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ENEM – SEMANA I 
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. 

 
TEXTOS MOTIVADORES 

TEXTO I 
 

A importância da informação eficaz e confiável para o acesso à saúde 
Segundo a OMS, milhões de pessoas no mundo são forçadas a escolher entre cuidados com a saúde e outras 

despesas diárias, como alimentos, roupas e até moradia. Pelo menos metade dos cidadãos do mundo ainda não 
têm cobertura total de serviços essenciais de saúde. A relação disso com a informação ou a falta dela é que, 
primeiramente, conhecimento é necessário para as pessoas saberem sobre direitos, serviços, tratamentos 
prevenções. É nesse ponto que questões relevantes entram em cena: Como o médico se comunica com o 
paciente? Como uma empresa de saúde ou o governo falam sobre doenças? Como é a busca sobre sintomas no 

Google? Para responder a essas perguntas, é preciso se basear em informação. Afinal, somente com comunicação 
adequada, as pessoas conseguem se cuidar. Assim, uma publicação da Academia Nacional de Ciências, Engenharia 
e Medicina dos Estados Unidos afirma que a “alfabetização em saúde é essencial para o sucesso do acesso a 
serviços, autocuidado e manutenção do bem-estar”. 

https://proxis.com.br/importancia-informacao-acesso-a-saude/ (Adaptado) 

 
TEXTO II 

Professora de Harvard cobra campanha de comunicação em massa contra Covid-19 

 
Em entrevista à CNN, a demógrafa da Escola de Saúde Pública de Harvard, Márcia Castro, cobrou a 

implementação de uma campanha de comunicação em massa sobre a Covid-19 para manter a população 

informada sobre combate à doença. "Os agentes de saúde poderiam ser o veículo da informação para a 
comunidade. Não fizemos isso antes da primeira onda da pandemia e quando os casos diminuíram no ano 
passado", disse a professora. "No momento em que começa um declínio, teríamos que implementar uma medida 
que use o SUS e, acima de tudo, a estratégia de saúde da família para que haja no campo alguma intervenção 

ativa e não reativa", acrescentou.  
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/25/professora-de-harvard-cobra-campanha-de-comunicacao-em-massa-contra-covid-19  

(Adaptado) 

 
TEXTO III 

As Fake News em saúde tornaram-se um grande negócio para profissionais inidôneos, como também para a 
venda de produtos e dietas modistas. Diversas neoespecialidades, todas práticas ilegais, são criadas através das 
fake news e das redes sociais, são fonte de dinheiro fácil para profissionais com má formação técnica e moral. O 
leitor precisa entender que os sites de busca têm compromisso meramente comercial. Diariamente, plantas 
milagrosas, dietas, medicamentos revolucionários aparecem em sites, ofertando ganhos biológicos não 

comprovados. Fake news em saúde adentram artigos do Código Penal tais como lesão corporal e tentativa de 
homicídio, pois muitas vezes os pacientes que se expõem a essas práticas sofrem danos físicos e risco de morte. 

https://www.cremeb.org.br/index.php/noticias/artigo-fake-news-um-problema-de-saude-publica/ (Adaptado) 

 
TEXTO IV 

 
https://www.cremeb.org.br/index.php/noticias/artigo-fake-news-um-problema-de-saude-publica/ (Adaptado) 

 

https://proxis.com.br/importancia-informacao-acesso-a-saude/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/25/professora-de-harvard-cobra-campanha-de-comunicacao-em-massa-contra-covid-19
https://www.cremeb.org.br/index.php/noticias/artigo-fake-news-um-problema-de-saude-publica/
https://www.cremeb.org.br/index.php/noticias/artigo-fake-news-um-problema-de-saude-publica/
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TEXTO V 
A BBC já desmentiu várias informações falsas que estavam sendo espalhadas sobre o coronavírus, incluindo 

mentiras sobre curas inexistentes. Autoridades como a Organização Mundial de Saúde e organizações médicas e 
científicas também estão a todo tempo divulgando informações corretas e confiáveis sobre a pandemia. Muitas 

vezes, as informações falsas são tão perigosas quanto a doença. Um documento recente de uma província do Irã 
descobriu que mais pessoas morreram por consumir álcool industrial, com base em uma falsa alegação de que 
poderia protegê-las do Covid-19, do que do próprio vírus. Nos Estados Unidos, um homem morreu após ingerir 
cloroquina em seu formato usado para fazer limpeza de aquário. 

https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-52239918 (Adaptado) 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
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 informação 
como fator de manutenção da saúde apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 
ITA - SEMANA I 

Prof. Rogger 
 

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

Cidades inteligentes: entre paradigmas e percepções 
 
Item 1 

O que são cidades inteligentes 
 

Cidades inteligentes são aquelas que otimizam a utilização dos recursos para servir melhor os cidadãos. Isso 
vale para a mobilidade, a energia ou para qualquer serviço necessário à vida das pessoas. 

[...] 
Cidades inteligentes são diferentes entre si; afinal, cada lugar tem necessidades e especificidades únicas. 
A IBM, por exemplo, define cidades inteligentes como aquelas que fazem uso otimizado de informações 

interconectadas para entender e melhor controlar operações e recursos. Essa é uma definição do ponto de vista 
dos dados. 

Não é preciso que uma cidade tenha exatamente essa característica para ser considerada inteligente. 

Exemplificando: o Departamento de Negócios do Reino Unido define que é preciso existir engajamento por parte 

dos cidadãos. 
Outras instituições consideram que uma cidade inteligente precisa ter mobilidade limpa e acessível, com a 

ajuda da tecnologia. Algumas entendem que as pessoas é que devem ser inteligentes e ter poder de escolha sobre 
seus estilos de vida, trabalho e viagens. 

Entretanto, podemos considerar alguns fatores essenciais em relação às cidades inteligentes: 

➔São voltadas para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos. 

➔Precisam do envolvimento de stakeholders para dar certo (universidades, empresas, ONGs). 

➔São construídas com base em planejamento. 

➔Devem otimizar a utilização de recursos. 

 

Exemplos de cidades inteligentes 
Moscou, capital da Rússia, é conhecida por sofrer congestionamentos gigantes. É quase impossível encontrar 

estacionamentos nas áreas de população mais densa. 
Com a ajuda de uma empresa de tecnologia inglesa, os motoristas podem conseguir locais para estacionar 

antes mesmo de sair de casa. 

