efetivação dos 
parâmetros e regras que informam as relações de consumo previstos no CDC. 

Trata-se de uma lei principiológica, que possibilita a sua permanente adaptação às modificações 

apresentadas no mercado de consumo ao longo dos anos. Como bem colocou Claudia Lima Marques, trata-se 
de uma lei de aplicação transversal entre o direito privado e o direito público, que visa a proteger o consumidor 
em todas as suas relações jurídicas frente ao fornecedor, seja ele um profissional, empresário ou comerciante. 

Assim, para além dos interesses meramente individuais de cada sujeito envolvido na relação jurídica de 
consumo, o CDC procurou tratar dos direitos de um grupo social caracterizado por um traço em comum: a 
vulnerabilidade que marca a posição de todos os consumidores em uma sociedade massificada, globalizada e 
informatizada. 

Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2020/os-
30-anos-do-codigo-de-defesa-do-consumidor-avancos-e-desafios-para-as-proximas-decadas (Adaptado) 

 

TEXTO III 

 
Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/03/15/telecomunicacoes-lideram-ranking-de-reclamacoes-

de-consumidores-em-2018.ghtml 

 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2020/os-30-anos-do-codigo-de-defesa-do-consumidor-avancos-e-desafios-para-as-proximas-decadas
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2020/os-30-anos-do-codigo-de-defesa-do-consumidor-avancos-e-desafios-para-as-proximas-decadas
https://www.imaginie.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Sem-titulo-1.png
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/03/15/telecomunicacoes-lideram-ranking-de-reclamacoes-de-consumidores-em-2018.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/03/15/telecomunicacoes-lideram-ranking-de-reclamacoes-de-consumidores-em-2018.ghtml
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TEXTO IV 

 
 

Disponível em: https://www.novoeste.com/index.php?page=destaque&op=readNews&id=17127 

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

formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 

o tema “Perspectivas e desafios para o direito ao consumidor no Brasil”, apresentando proposta de 
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
 

ITA - SEMANA III 
Prof. Yuri 

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

 
"a complexa condição da sociedade em face do capacitismo" 

 
Item 1 

 
Como sabemos, e como já foi referido, são inúmeros os obstáculos existentes para os deficientes, sendo a 

inclusão escolar uma das grandes barreiras no nosso país. “Uma escola para todos e para cada um” é um 
grande objetivo a cumprir para a inclusão. Uma escola que acolhe as diferenças, que colabora (…) será um bom 
princípio para combater a exclusão social. Dividir a escola em termos de alunos “normais” e alunos “deficientes” 
não é certamente um princípio inclusivo e o objetivo pretendido. 

O caminho para termos uma sociedade incluída será, provavelmente, aprofundar a Educação Inclusiva 

apoiando todos os alunos com dificuldades, dando-lhes uma educação de qualidade num ambiente comunitário 
e diverso.” 

Disponível em:  https://www.deficiencia.no.comunidades.net/index.php?pagina=117711808  

 
Item 2 

 
Qual é a primeira imagem de uma mulher com deficiência que lhe vem à cabeça ainda hoje? É aquela que 

é dependente fisicamente e emocionalmente da família ou dos relacionamentos amorosos? Ou aquela que pode 

escolher ser protagonista de sua história? Talvez seja a imagem da mulher com deficiência ‘frágil’ e ‘incapaz’… 
Sabe por quê? A sociedade brasileira ainda é muito capacitista!   

Segundo Fiona Kumari Campbell, professora sênior na Escola de Educação e Serviço Social da Universidade 
de Dundee na Escócia, se traduz como capacitismo a palavra inglesa ableism, que significa a discriminação por 
motivo da condição de deficiência. O conceito está associado com a produção de poder e se relaciona com a 
temática do corpo por uma ideia de padrão corporal perfeita; também sugere um afastamento da capacidade e 
da aptidão dos seres humanos, em virtude da sua condição de deficiência.  

https://www.deficiencia.no.comunidades.net/index.php?pagina=117711808
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Disponível em: https://azmina.com.br/colunas/o-que-e-capacitismo/  

 
Item 3 
 

Janeiro de 2016 marca o início de um novo olhar sobre os 45 milhões de brasileiros com algum grau de 
deficiência. Entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também chamada de Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei 13.146/2015), que afirmou a autonomia e a capacidade desses cidadãos para exercerem atos 
da vida civil em condições de igualdade com as demais pessoas. Agora começa também a batalha para tornar 
realidade o rol de direitos garantidos pela nova lei. 

A semente da LBI foi lançada no Congresso Nacional, 15 anos atrás, pelo então deputado federal Paulo 
Paim (PT-RS). Ao chegar ao Senado, ele reapresentou a proposta, que acabou resultando na Lei 13.146/2015. 
A tramitação na Câmara possibilitou à relatora, deputada federal Mara Gabrilli (PSDB-SP), ajustar o texto 
original às demandas dos movimentos sociais e aos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008), que recomendava a eliminação de qualquer dispositivo que 
associasse deficiência com incapacidade. 

— A LBI foi um grande avanço. Agora, entramos em um período de ajustes. O ideal é criar uma cultura de 
inclusão e derrubar barreiras que ainda existem. Ao se exercer os direitos previstos na lei, devem surgir casos 
de punição por discriminação e isso vai ter um efeito cultural e pedagógico positivo — comentou o consultor 
legislativo da área de Cidadania e Direitos Humanos do Senado, Felipe Basile. 

As inovações trazidas pela nova lei alcançaram, entre outras, as áreas de saúde, educação, trabalho, 
assistência social, esporte, previdência e transporte. A seguir, destacam-se alguns dos avanços fundamentais 
para a conquista da autonomia na causa da deficiência. 

https://azmina.com.br/colunas/o-que-e-capacitismo/
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Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/01/21/lei-brasileira-de-inclusaoentra-em-vigor-e-beneficia-45-milhoes-de-brasileiros 

 
 

Unicamp - SEMANA III 
Prof. Jacqueline 

 

Texto I 
 

Considere a seguinte situação: saiu uma pesquisa recente mostrando as consequências da falta de lazer 
para o homem que vive em uma sociedade a qual, por muito tempo, defendeu a máxima de que “o trabalho 

dignifica o homem”. Dada a repercussão do caso, o jornal de maior circulação de sua cidade resolveu fazer um 
caderno especial sobre o tema “A importância do ócio para o desenvolvimento do homem no campo 
individual e social”. Leitores de diferentes perfis foram convidados a se manifestar e você foi o estudante 

escolhido. Para atender a esse convite, você deverá escrever um artigo de opinião acerca da importância do 
ócio na contemporaneidade. 
 
No seu artigo de opinião, você deve: 
a) identificar e explicitar os dois principais posicionamentos sobre a questão tratada; 
b) assumir um desses dois posicionamentos e sustentá-lo com argumentos. 
 

Seu texto deverá considerar os seguintes textos: 
 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/01/21/lei-brasileira-de-inclusaoentra-em-vigor-e-beneficia-45-milhoes-de-brasileiros
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Texto A 

 

 
Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/trip/tempo-livre-necessidade-que-virou-privilegio 

 
Texto B 

 
“A ideia de que os pobres devem ter direito ao lazer sempre chocou os ricos. Na Inglaterra do início do 

século XIX, a jornada de trabalho de um homem adulto tinha quinze horas de duração. Algumas crianças 
cumpriam, às vezes, essa jornada, e para outras a duração era de doze horas. Quando uns abelhudos 

intrometidos vieram afirmar que a jornada era longa demais, foi-lhes dito que o trabalho mantinha os adultos 

longe da bebida e as crianças afastadas do crime. Eu era ainda criança quando, pouco depois de os 
trabalhadores urbanos terem conquistado o direito de voto, e para a total indignação das classes superiores, os 
feriados públicos foram legalmente instituídos. Lembro-me de uma velha duquesa exclamando: ‘O que querem 
os pobres com esses feriados? Eles deviam estar trabalhando.’ Hoje em dia as pessoas são menos francas, mas 
o sentimento persiste, e é fonte de boa parte de nossa confusão econômica. 

Não pretendo insistir no fato de que, em todas as sociedades modernas, fora a URSS, muita gente 

consegue escapar até mesmo de um mínimo de trabalho: os que vivem de herança e os que casam por 
dinheiro. Eu penso que o fato de se permitir que essas pessoas sejam ociosas não é nem de longe tão nocivo 
quanto o fato de se exigir dos assalariados que escolham entre o sobretrabalho e a privação. 

Se o assalariado comum trabalhasse quatro horas por dia, haveria bastante para todos, e não haveria 
desemprego – supondo-se uma quantidade bastante modesta de bom senso organizacional. Essa ideia choca as 
pessoas abastadas, que estão convencidas de que os pobres não saberiam o que fazer com tanto lazer. Nos 

Estados Unidos, os homens costumam trabalhar longas horas, mesmo quando já desfrutam uma ótima 
situação, e ficam sinceramente indignados com a ideia do lazer para os trabalhadores, a não ser na forma do 
castigo cruel do desemprego. Na verdade, eles rejeitam o lazer até para os seus filhos. De um modo muito 
estranho, ao mesmo tempo que desejam que seus filhos trabalhem tanto que não tenham tempo de se 

civilizarem, esses homens não se importam que suas esposas e filhas não se dediquem a trabalho algum. A 
inutilidade esnobe, que nas sociedades aristocráticas se estende a ambos os sexos, numa plutocracia é limitada 
às mulheres. Isto, porém, não torna a inutilidade mais de acordo com o bom senso. 

O uso judicioso do lazer, devo admitir, é produto da civilização e da educação. Um homem que toda a sua 
vida trabalhou longas horas irá se sentir entediado se ficar ocioso de repente. Mas, sem uma quantidade 
adequada de lazer, a pessoa fica privada de muitas coisas boas. Não há mais nenhum motivo pelo qual a 
maioria da população deva sofrer tal privação, e só um ascetismo tolo faz com que continuemos a insistir no 
excesso de trabalho quando não há mais necessidade. Mas o que acontecerá quando se chegar à situação em 
que o conforto seja acessível a todos sem a necessidade de tantas horas de trabalho?” 

Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-61482007000200013 

 

https://revistatrip.uol.com.br/trip/tempo-livre-necessidade-que-virou-privilegio
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-61482007000200013
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Texto C 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/18788523424238471/ 

 

 
FUVEST - SEMANA III 

Prof. Fabiana 
 
Texto 1  
 

Neste período de quarentena, a internet e as redes sociais vêm trazendo muitos benefícios para uma 

grande parte da população. Enquanto as possibilidades do trabalho home office, aulas on-line, de adotar novas 
estratégias de comércio, manter relacionamentos afetivos e até desfrutar do lazer e da cultura já vinham 
ocorrendo nos últimos anos através das telas de smartphones e computadores, foi o isolamento social, devido 
ao surgimento do novo Coronavírus (Covid-19), que potencializou seu uso para conseguir manter certas rotinas 
durante a pandemia. 

Hoje, através da hashtag #FiqueEmCasa, as pessoas podem desfrutar de treinamento físico, aulas de ioga, 
entrevistas com celebridades, shows, promoções de entregas em domicílio, cursos on-line, campanhas de 

solidariedade e até memes, o que faz das redes sociais ferramentas vitais nestes tempos, uma vez que, para o 
ser humano é vital se comunicar e manter o contato com o mundo. 

No entanto, embora as redes sociais tenham se tornado aliadas fiéis para muitos durante o confinamento, 
inclusive até para se “desconectar” do que está acontecendo, também é verdade que, para outros, a grande 
rede pode ser uma fonte de ansiedade (pela grande carga de informações dessa crise sanitária e até pela 
saturação de tantas atividades oferecidas), de frustração (por não possuir o que outros aparentemente têm), 

podendo até ser um sério problema de dependência. 
 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/8-noticias/675-papel-redes-sociais 

 
Texto 2  

 
Não há dúvidas de que a internet seja incrível, mas também é lugar de pedofilia, de assédio, de violência 

sexual contra crianças e adolescentes. Violências como revenge porn, como cyberbullying, sextorsão, 
aliciamento sexual infantil, entre outras. 

Quase 40% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos já observaram casos de discriminação na web: 
26% ligados são ligados à raça — nunca é demais lembrarmos de como os algoritmos vinculam a busca 
“menina-feia” às meninas negras e a maneira como isso impacta a subjetividade das meninas –, 16% a 

atributos físicos e 14% à orientação sexual (dados da pesquisa TIC Kids Online, publicada em 2017 pelo Comitê  
Gestor da Internet). 

Segundo estudo do Unicef Caretas, meninas que têm imagens íntimas vazadas na internet não contam com 
redes de proteção e apoio. E isso é grave. A pesquisa abordou o vazamento de imagens íntimas on-line e 
mostra que mais de 70% das meninas entre 13 a 18 anos receberam nudes sem solicitar, 80% disseram que já 
lhes foi pedido o envio de imagens delas nuas e 20% já enviaram. No caso de vazamento das imagens, 35% 
não contaram a ninguém, 80% sentiram-se culpadas e 27% pensaram em tirar a própria vida. 
 

https://lunetas.com.br/quarentena-e-internet-entre-a-diversao-e-o-risco-da-violencia/ 

https://br.pinterest.com/pin/18788523424238471/
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Texto 3 

 

Histórias de superação, registros de salvamentos e vídeos de ações sociais são alguns exemplos de que 
existe o lado positivo do compartilhamento de conteúdo no mundo virtual. Se de um lado estão a disseminação 
do ódio, as acusações, os julgamentos, de outro ainda seguem firmes o engajamento e o ativismo na web. Seja 
no convite para um evento beneficente, na procura de uma família para um cão abandonado e até em auxílio à 
localização de pessoas desaparecidas, as redes sociais na Internet são uma ótimo instrumento de aproximação. 

São também o espaço para direcionar holofotes aos mais variados grupos e suas causas, dos alertas para o 
aquecimento global à liberdade sexual e igualdade de gênero. 

“A rede social dá voz para pessoas que não se sentiam capazes de se expressar, não se sentiam ouvidas”, 
considera o professor dos cursos de Comunicação Social da Universidade Feevale Thiago Mendes. “Quando a 
rede social funciona do jeito certo, ela é uma ferramenta poderosíssima”, destaca. Mendes ressalta ainda o 
benefício da Internet para a construção coletiva do saber. “Eu sei uma coisa, outro sabe outra, vai gerando 
conhecimento mais amplo”. 
 

http://jornalnh.com.br/_conteudo/2016/03/noticias/regiao/289750-o-lado-positivo-das-redes-sociais.html - ADAPTADO 

 
Texto 4 

 

 
https://canaltech.com.br/internet/google-mostra-impacto-da-pandemia-sobre-novos-usuarios-da-internet-173990/ 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

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 “OS EFEITOS DA PANDEMIA NA 
RELAÇÃO ENTRE USUÁRIO E INTERNET”. 
 
Instruções:  

 A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. 
 Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de 

redação.  
 Dê um título a sua redação. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://jornalnh.com.br/_conteudo/2016/03/noticias/regiao/289750-o-lado-positivo-das-redes-sociais.html
https://canaltech.com.br/internet/google-mostra-impacto-da-pandemia-sobre-novos-usuarios-da-internet-173990/
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UFU - SEMANA III 

Prof. Renato 
 
REDAÇÃO ORIENTAÇÃO GERAL  
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará DUAS situações para fazer sua redação.  
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  

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

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

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

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

gênero que escolheu, sua redação será penalizada. 

 
Chuvas de verão - Ilhas de calor, aquecimento global e temporais: os mecanismos por trás das 

catástrofes nas cidades 
Carolina Cunha 

Colaboração para o UOL 

 
Rios transbordando, ruas inundadas, carros boiando. O ano de 2020 começou com chuvas fortes que 

atingiram diversas cidades brasileiras. Em zonas urbanas, as chuvas elevam o nível dos rios e causam 
transbordamentos, enchentes e deslizamentos de terra, colocando em risco vidas humanas e gerando prejuízos 
econômicos. 