Um piloto do projeto já está sendo testado em Minsk, também na Rússia.  Desenvolvido pela Telensa, o 
aplicativo pode dizer aos motoristas exatamente onde e quando os espaços estão disponíveis, diminuindo as voltas 

no quarteirão para localizar uma vaga. 
Quem faz o trabalho é um sensor instalado na rua. Se há um carro parado, ele detecta e anuncia a ocupação 

no aplicativo. 
A mesma empresa tem outros projetos que envolvem avisos sobre o bloqueio de ruas com neve e 

acionamento de luzes quando a polícia está procurando suspeitos. 
Já falamos em outro post sobre um projeto relacionado à iluminação pública. 

Cidades inteligentes foi o tema do evento internacional FutureCom de 2015.  
https://inovacaosebraeminas.com.br/cidades-inteligentes-o-que-sao/  

 
 

 
 
 
 

 

https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-52239918
http://www.telensa.com/
https://inovacaosebraeminas.com.br/cidades-inteligentes-o-que-sao/
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Item 2 

 
https://cidadejena.com/cijena-cidade-inteligente/ 

 
Item 3 

Cenário Atual e Necessidade de Cidades Inteligentes 
 

No contexto da sociedade contemporânea, com cidades globais e gradativamente mais populosas, fica 
evidente o surgimento de uma série de problemas locais que muitas vezes são enfrentados diariamente pela 

população. Cidades brasileiras como São Paulo já sofrem constantemente com mobilidade urbana pouco eficiente 
e trânsitos intensos. Além disso, cidades como o Rio de Janeiro quase anualmente apresentam casos de 
deslizamento e desmoronamento, consequências do crescimento desenfreado e avanço mal planejado das cidades. 
Outras situações, como a qualidade da água e do ar, também são assuntos preocupantes nas cidades urbanas, 

onde o crescimento populacional e a poluição industrial tomam grandes proporções. 
Considerando as novas tendências na área de tecnologia, o conceito de Cidade Inteligente vem sendo cada 

vez mais explorado. Na sociedade da informação em que vivemos se torna presente a geração de um grande 
volume de dados e a influência de muitos dispositivos conectados, desde aparelhos pessoais até acessórios 
domésticos e maquinário de monitoramento da própria cidade. 

https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel878/redes1-2016-1/16_1/smartcity/introducao.html  

 
Item 4 

Estado tem o desafio de construir cidade inteligente sem proprietários 

 
Debate promovido pelo UM BRASIL questiona eventual concentração de dados no setor público e dependência 

de grandes empresas para oferta de soluções tecnológicas 

Quando diversos dados e ferramentas tecnológicas convergem para tornar os serviços e espaços públicos 
urbanos mais eficientes e cômodos para a vida cotidiana, nasce o que se convencionou chamar de “cidade 
inteligente”. Esse processo, contudo, resulta de diversas iniciativas às quais o poder público, em muitas delas, não 

tem participação, o que leva ao questionamento do papel do Estado na construção de cidades inteligentes sem 
proprietários. 

Esse foi um dos temas do debate promovido pelo UM BRASIL em parceria com a Universidade Nove de Julho 
(Uninove) e a revista Problemas Brasileiros – publicação editada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Realizada no campus Vergueiro da Uninove, em São Paulo, a 
discussão contou com o doutor em Ciência Política e coordenador de cursos de pós-graduação, Humberto Dantas, 
o doutor em Direito Econômico e professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Luís 

Massonetto, e o CEO do aplicativo de cidadania urbana Colab, Gustavo Maia. 
No debate, Massonetto comentou que cidade inteligente é um conceito que se caracteriza pelo “fenômeno da 

digitalização”, que, em função da conexão de dados, permite criar “novos padrões de governança, novos serviços 
públicos e novas formas de convivência”. Como a oferta de tecnologia está bastante concentrada em grandes 
empresas, ele demonstrou preocupação em relação à dependência que a sociedade pode vir a ter de monopólios. 

“Estamos diante, hoje, no debate de smart city [cidade inteligente], do mesmo debate que estivemos à época 

da disseminação da internet sobre a caracterização da internet como um common [bem comum]”, salientou 

Massonetto. “O fato é que, hoje, a internet, que nasceu como um sonho de common, virou um mecanismo 
proprietário. A nossa esfera pública dos aplicativos é uma esfera pública proprietária, que tem dono. E, sem 
dúvida alguma, na disputa do conceito de cidades inteligentes, há disputa de uma cidade inteligente não 
proprietária, da tecnologia entendida como um common, assim como a inteligência da cidade é um bem comum”, 
completou. 

Nesse sentido, Massonetto, que é professor do mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove, 

ressaltou que o Estado deve começar a avaliar o seu papel no que diz respeito ao processo de digitalização de 
serviços urbanos. “Existe uma discussão radical e importantíssima a ser feita, que é como o Estado deve agir para 
que ele não seja escravo desses grandes monopólios, como o Estado deve destinar um porcentual do seu 
orçamento e mobilizar a inteligência à sua disposição – as universidades, os centros de pesquisa – para criar 
tecnologia não proprietária para que possamos ter no nosso País, subdesenvolvido, um acesso à cidade inteligente 
não proprietária. Um acesso a uma cidade inteligente construída a partir do comum.” 

Para o CEO e fundador do Colab – rede social premiada como melhor aplicativo urbano do mundo –, Gustavo 

Maia, a iniciativa privada e os cidadãos têm parcela indispensável na construção das cidades inteligentes, de modo 
que esse processo não deve ficar restrito ao setor público. 

https://cidadejena.com/cijena-cidade-inteligente/
https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel878/redes1-2016-1/16_1/smartcity/introducao.html
https://www.fecomercio.com.br/noticia/debate-aponta-como-avancar-na-construcao-de-cidades-inteligentes-no-pais
https://umbrasil.com/
https://www.fecomercio.com.br/institucional/biblioteca/revista-problemas-brasileiros
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“Há um problema fiscal hoje na mão do governo – nos níveis municipal, estadual e federal. Então, não há 
possibilidade de enxergar um futuro mais claro se não envolver a sociedade como um todo. Estamos falando de 
como conseguir trazer a iniciativa privada para ajudar de alguma forma – todos os coletivos, os movimentos 
sociais, o cidadão comum”, reforçou Maia. 