No dia 24 de janeiro, Em Belo Horizonte (MG), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou a 
maior chuva da história de Belo Horizonte (MG) - um recorde de 171 mm em 24 horas. Com as chuvas, 
aconteceram deslizamentos de terra, que causaram a morte de dezenas de pessoas. E no dia 10 de fevereiro, a 
cidade de São Paulo registrou, no intervalo de 24 horas, o maior volume de água para o mês em 37 anos. 

 
Por que chove mais no verão?  

 
Todo início de ano chove mais. Isso porque o verão é a estação mais quente do ano. Com o aumento de 

temperatura, o ar fica mais quente e com maior capacidade para armazenar a umidade (vapor) que, em grande 
quantidade, se transforma em chuva. Além disso, o calor faz a água de rios, lagos e oceanos evaporar com 

facilidade e formam grandes nuvens, que podem descarregar a chuva de uma só vez, em pouco tempo. 
O Brasil apresenta variados tipos de climas. As regiões que mais chovem no verão são a Sudeste, Centro-

Oeste e no norte da Região Sul. No Nordeste, as chuvas desse tipo são mais frequentes em fevereiro e março. 
Na Região Norte, costuma chover o ano todo. Na maior parte do Sul os temporais são mais frequentes no 
inverno.  

Mas será que são apenas os fatores naturais que causam transtornos nas cidades? Embora a chuva seja 
um fator importante, é necessário entender como o homem modifica o meio ambiente e como isso agrava 

fenômenos como as enchentes.  
A enchente é um fenômeno natural, que atua na manutenção do equilíbrio hidrológico da bacia. Os rios 

formam a chamada planície de inundação ou várzea, uma área de "fuga natural", sujeita a inundações 
periódicas. Na estação chuvosa, ocorrem cheias e o excesso de água flui para esse espaço. 

A urbanização não planejada ou mal planejada potencializa as enchentes. Nas áreas urbanas existem 

diversos rios, nascentes, riachos e córregos. A falta de vegetação e áreas de terra nas margens dos rios 
prejudica o escoamento e a absorção de água pelo solo.  

Com a cheia, os rios alagam e podem afetar construções muito próximas. As áreas de várzea do rio, antes 
responsáveis por dar vazão à água proveniente das fortes chuvas, agora sofrem com os processos de 
enchentes e inundações que causam prejuízos à estrutura da cidade e à sua população.  

Em áreas com excesso de construções, o asfalto e o cimento criam uma "capa" e deixam pouco espaço 
com terra para a absorção da água. Além disso, muitos cursos d'água estão soterrados no subsolo de grandes 
construções. Durante as chuvas fortes, o escoamento e drenagem são prejudicados pela impermeabilização do 

solo. Uma vez que a água que não penetra no solo, acaba acumulando-se e invadindo outras áreas, causando 
enchentes. 

Resíduos e o entulho jogado pelas pessoas nas ruas, nos bueiros com lixo, agravam a situação. Levado 
pela chuva, o material descartado de maneira incorreta entope bueiros e tubulações e com isso, a água não 
escoa e o material contribui para as inundações. 
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O que são as ilhas de calor  

 

As ilhas de calor também influenciam na formação de temporais. As ilhas de calor são um fenômeno de 
uma anomalia térmica, caracterizada por regiões com maior temperatura nas cidades. Elas geralmente estão 
nas áreas centrais, onde as a temperaturas são mais altas do que em bairros com mais verde ou no entorno do 
centro.  

O efeito ilhas de calor acontece em regiões urbanas pouco arborizadas. O fenômeno é formado é formado 

formadas pela excessiva pavimentação (materiais como asfalto e concreto absorvem calor) e a verticalização de 
prédios, que impedem os ventos de dissipar a energia e refrescarem as regiões centrais. 

A falta de árvores deixa o solo mais aquecido, por causa da ausência de sombra. As árvores também 
realizam um processo de evapotranspiração -absorvem carbono e liberam vapor de água na atmosfera, 
ajudando a refrescar o ambiente. Já a poluição causada pelos veículos aumenta o calor. Ao consumir 
combustíveis, os carros liberam gases estufa.  

No centro da ilha de calor, o índice pluviométrico é mais elevado em relação à zona rural. Quanto mais 

quente o ar, mais ele sobe. A temperatura elevada faz uma grande quantidade de ar quente subir. Por causa do 
desequilíbrio gerado pela ilha de calor, o sistema tende a aumentar o nível de precipitação nas áreas mais 
urbanizadas para diminuir o aquecimento. Se as condições forem favoráveis, provocam chuvas mais violentas. 

Em alguns casos, a diferença de temperatura em bairros da cidade pode chegar a 10ºC, como no caso de 

São Paulo (SP). Na cidade, cientistas avaliam que a brisa marítima, que vinha do mar, se modificou ao longo do 
tempo com o crescimento dos prédios.  
 

Deslizamentos de terra 
 
Outro grande problema das cidades em relação à chuva é o deslizamento de terra. Quando ocorrem 

temporais, as encostas se tornam locais de risco, de acordo com fatores como declividade do terreno e tipo de 
solo. As águas escoadas e infiltradas podem gerar um deslizamento e destruir as casas que estão próximas, 
provocando mortes. Além do risco de morte, existe o problema ambiental gerado pela remoção do solo e o 

favorecimento da erosão.  
A ocupação de terras muitas vezes desordenada representa grandes ameaças para as cidades. Parte do 

problema é o déficit habitacional. Com a falta de moradia, as populações não têm para onde ir e vão viver em 
áreas de risco. Outra questão é a falta de fiscalização do governo, que falha em fiscalizar e coibir a construção 
ilegal de infraestrutura em áreas íngremes. 

Tragédias recentes ilustram os danos gerados por deslizamentos. Em janeiro de 2011, fortes chuvas 

atingiram a região serrana do estado do Rio de Janeiro e resultaram na morte de 918 pessoas. Cerca de 30 mil 

pessoas ficaram desabrigadas. Em 2010, um deslizamento de terra deixou 53 pessoas mortas em Ilha Grande 
(RJ). Em 2008, fortes chuvas afetaram o estado de Santa Catarina e causaram grandes inundações e 
deslizamentos, que afetaram 1,5 milhão de pessoa. Os eventos bloquearam quase todas as estradas da região, 
interrompendo o fornecimento de água e eletricidade de milhares de residências. 

Um estudo de 2019 do IBGE mostra que 5,7% do território nacional tem suscetibilidade muito alta a 
deslizamento e 10,4% alta suscetibilidade. As regiões Sul e Sudeste concentram a maior parte dessas áreas 
devido à maior incidência de terrenos topograficamente mais inclinados, como os morros. Segundo o IBGE, 

mais de 8 milhões de pessoas vivem em áreas com risco potencial de enchentes e deslizamentos de terra. 
Salvador (BA), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG) são as cidades com maior risco. 

 
Chuvas e mudanças climáticas  

As chuvas extremas sempre existiram, mas elas devem ter uma maior frequência nesse século. Segundo o 
Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima (IPCC), autoridade científica das Nações Unidas, as mudanças 

climáticas vão provocar o aumento de eventos climáticos extremos como tornados e chuvas com granizo, 
rajada de vento e chuva com precipitação superior a 400 mm/h nos próximos 100 anos.  

Na Região Metropolitana de São Paulo, análises feitas sobre as séries históricas de registro de chuva feitas 
pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP) e o 
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que entre os meses do verão, houve um aumento neste 
século da incidência de dias com chuvas torrenciais. 

Já o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) projeta a tendência à redução de chuvas no Centro-

Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, principalmente devido ao aumento na frequência e intensidade dos dias 
secos consecutivos. No Sul e no Sudeste do Brasil, haverá o aumento de precipitação devido ao aumento da 
frequência de dias úmidos e reduções no número de dias secos consecutivos. As análises sugerem que esse 
aumento da chuva no futuro será na forma de extremos de chuva mais intensa e/ou frequente, enquanto as 
reduções de chuvas serão na forma de períodos de seca mais intensa. 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/chuvas-e-ilhas-de-calor-entenda-as-causas-das-enchentes-e-

deslizamentos-nas-cidades---carolina-cunha.htm 

 
SITUAÇÃO A 

 

Você está participando de grupo de cientistas brasileiros que está desenvolvendo uma pesquisa que tem 

como objetivo informar a sociedade civil sobre como as alterações climáticas impactam a vida das pessoas na 
contemporaneidade. A você, coube, então, a tarefa de publicar um texto de divulgação científica, a ser 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/chuvas-e-ilhas-de-calor-entenda-as-causas-das-enchentes-e-deslizamentos-nas-cidades---carolina-cunha.htm
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divulgado numa revista de publicação nacional, sobre o seguinte tema: as Chuvas de verão - Ilhas de calor, 

aquecimento global e temporais: os mecanismos por trás das catástrofes nas cidades. 
Lembre-se de que o texto de divulgação científica deverá ter um título adequado aos conteúdos tratados.   

 
SITUAÇÃO B 

 
Com base no texto apresentado, produza um texto de opinião, posicionando-se a respeito da seguinte 

questão: 
 

O impacto das alterações climáticas na vida das pessoas 
 

 
UnB - SEMANA III 

Prof. Raul 

 
REDAÇÃO ORIENTAÇÃO GERAL  
Leia com atenção todas as instruções.  

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

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

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

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

Chuvas de verão - Ilhas de calor, aquecimento global e temporais: os mecanismos por trás das 
catástrofes nas cidades 

Carolina Cunha 

Colaboração para o UOL 

 
Rios transbordando, ruas inundadas, carros boiando. O ano de 2020 começou com chuvas fortes que 

atingiram diversas cidades brasileiras. Em zonas urbanas, as chuvas elevam o nível dos rios e causam 

transbordamentos, enchentes e deslizamentos de terra, colocando em risco vidas humanas e gerando prejuízos 
econômicos. 

No dia 24 de janeiro, Em Belo Horizonte (MG), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou a 
maior chuva da história de Belo Horizonte (MG) - um recorde de 171 mm em 24 horas. Com as chuvas, 
aconteceram deslizamentos de terra, que causaram a morte de dezenas de pessoas. E no dia 10 de fevereiro, a 
cidade de São Paulo registrou, no intervalo de 24 horas, o maior volume de água para o mês em 37 anos. 
 

Por que chove mais no verão?  
Todo início de ano chove mais. Isso porque o verão é a estação mais quente do ano. Com o aumento de 

temperatura, o ar fica mais quente e com maior capacidade para armazenar a umidade (vapor) que, em grande 
quantidade, se transforma em chuva. Além disso, o calor faz a água de rios, lagos e oceanos evaporar com 
facilidade e formam grandes nuvens, que podem descarregar a chuva de uma só vez, em pouco tempo. 

O Brasil apresenta variados tipos de climas. As regiões que mais chovem no verão são a Sudeste, Centro-
Oeste e no norte da Região Sul. No Nordeste, as chuvas desse tipo são mais frequentes em fevereiro e março. 

Na Região Norte, costuma chover o ano todo. Na maior parte do Sul os temporais são mais frequentes no 
inverno.  

Mas será que são apenas os fatores naturais que causam transtornos nas cidades? Embora a chuva seja 
um fator importante, é necessário entender como o homem modifica o meio ambiente e como isso agrava 
fenômenos como as enchentes.  

A enchente é um fenômeno natural, que atua na manutenção do equilíbrio hidrológico da bacia. Os rios 

formam a chamada planície de inundação ou várzea, uma área de "fuga natural", sujeita a inundações 
periódicas. Na estação chuvosa, ocorrem cheias e o excesso de água flui para esse espaço. 

A urbanização não planejada ou mal planejada potencializa as enchentes. Nas áreas urbanas existem 
diversos rios, nascentes, riachos e córregos. A falta de vegetação e áreas de terra nas margens dos rios 
prejudica o escoamento e a absorção de água pelo solo.  

Com a cheia, os rios alagam e podem afetar construções muito próximas. As áreas de várzea do rio, antes 
responsáveis por dar vazão à água proveniente das fortes chuvas, agora sofrem com os processos de 

enchentes e inundações que causam prejuízos à estrutura da cidade e à sua população.  

Em áreas com excesso de construções, o asfalto e o cimento criam uma "capa" e deixam pouco espaço 
com terra para a absorção da água. Além disso, muitos cursos d'água estão soterrados no subsolo de grandes 



 
 

 
28 

construções. Durante as chuvas fortes, o escoamento e drenagem são prejudicados pela impermeabilização do 

solo. Uma vez que a água que não penetra no solo, acaba acumulando-se e invadindo outras áreas, causando 

enchentes. 
Resíduos e o entulho jogado pelas pessoas nas ruas, nos bueiros com lixo, agravam a situação. Levado 

pela chuva, o material descartado de maneira incorreta entope bueiros e tubulações e com isso, a água não 
escoa e o material contribui para as inundações. 
 

O que são as ilhas de calor  
 

As ilhas de calor também influenciam na formação de temporais. As ilhas de calor são um fenômeno de 
uma anomalia térmica, caracterizada por regiões com maior temperatura nas cidades. Elas geralmente estão 
nas áreas centrais, onde as a temperaturas são mais altas do que em bairros com mais verde ou no entorno do 
centro.  

O efeito ilhas de calor acontece em regiões urbanas pouco arborizadas. O fenômeno é formado é formado 

formadas pela excessiva pavimentação (materiais como asfalto e concreto absorvem calor) e a verticalização de 
prédios, que impedem os ventos de dissipar a energia e refrescarem as regiões centrais. 

A falta de árvores deixa o solo mais aquecido, por causa da ausência de sombra. As árvores também 
realizam um processo de evapotranspiração -absorvem carbono e liberam vapor de água na atmosfera, 

ajudando a refrescar o ambiente. Já a poluição causada pelos veículos aumenta o calor. Ao consumir 
combustíveis, os carros liberam gases estufa.  

No centro da ilha de calor, o índice pluviométrico é mais elevado em relação à zona rural. Quanto mais 

quente o ar, mais ele sobe. A temperatura elevada faz uma grande quantidade de ar quente subir. Por causa do 
desequilíbrio gerado pela ilha de calor, o sistema tende a aumentar o nível de precipitação nas áreas mais 
urbanizadas para diminuir o aquecimento. Se as condições forem favoráveis, provocam chuvas mais violentas. 

Em alguns casos, a diferença de temperatura em bairros da cidade pode chegar a 10ºC, como no caso de 
São Paulo (SP). Na cidade, cientistas avaliam que a brisa marítima, que vinha do mar, se modificou ao longo do 
tempo com o crescimento dos prédios.  

 
Deslizamentos de terra 

Outro grande problema das cidades em relação à chuva é o deslizamento de terra. Quando ocorrem 
temporais, as encostas se tornam locais de risco, de acordo com fatores como declividade do terreno e tipo de 
solo. As águas escoadas e infiltradas podem gerar um deslizamento e destruir as casas que estão próximas, 
provocando mortes. Além do risco de morte, existe o problema ambiental gerado pela remoção do solo e o 

favorecimento da erosão.  

A ocupação de terras muitas vezes desordenada representa grandes ameaças para as cidades. Parte do 
problema é o déficit habitacional. Com a falta de moradia, as populações não têm para onde ir e vão viver em 
áreas de risco. Outra questão é a falta de fiscalização do governo, que falha em fiscalizar e coibir a construção 
ilegal de infraestrutura em áreas íngremes. 

Tragédias recentes ilustram os danos gerados por deslizamentos. Em janeiro de 2011, fortes chuvas 
atingiram a região serrana do estado do Rio de Janeiro e resultaram na morte de 918 pessoas. Cerca de 30 mil 
pessoas ficaram desabrigadas. Em 2010, um deslizamento de terra deixou 53 pessoas mortas em Ilha Grande 

(RJ). Em 2008, fortes chuvas afetaram o estado de Santa Catarina e causaram grandes inundações e 
deslizamentos, que afetaram 1,5 milhão de pessoa. Os eventos bloquearam quase todas as estradas da região, 
interrompendo o fornecimento de água e eletricidade de milhares de residências. 

Um estudo de 2019 do IBGE mostra que 5,7% do território nacional tem suscetibilidade muito alta a 
deslizamento e 10,4% alta suscetibilidade. As regiões Sul e Sudeste concentram a maior parte dessas áreas 
devido à maior incidência de terrenos topograficamente mais inclinados, como os morros. Segundo o IBGE, 

mais de 8 milhões de pessoas vivem em áreas com risco potencial de enchentes e deslizamentos de terra. 
Salvador (BA), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG) são as cidades com maior risco. 