De acordo com ele, também deve ser avaliada a capacidade de os órgãos públicos lidarem com o volume de 
dados. “Como é que o governo está capacitado e preparado para lidar com todos esses dados e que cada dia estão 
mais em exposição para a tomada de decisão? Como é que ele faz uma governança desses dados para que as 
decisões tomadas na urbe consigam ter o melhor desempenho possível?”, questionou. 

No processo de aprofundamento das soluções inteligentes nas cidades, Humberto Dantas alerta que a 
sociedade deve, “a todo instante, pactuar e repactuar a democracia”. O cientista político, também professor do 
mestrado da Uninove, afirma que, no limite, o uso da tecnologia deve respeitar “parâmetros democráticos 

minimamente razoáveis”. 
“Por mais que seja absolutamente sedutor para qualquer líder político, sobretudo para ditadores, utilizar o 

máximo de informação possível para controlar os seus [cidadãos], precisamos compreender que existem limites 
para esse controle, que existe uma separação que deve ser muito clara entre os interesses do Estado e os 
interesses de alguns governos que pretendem se apropriar do próprio Estado desrespeitando lógicas 
democráticas”, apontou Dantas. 

https://www.fecomercio.com.br/noticia/estado-tem-o-desafio-de-construir-cidade-inteligente-sem-proprietarios 

 

Unicamp - SEMANA I 

Prof. Jacqueline 
 
Você deverá escolher UMA das propostas para desenvolver o seu texto. Não se esqueça de marcar a 
situação escolhida na folha de redação. 
 
Proposta 1: Com base nas informações dos textos a seguir escreva uma crônica a ser publicada em um jornal 

de grande circulação a respeito do tema: “Obsolescência programada, um mal dos nossos tempos”. Na 
cônica, você deve ponderar de forma reflexiva as consequências da obsolescência programada para o meio 
ambiente. 
 
A crônica é uma forma textual no estilo de narração que tem por base fatos que acontecem em nosso cotidiano. 
[...] O texto é curto e de linguagem simples [...] 

Resumidamente, a crônica: 
• apresenta uma narração curta. 
• descreve fatos da vida cotidiana. 
• pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou irônico. 

• possui personagens comuns. 
• segue um tempo cronológico determinado. 
• apresenta uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens. 

• utiliza uma linguagem simples. 
 
Proposta 2: Considere a seguinte situação: saiu uma pesquisa recente mostrando as consequências de um 
consumo forçado, os prejuízos ao consumidor e os resíduos de descarte no meio ambiental. Dada a repercussão 
disso, o jornal de maior circulação de sua cidade resolveu fazer um caderno especial sobre a máxima “Desejar, 
comprar e descartar: da persuasão publicitária à obsolescência programada”. 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. 
 
O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no nosso cotidiano. Publicado normalmente em jornais, 
revistas e blogs, esse gênero tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto 
relevante para a sociedade. 

 

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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.fecomercio.com.br/noticia/estado-tem-o-desafio-de-construir-cidade-inteligente-sem-proprietarios
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Seu texto deverá considerar os seguintes textos: 
 
Texto I 

 
Disponível em: http://www.vendermeucelular.com.br/obsolencia-programada-mas-afinal-o-que-e-isso/  

 
Texto II 

Entenda o que é obsolescência programada 

 

O desgaste natural dos produtos é normal. Porém, o produto ser “planejado” para parar de funcionar ou se 
tornarem obsoletos em um curto período de tempo é uma prática da indústria que deve ser combatida 

 
Conforme usamos um produto, é natural que este sofra desgastes e se torne antigo com o passar do tempo. 

O que não é natural é que a própria fabricante planeje o envelhecimento de um produto, ou seja, programar 
quando determinado objeto vai deixar de ser útil e parar de funcionar, apenas para aumentar o consumo.  

Apesar do avanço tecnológico, que resultou na criação de uma diversidade de materiais disponíveis para 
produção e consumo, hoje nossos eletrodomésticos são piores, em questão de durabilidade, do que há 50 anos. 
Os produtos são fáceis de comprar, mas são desenhados para não durar. Por esta razão, o consumidor sofre para 
dar a eles uma destinação final adequada e ainda se vê obrigado a comprar outro produto.  

Um dos principais exemplos de obsolescência programada é a lâmpada. Quando criada, ela durava muito, mas 
as fabricantes viram que venderiam apenas um número limitado de unidades. Por isso, criaram uma fórmula para 
limitar o funcionamento das lâmpadas, que passaram a durar apenas mil horas, por exemplo. 

Na área tecnológica, a obsolescência programada pode ser vista com maior frequência. Geralmente, durante o 
período de garantia, os desktops e notebooks de alguns fabricantes funcionam normalmente. No entanto, após o 

fim desse prazo, passam a apresentar defeitos como superaquecimento ou esgotamento da bateria. Na quase 
totalidade dos casos o preço do conserto é tão alto que não vale a pena, e os consumidores são impelidos a 
adquirir um produto novo. 

É importante lembrar que a humanidade já está consumindo 30% a mais do que o planeta é capaz de repor e 

é preciso que haja uma redução em até 40% as emissões de gases de efeito estufa para que a temperatura não 
suba mais do que 2º C. 

Diante de uma situação tão alarmante, mudanças dos padrões de produção e consumo, de forma a diminuir o 
descarte desnecessário de toneladas de lixo eletrônico e tóxico no planeta, são essenciais para reverter esse 
quadro.  

Além disso, é dever do Estado regularizar, fiscalizar e induzir esses novos padrões. As empresas, por sua vez, 
devem garantir ao consumidor acesso à informação e assumir a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 

visando ao desenho adequado dos produtos e embalagens e o fim da obsolescência programada. 
Disponível em: https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/entenda-o-que-e-obsolescencia-programada  

 
Texto III 

 
Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/img/revistas/cic/v68n4/a15fig01.jpg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vendermeucelular.com.br/obsolencia-programada-mas-afinal-o-que-e-isso/
https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/entenda-o-que-e-obsolescencia-programada
http://cienciaecultura.bvs.br/img/revistas/cic/v68n4/a15fig01.jpg
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FUVEST - SEMANA I 
Prof. Fabiana 

 
TEXTO I 

No início o TikTok parecia só mais uma rede social, com pequenos filmes engraçados. Aos poucos, provou ser 
um novo fenômeno. Recentemente, surfando com o isolamento social, a plataforma virou uma febre entre jovens 
e adultos. Já foram registrados mais de dois bilhões de downloads do aplicativo no mundo inteiro, só perdendo 
para o programa de mensagens WhatsApp. No Brasil, o aplicativo chinês também explodiu e segue viralizando em 
todas as faixas etárias. Na quarentena, a rede aumentou aproximadamente 35% entre os adolescentes e jovens, 
24% entre adultos de 35 a 55 anos e 14% entre pessoas com mais de 55 anos, conforme levantamento da Kantar 
Ibope. O crescimento não espanta os especialistas. Afinal, o brasileiro passa bastante tempo conectado e gosta de 

interações rápidas e divertidas. O que se ampliou ainda mais em tempos de pandemia. E a empresa comemora o 
tamanho do engajamento obtido junto aos brasileiros, que todos os dias ampliam a quantidade de vídeos com 
uma criatividade que já começa a definir um perfil regional na rede. 

https://istoe.com.br/a-explosao-do-tiktok/ 

 
TEXTO II 

Empresas, times esportivos e outras instituições aderiram a moda do TikTok e vêm aproveitando a 
oportunidade de se conectarem com essa geração mais jovem. Os dados do app mostram que 41% de seus atuais 

usuários têm entre 16 e 21 anos, mostrando que, se você busca uma forma de se conectar com a nova geração, é 

para lá que você deve migrar. 
Um exemplo do uso da plataforma dentro das empresas é na Nestlé. A empresa já vem sendo reconhecida 

por utilizar meios inovadores em alguns processos internos na empresa. Abner Bezerra, o Head de Marketing de 
Bebidas da Nestlé Brasil, propôs um processo de recrutamento interno para a vaga de gerente de Marketing da 
Nescau usando o TikTok. Incentivando e cobrando a criatividade de seus funcionários, ele pediu para quem 
concorria pela vaga, elaborar uma curta no app, com uma música que o representasse juntamente com uma breve 

apresentação pessoal e profissional, além de justificar o porquê de estar concorrendo pela vaga e o que o 
concorrente pode agregar ao fortalecimento da marca. Fato que mostra a força que o app vem ganhando e as 
multifunções que ele pode exercer, até dentro de uma empresa. 

https://mundoekoa.com/2020/05/13/tik-tok-nao-e-febre-e-futuro/ 

 
TEXTO II 

Atualmente é comum que as pessoas busquem por alternativas de como ganhar dinheiro em casa, o que fez 
surgir diversas opções, principalmente online, e com o TikTok não foi diferente. 

Isso porque, se você tiver um grande número de seguidores no aplicativo, após publicar um vídeo, é possível que 
seus “fãs” façam doações de dinheiro real. Além disso, também pode receber propostas de empresas que querem 

fazer parceria para divulgação de produtos e marcas. 
https://www.iebschool.com/pt-br/blog/social-media/tik-tok-5-motivos-para-voce-aproveitar-a-rede-social-do-momento/ 

 
TEXTO IV 

Que o TikTok tem apontado tendências e impulsionado carreiras, isso já é notório. A música e o som são a 
linguagem universal da plataforma, eles desempenham um papel integral na criatividade, vivacidade e impacto 

cultural da comunidade. Muitos nomes nacionais e internacionais, como Lil Nas X e Olivia Rodrigo, utilizam a 
ferramenta para aumentar seu alcance e viralizar suas músicas. 

Por isso, a equipe do TikTok resolveu se aprofundar e descobrir o que realmente impulsiona essas tendências 
e como elas se estendem e impactam a cultura em geral. A empresa contratou a MRC Data e Flamingo, ambos 
grupos independentes de pesquisa e análise, para mergulhar fundo em duas das esferas de influência definidoras 
da TikTok: som e cultura. 

A pesquisa revela o poder da música no TikTok, trazendo luz sobre a importância e o impacto que a música 

tem para as marcas e também para a comunidade de criadores. “TikTok se tornou uma parte integrante da 
descoberta musical, conectando artistas a seus fãs e apresentando marcas a todos os cantos da comunidade”, 
disse Ole Obermann, head global de música da TikTok. 

https://portalpopline.com.br/tiktok-75-dos-usuarios-dizem-descobrir-novos-artistas-na-plataforma/ 

 
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 INFLUÊNCIA DE APLICATIVOS 

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

 
 

 
 
 
 

 

https://istoe.com.br/a-explosao-do-tiktok/
https://mundoekoa.com/2020/05/13/tik-tok-nao-e-febre-e-futuro/
https://www.iebschool.com/pt-br/blog/social-media/tik-tok-5-motivos-para-voce-aproveitar-a-rede-social-do-momento/
https://portalpopline.com.br/tiktok-75-dos-usuarios-dizem-descobrir-novos-artistas-na-plataforma/
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UnB - SEMANA I 
Prof. Raul 

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

texto, que DEVE SER do gênero DISSERTATIVO. Todos eles, direta ou indiretamente, conectam-se à ideia central 
do recorte temático. Selecione elementos da coletânea na elaboração de seus argumentos. 
Dê um título a sua redação. 
Tema: Protagonismo juvenil e suas implicações nas transformações da sociedade.  
 
TEXTO I 

ESPETÁCULO MISTURA PROTESTO, HUMOR E MÚSICA 

 
“Os espetáculos teatrais que elevam a voz com protestos políticos contra o regime militar do Brasil estão 

produzindo, no País, bom entretenimento e uma nova visão dramática. 
A estreia, nesta semana, num teatro improvisado, de Liberdade,  
Liberdade (Liberty, Liberty), o mais ambicioso dos espetáculos de protesto, transformou-se imediatamente 

num sucesso público. 

(...) 
Essas produções refletem o amplo sentimento existente entre os jovens intelectuais brasileiros de que o 

regime do presidente Humberto Castelo  

Branco, com sua forte posição anticomunista, é hostil à liberdade cultural e intolerante quanto a críticas de 
esquerda no que se refere às condições econômicas e sociais do País. 