 
Chuvas e mudanças climáticas  

As chuvas extremas sempre existiram, mas elas devem ter uma maior frequência nesse século. Segundo o 
Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima (IPCC), autoridade científica das Nações Unidas, as mudanças 
climáticas vão provocar o aumento de eventos climáticos extremos como tornados e chuvas com granizo, 

rajada de vento e chuva com precipitação superior a 400 mm/h nos próximos 100 anos.  
Na Região Metropolitana de São Paulo, análises feitas sobre as séries históricas de registro de chuva feitas 

pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP) e o 
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que entre os meses do verão, houve um aumento neste 
século da incidência de dias com chuvas torrenciais. 

Já o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) projeta a tendência à redução de chuvas no Centro-
Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, principalmente devido ao aumento na frequência e intensidade dos dias 

secos consecutivos. No Sul e no Sudeste do Brasil, haverá o aumento de precipitação devido ao aumento da 
frequência de dias úmidos e reduções no número de dias secos consecutivos. As análises sugerem que esse 
aumento da chuva no futuro será na forma de extremos de chuva mais intensa e/ou frequente, enquanto as 
reduções de chuvas serão na forma de períodos de seca mais intensa. 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/chuvas-e-ilhas-de-calor-entenda-as-causas-das-enchentes-e-

deslizamentos-nas-cidades---carolina-cunha.htm 
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SITUAÇÃO A 

Você está participando de grupo de cientistas brasileiros que está desenvolvendo uma pesquisa que tem 
como objetivo informar a sociedade civil sobre como as alterações climáticas impactam a vida das pessoas na 
contemporaneidade. A você, coube, então, a tarefa de publicar um texto de divulgação científica, a ser 
divulgado numa revista de publicação nacional, sobre o seguinte tema: as Chuvas de verão - Ilhas de calor, 
aquecimento global e temporais: os mecanismos por trás das catástrofes nas cidades. 

Lembre-se de que o texto de divulgação científica deverá ter um título adequado aos conteúdos tratados.   

 
SITUAÇÃO B 

Com base no texto apresentado, produza um texto de opinião, posicionando-se a respeito da seguinte 
questão: 

 
O impacto das alterações climáticas na vida das pessoas 

 

 
ENEM – SEMANA IV 

Prof. Viviane 

 

INTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

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

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

 
TEXTO I 
 

Enquanto países como Alemanha, Japão e Suécia apostam em educação, conscientização e ousadia para 
quase zerar a remessa de resíduos sólidos para aterros sanitários, o Brasil patina quando o assunto é 

reciclagem de lixo. Para se ter uma ideia do atraso do País, o número de municípios que conta com um sistema 

de coleta seletiva implementado não chega a 20%. Das 5.570 localidades, apenas 1.055 contam com o serviço. 
E a maioria está nas regiões Sul e Sudeste. Pesquisa divulgada recentemente pelo instituto Ibope Inteligência 
revelou que 98% dos brasileiros ouvidos consideram a reciclagem importante para o futuro do planeta, mas 
66% deles afirmam saberem pouco ou nada a respeito de coleta seletiva e 28% não sabem citar quais são as 
cores das lixeiras para coleta de cada tipo de material. 

https://www.folhadelondrina.com.br/colunistas/colunistas/opiniao-da-folha/brasil-esquece-reciclagem-de-lixo-1008396.html(Adaptado) 

 
TEXTO II 

 

 
https://www.otempo.com.br/economia/brasil-perde-r-120-bilh%C3%B5es-por-ano-ao-n%C3%A3o-reciclar-lixo-1.1423628 (Adaptado) 

 
 

 

 

https://www.folhadelondrina.com.br/colunistas/colunistas/opiniao-da-folha/brasil-esquece-reciclagem-de-lixo-1008396.html
https://www.otempo.com.br/economia/brasil-perde-r-120-bilh%C3%B5es-por-ano-ao-n%C3%A3o-reciclar-lixo-1.1423628
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TEXTO III 

 

Exemplo de coleta seletiva e práticas sustentáveis no centro da capital federal, moradores da Quadra 113 
da Asa Sul encontraram soluções para separar o lixo, reaproveitar materiais e reduzir o volume de resíduos 
sólidos descartados no Aterro Sanitário de Brasília. As práticas foram apresentadas neste sábado (1º), durante 
o evento Cidades Lixo Zero – avanços rumo a destinos sustentáveis. O evento teve o objetivo de mostrar para 
a sociedade os resultados e avanços dos projetos realizados pelas cidades brasileiras que disseminaram o 

conceito de sustentabilidade e executaram práticas e exemplos bem-sucedidos de Lixo Zero. Além disso, 
destaca a importância da responsabilidade compartilhada nas ações e os ganhos sociais, econômicos e 
ambientais para todos os setores. 

http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2018/12/projeto-sustentavel-de-moradores-de-brasilia-e-exemplo-de-coleta-seletiva 

(Adaptado) 

 
TEXTO IV 
 

As maiores vantagens da reciclagem são a minimização do uso de fontes naturais, muitas vezes não 
renováveis; e a da quantidade de resíduos que necessitam de tratamento final, como aterramento, ou 

incineração, contribuindo para a preservação do meio ambiente. A reciclagem também é capaz de reduzir a 

acumulação progressiva de resíduos para produção de novos materiais, como o papel, que exigiria o corte de 
mais árvores; as emissões de gases como metano e gás carbônico e as agressões a solo, ar e água; fatores 
incrivelmente negativos em relação à vida do nosso planeta. 

http://www.meuresiduo.com/categoria-1/qual-a-importancia-da-reciclagem-para-o-meio-ambiente(Adaptado) 

 
TEXTO V 
 

“Demorou dois anos para o cheiro das ruas sair do meu corpo”, conta o ex-sem-teto Sérgio Longo, 44 

anos, que tem um terço de sua vida passado sem endereço certo. Mais difícil ainda, diz, foi voltar a conviver 
com as pessoas. Hoje, ele é diretor da Coopere-centro, uma das primeiras cooperativas de reciclagem da 
cidade, com 100 trabalhadores filiados que ganham, em média, 1 000 reais por mês. Essa guinada começou há 
oito anos, quando Sérgio decidiu largar as drogas. “Sou um ser humano que virou gente”, afirma. Ex-viciado 
em crack, tem entre os colegas outros ex-usuários de drogas, ex-presidiários e ex-prostitutas. A troca de 
experiências os encoraja a persistir no trabalho. “Para acabar com a Cracolândia, é preciso colocar aquelas 

pessoas na reciclagem”, acredita. 
https://vejasp.abril.com.br/cidades/lixo-historias-de-vida-reciclagem/ (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 A 
importância do aumento da reciclagem no Brasil apresentando proposta de intervenção, que respeite os 
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa 
de seu ponto de vista 
 

 
ITA - SEMANA IV 

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

"Ansiedade: o mal do século XXI." 

Item 1 
 

Tanta tecnologia pode causar ansiedade 

 
A vida moderna trouxe o carro elétrico, o iPod, a TV a cabo, o videogame, o celular e a capacidade de falar 

com seus amigos a todo momento, em qualquer lugar. Mas com ela vieram também tensão, pressão no 
trabalho, trânsito, insônia, depressão e a viciante possibilidade de nunca se desligar. Estamos consumindo mais 

remédios contra a ansiedade. Estamos recebendo informações 24 horas por dia. Está na hora de desacelerar. 
Veja bem se a vida do jornalista indiano Om Malik não parece um pouquinho com a sua. Ele trabalha com 

dezenas de revistas e alguns livros abertos ao mesmo tempo. Seu celular não para de tocar. Quando liga o 
computador, costuma abrir uma infinidade de janelas enquanto navega na internet. Os dedos gostam de clicar 
freneticamente o mouse para descobrir-se um novo e-mail, um novo post no Facebook e um novo recado no 
MSN chegaram. 

O tempo todo, o escritor passa migrando seus olhos da revista para a tela, da tela para o livro, do livro 

para outrajanela, da janela do  computador para a telinha do celular. E não deve ser difícil imaginar que ele 
faça tudo isso com fone nos ouvidos. 

Malik é um sofredor. Alguém que se define como portador da “desordem de ansiedade de internet”. E é o 
resultado direto de um mundo veloz e conectado. “Esse fluxo constante de informação injetado no meu cérebro 
vai acabar tendo um efeito negativo”, escreveu no blog de tecnologia GigaOM. Irritabilidade e o desejo de 

acompanhar o que está acontecendo em todo lugar estão entre os males que uma rotina plugada pode trazer à 

saúde. O jornalista - e você, por que não? – não deixa de se perguntar: “O que estou perdendo?”, “O que está 

http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2018/12/projeto-sustentavel-de-moradores-de-brasilia-e-exemplo-de-coleta-seletiva
http://www.meuresiduo.com/categoria-1/qual-a-importancia-da-reciclagem-para-o-meio-ambiente
https://vejasp.abril.com.br/cidades/lixo-historias-de-vida-reciclagem/
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acontecendo no mundo lá fora?”, “Será que alguém me escreveu?”. E, quando o dia acaba, ele simplesmente 

não consegue se desligar. 
Isso sem contar que, como todos nós, Malik deve encarar o trânsito das grandes cidades, a competitividade 

do mercado de trabalho, a violência urbana, o temor de que o mundo está prestes a acabar por causa do 
aquecimento global... 

Temos coisas demais na cabeça. 
Esse pacote de problemas da vida moderna acaba filtrado pelo corpo e pela mente. O Instituto Nacional de 

Saúde Mental dos EUA estima que, em média, 7% da população mundial sofra de algum tipo de transtorno de 
ansiedade. No país, o índice chega a 18% dos adultos. Essas desordens estão entre os problemas mentais e 
emocionais mais comuns da infância e adolescência. Treze entre 100 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos 
sofrem do problema nos EUA. Metade deles desenvolve algum distúrbio de ansiedade (por exemplo, uma 
síndrome do pânico pode favorecer o aparecimento de uma fobia social) ou outro transtorno mental, como 
depressão. 
 

Disponível em: 

<http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/TANTA+TECNOLOGIA+PODE+CAUSAR+ANSIEDADE.html >   

 

Item 2 

 
O isolamento social potencializou um dos problemas mais comuns da modernidade: a dependência 

tecnológica. Confinados entre quatro paredes, muitos enxergaram a internet como um meio de se distrair da 
realidade conturbada e a única alternativa para se comunicar com o exterior. 

Para o psicólogo clínico Gilberto Godoy, as contingências da pandemia criaram novas demandas e 

mudaram a forma com que as pessoas se relacionam com tudo à volta. O uso desenfreado de tecnologias, por 
exemplo, passou a ser um dos grandes responsáveis pelo aparecimento e/ou agravamento de problemas 
mentais. “A forma de o homem se relacionar com outros homens e com as coisas se modificou muito. Dentro 
do consultório, notei que as pessoas começaram a ter alguns sintomas que, antes, ou eram mascarados ou não 
existiam, como ansiedade, síndrome do pânico e depressão”, observa. 

Pesquisa realizada pelo Laboratório Delete-Detox Digital e Uso Consciente de Tecnologias, da Universidade 
Federal do Rio De Janeiro (UFRJ), evidencia essa dependência. Realizado no período de 1º de novembro de 

2020 a 1º de janeiro de 2021, o estudo mostra que 62,5% das pessoas usaram tecnologias por mais de três 
horas todos os dias, e 49,1% por mais de quatro horas, durante o período de isolamento social imposto pela 
pandemia da covid-19. 

O questionário, aplicado para 336 respondentes de todo o país pela plataforma Google Forms, também 

evidenciou que 50,6% das pessoas costumavam checar com frequência suas mensagens, enquanto 56,3% 
delas, quando deixavam de usar tecnologias frequentemente, voltavam a acessar. 

A pesquisa, sob responsabilidade da psicóloga doutora em saúde mental Anna Lucia Spear King, mostra 
outros dados interessantes sobre essa dependência: 44,3% frequentemente se sentiam mais felizes durante o 
dia por usar as tecnologias, enquanto 26,8% se diziam tristes por não poderem usá-las. Já 17,3% relataram 
algum medo ao perceber que não tinham acesso às tecnologias e 29,5% ficavam nervosos. 

 

Disponível em: < https://www.correiobraziliense.com.br/revista-do-correio/2021/02/4905199-isolamento-social-potencializa-dependencia-

tecnologica.html >  

 
Item 3 
 

 
Disponível em: < https://www.oficinadanet.com.br/tecnologia/27986-por-que-somos-depressivos-e-ansiosos-na-modernidade-tecnologica >  

 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/TANTA+TECNOLOGIA+PODE+CAUSAR+ANSIEDADE.html
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https://www.correiobraziliense.com.br/revista-do-correio/2021/02/4905199-isolamento-social-potencializa-dependencia-tecnologica.html
https://www.correiobraziliense.com.br/revista-do-correio/2021/02/4905199-isolamento-social-potencializa-dependencia-tecnologica.html
https://www.oficinadanet.com.br/tecnologia/27986-por-que-somos-depressivos-e-ansiosos-na-modernidade-tecnologica
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Item 4 

 

A SOCIEDADE DESORIENTADA 
 

Na história da humanidade, diz De Masi, somos a primeira geração a se sentir totalmente desorientada – o 
chacoalhão não acontece em apenas uma esfera da vida, mas em todas. Em outros momentos históricos, as 
mudanças de paradigmas ocorriam depois de uma longa gestação, e por isso eram mais bem metabolizadas. 

Agora, chegam de improviso. “Há mudanças mais rápidas, ou mais profundas, ou mais abrangentes. Além 
disso, a transição histórica em que estamos imersos é, pela primeira vez, as três coisas ao mesmo tempo”, diz 
De Masi. 

Os motivos para a desorientação são inúmeros: o fato de que temos de nos habituar a uma vida mais 
longa e estressante, com muitos solavancos de ordem social, financeira e emocional; as questões identitárias; 
os novos arranjos familiares; sistemas políticos corroídos; novas tecnologias que ameaçam a privacidade; 
prevalência de um capitalismo predatório; a precariedade do trabalho e a perspectiva sombria de que vamos 

nos tornar inúteis quando a inteligência artificial dominar o mundo, como já alertou o historiador Yuval Harari. 
E, agora, também o assombro com a perda de milhares de vidas para uma pandemia que se espalha pelo 
mundo com um aperto de mãos. 

Como não há mais utopias e as velhas narrativas que explicavam o mundo não nos satisfazem mais, 

o sentimento é de que estamos num barco à deriva. “Precisaríamos de um modelo e de uma cultura 
centrada nesse modelo”, diz o sociólogo italiano. “É preciso um modelo abrangente que nos ajude a interpretar, 
prever, nos comportar. Hoje não temos nenhum.” 

 
MUDANÇAS NAS RELAÇÕES SOCIAIS 

E eis que, no meio da barafunda em que já estávamos metidos, surge o coronavírus feito um tsunami. Para 
Domenico De Masi, que vive na Itália, um dos países mais afetados pela doença, a pandemia deve 
provocar mudanças profundas nos comportamentos e nas relações sociais: “A sociedade industrial nos 
habituara a separar o local de trabalho do local de vida, nos fazendo passar a maior parte do nosso tempo com 

chefes e colegas nas empresas: os que a sociologia chama de grupos ‘secundários’, frios, formais, nos quais as 
relações são quase exclusivamente profissionais. Em uma parte mínima do nosso tempo ficávamos reunidos em 
família ou com os amigos, ou seja, com grupos ‘primários’, calorosos, informais, envolventes”, diz no artigo. 
PANDEMIA É SINAL DE CRISE CIVILIZATÓRIA  

Outro sociólogo proeminente, o francês Michel Maffesoli, um dos maiores estudiosos da pós-modernidade 
e professor de Sociologia na Sorbonne, também vê uma transição de paradigmas de grande impacto. Para ele, 

a pandemia do coronavírus acelera uma mudança que ele descreve há algum tempo em suas aulas e livros: 

o abalo nas “estruturas da modernidade”, uma ruptura que deixa para trás os paradigmas do racionalismo 
cego e do progresso e abre espaço para uma cultura do sensível, da valorização do presente, do 
compartilhamento e do senso de comunidade. 