(...) 
Paulo Autran, o astro principal entre os quatro intérpretes que representam no palco vazio, pronuncia, sob a 

luz de um único spotlight, a última palavra da peça: “Resisto!” A audiência de trezentas pessoas, que tinha pagado 
o equivalente a um dólar e vinte e cinco centavos por pessoa para sentar amontoada, levantou-se e aplaudiu 
vibrantemente. Alguns gritavam “Bravo!”. 

(...) 
Embora Mr. Autran tenha belos momentos de representação como  
Marco Antônio, Danton e Lincoln, havia uma atmosfera íntima, de sala de estar, entre os espectadores de 

camisa esporte e vestidos de algodão, e os atores, todos vestidos com roupas modernas e informais. 
New York Times 

(25 de abril de 1965) 

 

TEXTO II 
Eu Vos Abraço, Milhões 

05/02/2013 por Valdeci 

 
Quem, na juventude, não teve anseios de querer mudar o mundo? Quem não sonhava, em sonolentas 

madrugadas, a empunhar bandeiras revolucionárias com vigor e coragem? Nas décadas de 10… 20… 30 muitos 
jovens, com certeza, tinham esta visão de serem os heróis da pátria e salvadores do mundo. Afinal, eram anos 
conturbados (revolução Russa, comunismo em ascensão, queda da bolsa, Getúlio no poder, etc…) e o mundo 
transformava-se e multidões de jovens e inconformados saiam às ruas (e eram perseguidas, mortas ou sumiam 

da vista de familiares e amigos) para protestar e revolucionar conceitos e comportamentos. Anos de chumbo e de 
transformação. 

Estes pensamentos utópicos começaram a fervilhar na cabeça do jovem Valdo nos idos anos 30. Ser filho de 
um humilde capataz naqueles tempos não era nada fácil. Após ver o pai ser humilhado pelo dono das terras ele 
tinha um só pensamento: Vingar-se da humilhação e acabar com o poder econômico e dar ao proletariado 
(palavra que só foi conhecer bem depois através da leitura de livros comunistas) o comando dos destinos do 
mundo. Grande utopia, claro. O destino tinha outros planos para este jovem idealista… 

Trecho da análise da obra “Eu vos abraço, milhões”, de Moacyr Scliar, disponível em www.maisde140caracteres.wordpress.com  

 

http://maisde140caracteres.wordpress.com/author/valdecicsouza/
http://www.maisde140caracteres.wordpress.com/
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TEXTO III 
“É o povo que se sujeita e se degola; que, podendo escolher entre ser súdito ou ser livre rejeita a liberdade e 

aceita o jugo, que consente seu mal, ou melhor, persegue-o.”    
Etienne De La Boétie, in “Discurso da Servidão Voluntária 

 
TEXTO IV 

 
 

MR-8 significa Movimento Revolucionário 8 de Outubro, uma organização política que participou da luta 
armada contra a ditadura militar brasileira e deseja a instalação de um governo socialista no país. O movimento 
surgiu em 1964 no meio universitário da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. 

- Inicialmente, o movimento tinha o nome de Dissidência do Rio de Janeiro (DI-RJ). Mais tarde, foi 

rebatizado em memória à data da captura de Ernesto Che Guevara, na Bolívia, em 8 de outubro de 1967. O 

movimento teve várias atuações como guerrilha urbana. 
- O MR-8 se tornou conhecido nacional e internacionalmente devido ao sequestro do embaixador norte-

americano no Brasil, Charles Burke Elbrick,  no dia 04 de setembro de 1969, realizado em conjunto com a 
Aliança Libertadora Nacional (ALN), de São Paulo. 

- Fernando Gabeira, também militante, relatou o sequestro no livro “O que é isso, companheiro“, depois 

transformado em filme. O movimento conseguiu negociar a liberdade do embaixador em troca de 15 prisioneiros 
políticos, que embarcaram no avião Hércules 56 para o México, no dia 06 de setembro. 

- Através do sequestro, o movimento também conseguiu chamar a atenção internacional para o governo 
repressor e autoritário que ocorria no Brasil. No entanto, o preço a pagar foi caro. Muitos integrantes do grupo 
foram duramente perseguidos e reprimidos, resultando na morte e prisão de muitos militantes. 
 
TEXTO V 

Ideologia 
Cazuza 
Meu partido 
É um coração partido 

E as ilusões 
Estão todas perdidas 
Os meus sonhos 

Foram todos vendidos 
Tão barato 
Que eu nem acredito 
Ah! eu nem acredito... 
Que aquele garoto 
Que ia mudar o mundo 

Mudar o mundo 
Frequenta agora 
As festas do "Grand Monde"... 
Meus heróis 
Morreram de overdose 
Meus inimigos 
Estão no poder 

Ideologia! 

http://www.historiadigital.org/historia-do-brasil/brasil-republica/ditadura-militar/
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/373661/o-que-e-isso-companheiro/?PAC_ID=30393
http://letras.mus.br/cazuza/
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Eu quero uma pra viver 
Ideologia! 
Eu quero uma pra viver... 
O meu prazer 

Agora é risco de vida 
Meu sex and drugs 
Não tem nenhum rock 'n' roll 
Eu vou pagar 
A conta do analista 
Pra nunca mais 
Ter que saber 

Quem eu sou 
Ah! saber quem eu sou.. 
Pois aquele garoto 
Que ia mudar o mundo 
Mudar o mundo 
Agora assiste a tudo 

Em cima do muro 
Em cima do muro... 
Meus heróis 

Morreram de overdose 
Meus inimigos 
Estão no poder 
Ideologia! 

Eu quero uma pra viver 
Ideologia! 
Pra viver... 
 

TEXTO VI 
 
Já faz tempo 

Eu vi você na rua 
Cabelo ao vento 
Gente jovem reunida 
Na parede da memória 

Essa lembrança 
É o quadro que dói mais... 

Minha dor é perceber 
Que apesar de termos 
Feito tudo o que fizemos 
Ainda somos os mesmos 
E vivemos 
Ainda somos os mesmos 
E vivemos 

Como os nossos pais... 
Trecho de “Como nossos pais”, de Belchior 

 
TEXTO VII 

A juventude —uma categoria inventada pelos adultos— mantém-se, mas os seus gostos, atitudes, sonhos e 
sentidos tornam-se cada vez mais difíceis de somatizar. A experiência social contemporânea marca as identidades 
juvenis com um profundo desejo de viver em grupo, fazer-se na relação com o outro. O eu é relacional e móvel 

para responder a uma contemporaneidade que exige flexibilidade (Melucci, 1992). 
Se a sociedade contemporânea gera demandas amplas e complexas, não oferece os meios para a inserção 

dos jovens, que fazem, das práticas culturais, formas de expressão, convivência e, por que não, bandeiras de 
lutas. 