“Minha teoria é que esta crise sanitária é sinal de uma crise civilizatória. Vivemos o fim de um paradigma, e 
isso ficou mais evidente agora, com a presença da morte a nos rondar”, diz nesta entrevista ao jornal O Globo. 
“Há 15 anos analiso a saturação desse modelo progressista, que é o grande modelo da civilização moderna. 
Para mim, ele está acabando agora. A epidemia atual tem uma expressão simbólica nesse sentido.” 

HIPERMODERNIDADE E O CONSUMISMO EM XEQUE 
Um dos filósofos mais badalados da atualidade, o francês Gilles Lipovetsky também assinala o fim das 

grandes narrativas e utopias, como os projetos comunistas e nacionalistas do século 20, mas não vê nisso o fim 
da modernidade. Antes disso, o que haveria é sua exacerbação. A nova face da modernidade, num processo 
que começou a se formar nas últimas décadas do século passado, é a sociedade hipermoderna, conceito 
criado por ele e que serviu para dar novos contornos às discussões sobre a sociedade de consumo no fim do 

século passado e início deste. 
Caracterizada pelo hedonismo, pela hiperinformação e pelo prazer do consumo, a hipermodernidade trouxe 

uma “felicidade paradoxal” – título de um dos livros mais conhecidos do filósofo francês. Isso porque, mesmo 
com as inegáveis conquistas materiais em relação a gerações anteriores, avanços na medicina e nas liberdades 
individuais, ainda assim a depressão e a ansiedade aumentam. “A imensa maioria se diz feliz, contudo a 
tristeza e o estresse, as depressões e as ansiedades formam um rio que engrossa de maneira inquietante”, 
escreve em A Felicidade Paradoxal. 

Disponível em: < https://avidanocentro.com.br/blogs/tendencias-futuro-pos-coronavirus/  >  
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Unicamp - SEMANA IV 

Prof. Renato 
 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação. 
TEXTO 1 

LEI NO 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. (ESTATUTO DO IDOSO) 
 

Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos.  

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 
e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual 
e social, em condições de liberdade e dignidade.  

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 
ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. 

 
TEXTO 2 

 
CRESCE 59% O NÚMERO DE DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NO BRASIL DURANTE A 

PANDEMIA DA COVID-19 

O número de denúncias de violência e de maus-tratos contra os idosos cresceu 59% no Brasil durante a 
pandemia do novo coronavírus. Entre março e junho deste ano, foram 25.533 denúncias. No mesmo período de 
2019, foram 16.039.  

O estado com maior número de denúncias no período analisado foi São Paulo, que teve 5.934 casos 
reportados, o que representa 23% do total do país. Em seguida, estão Rio de Janeiro, com 3.743 denúncias, e 
Minas Gerais, com 3.595.  

A dona Joana* (nome fictício), de 77 anos, mora em São Paulo e é uma das vítimas desse tipo de violência. 

“Meu filho e meu marido me xingam, me mandam calar a boca. Ontem mesmo eu esqueci um pano sujo em 
cima da cadeira, porque eu estava limpando, e gritaram tanto comigo que meu coração está doendo até 
agora”, disse a vítima.  

A idosa afirma nunca ter denunciado os agressores. “Já ameacei sair de casa, mas acontece há tanto 

tempo, que eu sei que só vai parar quando um de nós morrer primeiro”.  
O presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), Carlos André Uehara, afirma que, 

mesmo com o aumento, ainda existe muita subnotificação dos casos, como é o exemplo de Joana.  
O médico geriatra também ressalta que, muitas vezes, o idoso não reconhece que existe uma violência 

sendo cometida contra ele. “É um tipo de relacionamento abusivo”, diz Uehara.  
Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/10/29/cresce-59percent-o-numero-de-denuncias-de-

violenciacontra-oidoso-no-brasil-durante-a-pandemia-da-covid-19.ghtml. 

 
TEXTO 3 

 

 
Disponível em: https://www.instagram.com/p/BozQ11nlQ2l/  
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OPÇÃO 1 

 

Com base em leituras e em experiências de vida, bem como a partir dos textos motivadores I, II e III 
dispostos a seguir, redija um manifesto contra o desrespeito aos direitos dos idosos na sociedade 
brasileira. Nesse contexto, imagine-se como um dos membros do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-CE) e expresse os problemas ocasionados devido ao desrespeito ao Estatuto do Idoso, as questões a 
serem discutidas, justificando-as e propondo possíveis soluções.  

Lembre-se de que seu texto deverá ser escrito em modalidade escrita formal da língua portuguesa e 
publicado em jornais de grande circulação nacional, a fim de que mais pessoas e entidades se engajem no 
combate a essa problemática. Ao finalizá-lo, o texto deverá ser assinado pela instituição. 
 
OPÇÃO 2 

O depoimento é um gênero discursivo que se caracteriza por narrar fatos reais vividos por uma pessoa e 
suas consequências. Para isso, apresenta os elementos essenciais de um texto narrativo – fatos, pessoas, 

tempo, lugar –, tendo como narrador o protagonista, isto é, o personagem principal. Tem por objetivo 
transmitir uma lição de vida, algo a ser aprendido por outras pessoas. Nesse caso, o depoimento tem sentido 
pedagógico. Também, pode visar mostrar o lado desconhecido de algum acontecimento trágico, podendo 
passar a ser importante documento histórico. 

Suponha que você seja um(a) assistente social que trabalha numa ONG de defesa dos direitos do idoso e é 
convidado(a) por um jornalista a escrever um depoimento, que irá integrar uma matéria em uma revista de 
circulação nacional, sobre a violação dos direitos dos idosos frente à prática de maus-tratos à terceira 

idade na sociedade brasileira. Através de seu texto, você irá procurar demonstrar a importância de 
melhorar o convívio social das pessoas com o idoso, mesmo que isso demande tempo e dedicação, 
na formação de uma nova moral coletiva que busque o respeito aos direitos a essa faixa etária. Por 
meio da narrativa pessoal, você deve revelar a necessária busca das boas práticas de convivência social. 
 
 

FUVEST - SEMANA IV 
Prof. Nathan 

 
Leia os textos para fazer sua redação. 
 

 
(Disponível em https://personalogia.files.wordpress.com/2011/09/1-a-a-a-a-tas-calado.png). 

 

Todos temos o direito assegurado pela Constituição Federal de 1988 de expressarmos nossas ideias e 
convicções, desde que não ferindo o direito legítimo de terceiros, conforme artigo 5º, IV e IX: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença; 
Porém, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, sendo que nas hipóteses onde o exercício da 

liberdade de pensamento e expressão fere direito constitucionalmente consagrado de outrem, há de existir a 
devida limitação e punição. Aplica-se essa lógica também na expressão intelectual e artística, de modo que se 
um livro prega o preconceito contra uma minoria, tal livro deve ser retirado de circulação e os responsáveis por 
ele devidamente punidos. Vê-se que apesar de ser proibida a censura e dispensada a licença, deve haver a 

responsabilização daqueles que praticarem abuso no exercício do seu direito de liberdade de expressão. 

O discurso de ódio ocorre quando um indivíduo se utiliza de seu direito à liberdade de expressão para 

https://personalogia.files.wordpress.com/2011/09/1-a-a-a-a-tas-calado.png
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inferiorizar e discriminar outrem baseado em suas características, como sexo, etnia, orientação sexual, religião, 

entre outras. 
Ante o exposto, já percebemos duas características necessárias para o discurso de ódio acontecer: 

discriminação e exteriorização de pensamento. 
O discurso de ódio visa objetificar uma pessoa ou grupo de pessoas, sendo que a vitimização é difusa. 

Quando um homossexual é ofendido por sua orientação sexual, todos homossexuais são ofendidos, assim como 
quando um negro é ofendido pelo simples motivo de ser negro, todos os negros são ofendidos. 

(Disponível em http://gus91sp.jusbrasil.com.br/artigos/152277318/a-liberdade-de-expressao-e-o-discurso-de-odio). 