As redes interativas dos jovens diversificam-se cada vez mais, com grande dispersão das identidades e 
projetos. Assim, muito se tem para indagar sobre os jovens e os estudos têm mostrado grandes lacunas no 

entendimento da condição juvenil na sociedade contemporânea. 
Carmen Zeni, mestre em Educação pela UFRGS 
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ENEM – SEMANA II 
Prof. Viviane 

 
INSTRUÇÕES  

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número 
de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.  
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
• desrespeitar os direitos humanos. 
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "texto insuficiente". 

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

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I 

Milhões de brasileiros não têm nenhum documento de identificação 
Muitos brasileiros não foram registrados quando nasceram. Sem certidão de nascimento, não têm carteira de 

identidade e CPF. Um dado do IBGE de 2015 calculou que três milhões de pessoas viviam nessa situação. Iohana 

tenta um registro de nascimento tardio desde 2015. Ela nunca foi à escola e não consegue se consultar no SUS, 
também não pode receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. – “Eu tenho três filhos de menor. 
Às vezes as crianças pedem alguma coisa e não têm, dentro de casa falta. Eu tenho um comerciozinho, vivo da 
ajuda das pessoas”, conta a autônoma Iohana Almeida da Silva. “Eles são realmente não-cidadãos, passam à 

margem de qualquer ação do estado, não têm o registro básico, que é a certidão de nascimento. Isso é o começo 
de uma trajetória, o sujeito vai ser informal a vida toda, vai ser desprotegido a vida toda.”, explica o economista 
da FGV, Marcelo Neri. 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/16/milhoes-de-brasileiros-nao-tem-nenhum-documento-de-identificacao.ghtml  

(Adaptado) 

 
TEXTO II 

O registro civil é um direito em si e um garantidor de outros direitos; a partir dele se estruturam as diversas 
modalidades de identificação. Atualmente, brasileiros ou estrangeiros residentes no país possuem cerca de vinte 
documentos que podem ou devem utilizar para o pleno exercício dos seus direitos, seja de origem estadual ou 

federal. O principal deles é a certidão de nascimento, vinculada aos tribunais de justiça e utilizada para a 
elaboração de diversos outros documentos, como a carteira de identidade ou Registro Geral (RG) e a Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH), lembrando que ambos são estaduais. Além desses, temos ainda dezessete 
documentos federais. Verificamos, assim que hoje, para o exercício de direitos básicos como acesso à saúde, à 
educação, à justiça, o registro é indispensável. 

http://opiniaopublica.ufmg.br/site/files/artigo/4-Margareth-Kang.pdf (Adaptado) 

 
TEXTO III 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/16/milhoes-de-brasileiros-nao-tem-nenhum-documento-de-identificacao.ghtml
http://opiniaopublica.ufmg.br/site/files/artigo/4-Margareth-Kang.pdf
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TEXTO IV 
No Brasil, 132 mil 310 crianças de zero a 10 anos não foram registradas, segundo censo do IBGE de 2016. De 

acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD-IBGE/2016), a desigualdade socioeconômica do 
país é a principal causa da falta de registro, seja pela distância dos cartórios, ausência destes órgãos em alguns 

municípios, custo de traslado, seja pelo desconhecimento dos pais sobre a relevância da documentação pessoal. O 
que muitos não sabem é que a primeira via do Registro de Nascimento é gratuita (Lei nº 9.534/1997) e pode ser 
emitida a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para os responsáveis pela criança, e em todas as idades, 
inclusive para os adultos que ainda não têm o documento. https://www.ufrgs.br/humanista/2018/07/16/brasil-
esta-proximo-de-erradicar-o-subregistro-civil-de-nascimentos/ 
 
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 realidade de 
brasileiros sem identificação nacional”, 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 II 

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

 
“Os desafios para melhorar a saúde pública no Brasil” 

 
Item 1 

• O movimento sanitarista foi de importância ímpar ao entendimento de saúde pública, do conceito de saúde e 
também da evolução do direito à saúde no Brasil. A reforma sanitária se refere às ideias de uma série de 
mudanças e transformações necessárias à saúde. Sua composição era de técnicos da saúde – médicos, 

enfermeiros, biomédicos... – e intelectuais, partidos políticos, diferentes correntes e tendências e movimentos 
sociais diversos. Ao fim da década de 1970, o movimento adquiriu certa maturidade em função de uma série de 

estudos acadêmicos e práticos realizados, principalmente, nas faculdades de Medicina.  
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-  

 
Item 2 

Das 118 unidades fiscalizadas na Paraíba pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) de janeiro a maio de 
2019, 63,6% apresentam graves inconformidades com questões relacionadas à saúde. O índice foi divulgado 
durante uma coletiva na manhã desta quarta-feira (5), em João Pessoa, por meio de um dossiê da saúde pública 

paraibana.  
Conforme o CRM, os principais problemas encontrados nas unidades de saúde são a falta de médicos, recursos 
materiais básicos, estrutura inadequada e falta de insumos e medicamentos, comprometendo o exercício da 
medicina e a segurança dos pacientes.  

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/06/05/  

Item 3 
Consensus Quais os grandes desafios que são colocados para o SUS neste momento de crise? 

 
Eugênio Vilaça – O SUS vive uma grave crise. Em parte, como reflexo da conjuntura nacional em que se 

combinam crises econômica e política; em parte, em função de problemas estruturais que não foram solucionados 
ao longo de sua existência. 

A crise econômica gera crescimento negativo do produto interno bruto (PIB), o que determina uma crise fiscal 
que atinge, ao mesmo tempo, a União, os estados e os municípios e leva ao aumento do desemprego e à queda 
da renda média do trabalhador. Por outro lado, a crise política expressa, de forma aguda, o esfacelamento dos 

processos de representação política, o que dificulta a formulação e aplicação de uma agenda mínima sobre o 
futuro de nossa nação, incluindo solução de consenso sobre o sistema público de saúde. 

Diante de uma crise como a atual, impõe-se inicialmente assumi-la e fazer um correto diagnóstico para, a 
partir dele, definir estratégias de enfrentamento. Também há que se compreender que as crises são, também, 
momentos de oportunidades. Mudanças que não são possíveis de serem feitas em momentos de bonança podem 
ser implantadas em momentos de crise. 

A superação da crise atual convoca um diagnóstico correto e uma estratégia de ações de curto, médio e longo 

prazo. É comum perguntar-se se os problemas do SUS são de gestão ou de carência de recursos financeiros. 
Certamente que há um subfinanciamento crítico, mas, também, há problemas de gestão. 

O SUS apresenta três grandes problemas estruturantes: no plano da organização macroeconômica, a 
segmentação que conduz ao dilema entre a universalização e a segmentação; no plano da organização 
microeconômica, a fragmentação do sistema e seu modelo de gestão; e no plano econômico, o seu 
subfinanciamento. 

A solução desses problemas implica mudanças que se devem dar, concomitantemente, no modelo de atenção 
à saúde, no modelo de gestão e no modelo de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

https://saudeamanha.fiocruz.br/desafios-do-sus/ 

 
 

 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/111122/lei-9534-97
https://saudeamanha.fiocruz.br/desafios-do-sus/
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Item 4 

 
https://noticias.uol.com.br/saude/listas/falta-medico-e-dinheiro-10-grandes-problemas-da-saude-no-brasil.htm 

 

Unicamp - SEMANA II 
Prof. Jacqueline 

 
Proposta 1: Seu professor de Geografia abriu um fórum no ambiente virtual da disciplina para discutir o tema 
sobre a “A discrepante desigualdade salarial no país” e propôs as seguintes questões: a) Analisar o gráfico 1 e 2 
quanto o percentual de mulheres que ganham menos do que os homens; b) Entender os motivos elos quais isso 
acontece; e c) Indicar se haveria diferenças no desenvolvimento social do Brasil se houvesse maior incentivo 

quanto à erradicação dessa problemática no país. 
Publique uma postagem nesse fórum, na qual, a partir da leitura dos textos indicados abaixo, você deve: a) 
mostrar de que forma a economia brasileira subiria se melhorasse os aspectos financeiros e a igualdade no 
desenvolvimento social das mulheres; b) apresentar as consequências da diminuição da desigualdade salarial 
entre homens e mulheres para o desenvolvimento social; e c) argumentar em favor do seu ponto de vista. 
 

1.  

 
Disponível em: https://sindicario.com.br/noticia/estudo-revela-que-desigualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres-permanece/ 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://noticias.uol.com.br/saude/listas/falta-medico-e-dinheiro-10-grandes-problemas-da-saude-no-brasil.htm
https://sindicario.com.br/noticia/estudo-revela-que-desigualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres-permanece/
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2.  

 
Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/03/08/internas_economia,1036224/diferenca-salarial-entre-homens-e-

mulheres-atinge-todas-as-classes-soc.shtml  
 

3.   
As mulheres receberam 77,7% do salário dos homens em 2019. A diferença é ainda mais elevada em cargos 

de maior rendimento, como diretores e gerentes. Nesse grupo, as mulheres ganharam apenas 61,9% do 
rendimento dos homens. Os dados são de uma publicação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
divulgada nesta quinta-feira (4).   

A pesquisa, que analisa as condições de vida das brasileiras, aponta que a maior desigualdade salarial está na 

região Sudeste e que apenas 34,7% dos cargos gerenciais do país eram ocupados pelo sexo feminino. 
Apesar da disparidade, mais mulheres tinham diploma da faculdade. Na faixa-etária entre 25 e 34 anos, 

25,1% das mulheres concluíram o nível superior, contra 18,3% dos homens, uma diferença de 6,8 pontos 
percentuais. Contudo, nas instituições de graduação, menos da metade (46,8%) dos professores eram mulheres. 
Ainda que pouco, o número melhorou nos últimos anos. Em 2013, eram 43,2% docentes nas faculdades. 

Na graduação, elas são minoria nos cursos de ciências exatas e produção. No curso de engenharia, por 
exemplo, correspondem a menos de um quarto (21,6%) dos alunos. Já nas áreas relacionadas ao cuidado e bem-

estar, como serviço social, a participação feminina é muito maior, de quase 90%. 
Se, por um lado, as mulheres são mais escolarizadas, por outro, têm menor inserção no mercado de trabalho 

e na vida pública, permanecendo em situação de vulnerabilidade. Apenas 54,6% das mulheres de 25 a 49 anos 
com crianças de até três anos de idade estavam empregadas em 2019, enquanto a porcentagem dos homens na 
mesma condição é de 89,2%. Ou seja, uma diferença de mais de 30 pontos percentuais. 

Em lares sem crianças, o nível de ocupação foi de 67,2% para as mulheres e 83,4% para os homens. Além da 
disparidade em relação ao gênero, a pesquisa aponta, ainda, a desigualdade racial. Isso porque as mulheres 

pretas ou pardas com crianças de até 3 anos de idade tem o menor nível de ocupação, de 49,7 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/03/08/internas_economia,1036224/diferenca-salarial-entre-homens-e-mulheres-atinge-todas-as-classes-soc.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/03/08/internas_economia,1036224/diferenca-salarial-entre-homens-e-mulheres-atinge-todas-as-classes-soc.shtml
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Jornada dupla 
A responsabilidade quase duas vezes maior por afazeres domésticos permanece como fator limitador para o 

sexo feminino, pois tende a reduzir a ocupação das mulheres ou a direcioná-las para serviços menos 
remunerados. 

Semanalmente, são 21,4 horas gastas por mulheres, enquanto os homens dedicam apenas 11 horas do tempo 
para tarefas de casa. O Sudeste lidera o tempo gasto com esses afazeres, são 17,3 horas semanais na região, 
sendo 22,1 horas gastas por mulheres e 11,3 horas gastas por homens. Os dados mostram, portanto, que a 
inserção feminina no mercado é dificultada também pela necessidade de conciliação da dupla jornada.  
 