 

Um levantamento inédito realizado pelo projeto "Comunica que Muda", iniciativa da agência nova/sb, 
mostra em números a intolerância do internauta brasileiro. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou 
plataformas como Facebook, Twitter e Instagram atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como 
racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com 
abordagem negativa, de exposição do preconceito e da discriminação. 

Do total de mensagens analisadas, 219.272 tinham cunho político, sendo que 97,4% delas abordavam 

aspectos negativos. 
O segundo tema com maior número de mensagens foi o ódio às mulheres. Ao todo, foram coletadas 

49.544 citações que abordavam as desigualdades de gênero, sendo 88% delas com viés intolerante. 
Pessoas com algum tipo de deficiência, que lutam no dia a dia por seus direitos, também são achincalhadas 

nas redes sociais. O levantamento captou 40.801 mensagens sobre o tema, sendo 93,4% com abordagem 
negativa. 

(Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cultiva-discurso-de-odio-nas-redes-sociais-mostra-pesquisa-

19841017#ixzz4qW4hOOBM). 

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

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

 
É possível acabar com o discurso de ódio?  
 
 

UFU - SEMANA IV 
Prof. Jacqueline 

 
Orientações UFU  

 
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará duas situações para fazer sua redação. Leia as situações propostas até o fim e escolha a 

proposta com a qual você tenha maior afinidade. 
B) Após a escolha de um dos gêneros, assinale a opção no alto da Folha de Resposta e, ao redigir seu texto, 

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

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

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

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

 

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

 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 
 

Unesco pede responsabilidade compartilhada na educação 
 

Culpar o professor, a escola ou apenas o governo não é a solução para resolver os problemas da educação. 
O Relatório de Monitoramento Global da Educação de 2017-2018 da UNESCO (GEM Report, sigla em inglês para 
Global Education Monitoring) menciona que para garantir aprendizado de qualidade a todos os alunos é 
necessário que se estabeleça um pacto por responsabilidade compartilhada entre todos os membros da 
sociedade. 

Seja por uma justificativa legal, política, social ou moral, indivíduos e instituições públicas ou privadas 

precisam prestar contas de como cumprem suas responsabilidades. A culpa desproporcional sobre qualquer 
ator para problemas educacionais sistêmicos pode ter sérios efeitos colaterais negativos, além de ampliar a 

inequidade e prejudicar a aprendizagem. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cultiva-discurso-de-odio-nas-redes-sociais-mostra-pesquisa-19841017#ixzz4qW4hOOBM
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cultiva-discurso-de-odio-nas-redes-sociais-mostra-pesquisa-19841017#ixzz4qW4hOOBM
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E como isso chega até a escola? A Unesco exemplifica que a escola é a responsável final da cadeia a 

oferecer ambientes de aprendizagem construtivos, mas, para dar conta dessa função, depende de recursos dos 

governos, de professores que cumpram as normas, e do comportamento adequado dos alunos. 
Além de citar a luta dos movimentos estudantis pelo acesso à educação e a importância da imprensa para 

a trazer à luz casos de corrupção, o texto reconhece que tudo começa a partir da postura adotada pelos 
governos, que devem estabelecer leis que elevem a educação a um direito. 

O processo deve incluir ainda a elaboração de um plano educacional viável, com metas claras e com dados 

transparentes para que todos os demais integrantes da sociedade consigam acompanhar e questionar seu 
desenvolvimento. 

Em uma das partes que menciona explicitamente o Brasil, o documento da Unesco faz críticas à condução 
do Plano Nacional de Educação, em que “60% dos sindicatos de professores relataram que nunca ou raramente 
foram consultados no desenvolvimento de materiais de ensino”. 

Além disso, segundo a coordenadora de educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero, existe uma falta de 
entendimento dos diversos entes sobre a importância de sua participação no sistema educativo. “Por exemplo, 

um pai de aluno que não vai à escola pode trazer problemas para o próprio aluno e para o desenvolvimento da 
escola. O estudante, se não tem um bom comportamento, é responsabilidade dele, dos pais e também da 
escola. Tudo está interligado e se uma dessas partes falha, podemos ter uma queda na qualidade da 
educação”, explica Rebeca. 

Segundo a Unesco, órgãos independentes fortes, como ouvidorias, parlamentos e instituições de auditoria, 
também são necessários para responsabilizar os governos pela educação. Apesar disso, apenas um em cada 
seis governos publica relatórios anuais de monitoramento educacional. 

Disponível em: https://porvir.org/unesco-pede-responsabilidade-compartilhada-na-educacao/  

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

você, como aluno, precisa redigir um RESUMO do texto lido, solicitado pelo seu professor, o qual deseja avaliar 
seus conhecimentos sobre o gênero. 
 

SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um 
ARTIGO DE OPINIÃO sobre os princípios que, em sua opinião, devem nortear a posição de que a 

educação é responsabilidade de todos. 
 

UnB - SEMANA IV 
Prof. Nathan 

 

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

ou gerados pelo próprio homem. 
O principal objetivo da ajuda humanitária é aliviar o sofrimento das populações atingidas, que quase 

sempre são pessoas que já sofrem com a pobreza e a marginalização, e que com os desastres se tornam ainda 
mais vulneráveis. 

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

violentos sobre as populações, principalmente nos locais onde as autoridades responsáveis não conseguem ou 
não têm interesse em assistir à população. 

Ainda que boa parte das ações humanitárias se concentre em promover assistência durante situações de 
emergência, essas ações também atuam para solucionar conflitos humanitários através de programas de 
desenvolvimento. 

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

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

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

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

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

ambiciosa, e aproveitar a oportunidade de criar uma política que não reproduza modelos que foram criados no 
hemisfério Norte. Além disso, pode, a partir da profunda experiência que tem na construção de políticas sociais 
dialogada com o conjunto da sociedade, avançar na direção de uma cooperação humanitária na qual as 
necessidades das pessoas estejam à frente de interesses econômicos e políticos, construindo uma narrativa 
diferente e influenciando positivamente outros países. 
 

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

eficacia-da-resposta>.. Adaptado. 

 

Quando você decide juntar-se à equipe de Médicos Sem Fronteiras, MSF, faz mais do que uma escolha 
profissional; faz também uma opção de vida. Esses profissionais são pessoas que, acima de tudo, acreditam no 

https://porvir.org/unesco-pede-responsabilidade-compartilhada-na-educacao/
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trabalho humanitário imparcial, neutro e independente realizado pela organização mundo afora e sentem-se 

motivadas por ele. Os profissionais de MSF não são voluntários; recebem remunerações e participam de 
processos de seleção rigorosos. Não são, no entanto, os salários que atraem e retêm os profissionais na 
organização e, sim, a satisfação de trabalhar por uma causa que contribui para a vida de tantas pessoas. 

Muitas vezes, a imagem associada a Médicos Sem Fronteiras, MSF, é a do médico arriscando sua vida para 
realizar cirurgia em tempos de guerra ou a da enfermeira cuidando de uma criança desnutrida. É verdade: 
fornecer cuidados de emergência às populações em perigo e necessidade é um desafio em si, mas isso nem 

sempre é tão impressionante e heroico quanto parece. Antes de iniciar as etapas para trabalhar com MSF no 
exterior, você deve compreender as razões que te levam a tomar essa decisão. Pergunte-se: você está 
idealizando o trabalho em campo ou, de fato, está fazendo uma escolha baseada em reflexão? Sua motivação e 
seus valores estão realmente em concordância com um projeto de MSF? Você está considerando o estresse e as 
dificuldades frequentemente enfrentadas pelos profissionais da organização em campo? 

O trabalho com MSF é um compromisso, não uma simples aventura. Como profissional estrangeiro em 
outro país, você se torna solidário às pessoas em situação vulnerável no mundo todo. Sua presença nos 

momentos difíceis ao lado destes homens, mulheres e crianças faz diferença e garante que essas pessoas não 
caiam no esquecimento. 
 

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

 

Considerando que os textos e as imagens apresentados têm caráter unicamente motivador, redija, 
utilizando a modalidade padrão da língua escrita, um texto expositivo-argumentativo sobre o seguinte tema: A 
IMPORTÂNCIA DO TRABALHO HUMANITÁRIO EM MOMENTOS DE CRISE MUNDIAL. 
 
 