Política 
Se for levado em conta que as mulheres são maioria na população do país, a sub-representação na política 

fica ainda mais evidente. Apesar do aumento da participação feminina ao longo dos anos, em 2020, as mulheres 
representavam apenas 14,8% dos deputados federais. Essa é a menor proporção da América do Sul e a 142ª 
posição de um ranking com dados para 190 países. 

Segundo a análise e estudos eleitorais, o descompasso entre a proporção de candidatas e deputadas em 
exercício pode ser atribuído a fatores como a falta de apoio material às candidaturas femininas, inclusive no 
âmbito dos partidos políticos, e ao maior sucesso eleitoral dos candidatos que já eram parlamentares 

anteriormente. 
A pouca representação também pode ser observada no nível de governo local. Em 2020, somente 16% dos 

vereadores eleitos eram mulheres. Em relação as eleições de 2016, houve aumento de menos de 3 pontos 

percentuais. O Rio de Janeiro é o estado com o menor percentual de vereadoras eleitas, apenas 9,8%. Já o Rio 
Grande do Norte apresentou o maior percentual, que ainda não é significativo, de 21,8%. 

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/03/04/mulheres-ganham-77-7-dos-salarios-dos-homens-no-brasil-diz-ibge 

 
4.  

A legislação brasileira garante a igualdade salarial entre homens e mulheres na CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho) desde 1943. No texto, a determinação de que salários devem ser iguais "sem distinção de sexo" aparece 
em pelo menos quatro artigos: no 5º, no 46, no 373-A e no 461. O tema também é abordado no artigo 7º da 
Constituição de 1988, que proíbe a "diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil” 

Mas a desigualdade salarial entre os gêneros persiste no Brasil. O país ocupa o 132º lugar no ranking do 
Fórum Econômico Mundial, de uma lista de 149 nações, sobre equidade salarial para trabalho similar, formulado 

em 2018. Um ano antes, ocupava a 119º posição. Mas por que, apesar de haver leis claras sobre o assunto, 
homens ainda recebem mais do que mulheres? Segundo a procuradora Luana Lima Duarte, do MPT-SP (Ministério 
Público do Trabalho de São Paulo), uma das respostas é que a notícia de que uma empresa não está cumprindo 
essa regra só chega à Justiça depois que a trabalhadora já foi dispensada e decide entrar com uma ação civil 

contra o antigo empregador. "Aí já é tarde. Por isso, precisamos ter programas de prevenção, com ações de 
conscientização feitas pela Secretaria do Trabalho, do governo federal", afirma Luana. 

Disponível em: https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/01/16/desigualdade-salarial-homens-e-mulheres.htm  

 
Proposta 2: Considere a seguinte situação: uma postagem recente em uma rede social de uma mensagem 

machista sobre o descrédito da mulher no mercado de trabalho. Dada a repercussão do caso, o jornal de maior 
circulação de sua cidade resolveu fazer um caderno especial diante da máxima “Lugar de mulher é onde ela 
quiser”. 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 em que discutirá a seguinte questão: “Por 
que a desigualdade salarial de gênero ainda é tão evidente no Brasil na contemporaneidade?” 
No seu artigo de opinião, você deve: 

a)  elucidar alguns aspectos que corroboram para a perpetuação de pensamentos e atitudes machistas quanto à 
desvalorização da mulher no mercado de trabalho; 

b)  posicionar-se quanto à temática e desenvolver argumentos que possa sustentar o seu ponto de vista. 
 
Seu texto deverá considerar os seguintes textos:  

 
1. 

 
Disponível em: http://cafecomsucralose.blogspot.com/2011/03/dia-internacional-da-mulher.html 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/03/04/mulheres-ganham-77-7-dos-salarios-dos-homens-no-brasil-diz-ibge
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/01/16/desigualdade-salarial-homens-e-mulheres.htm
http://cafecomsucralose.blogspot.com/2011/03/dia-internacional-da-mulher.html
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Quase metade do trabalho no mundo não é remunerado. E a maior parte desse trabalho é feito por mulheres. 
Esse desequilíbrio não apenas priva as mulheres de oportunidades econômicas, mas também tem um custo 

para a sociedade, na forma de menos produtividade e perda de crescimento econômico. Assim, uma alocação mais 
justa do trabalho não remunerado não apenas beneficiaria as mulheres, mas também resultaria em forças de 

trabalho mais eficientes e economias mais robustas. 
Por essas razões, a redução dos desequilíbrios de gênero no trabalho não remunerado faz parte dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 
Entre os exemplos de trabalho não remunerado, destacam-se cozinhar, limpar, buscar alimento ou água e 

cuidar de crianças e idosos. Essas tarefas não são contabilizadas como parte da atividade econômica porque são 
difíceis de medir com base em valores de mercado. No entanto, seu valor econômico é substancial, com 
estimativas que variam de 10% a 60% do PIB. 

Em nosso novo estudo, constatamos que o trabalho não remunerado diminui à medida que o desenvolvimento 
econômico aumenta, sobretudo porque se gasta menos tempo em tarefas domésticas. As instituições e os valores 
sociais podem dificultar a redistribuição do trabalho não remunerado, impedindo os homens de dividir as tarefas 
do lar. 
 

Exaustas e mal remuneradas 

Não é segredo que as mulheres respondem por uma parcela desproporcional do trabalho não remunerado. 
Mas a quantidade diária de horas não remuneradas que as mulheres gastam a mais do que os homens não é tão 
bem compreendida. Em todo o mundo, as mulheres dedicam 4,4 horas ao trabalho não remunerado e os homens, 

apenas 1,7 hora. 
Disponível em: https://www.imf.org/pt/News/Articles/2019/10/15/blog-the-economic-cost-of-devaluing-women-work  

 
FUVEST - SEMANA II 

Prof. Raul 
 

TEXTO I 
Em um mundo onde o vírus da covid-19 foi identificado semanas após sua descoberta e vacinas eficazes 

foram desenvolvidas em meses, é fácil esquecer os anos agonizantes entre o surgimento do HIV e um tratamento 
eficaz. Em julho de 1982, mais de um ano após o surto de HIV na comunidade gay, o CDC relatou casos entre 
hemofílicos, um indicativo de que a doença era transmitida pelo sangue. 

Um mês depois, em 24 de setembro de 1982, o CDC denominou a nova doença como síndrome da 

imunodeficiência adquirida (“aids”, na sigla em inglês). Em meados de dezembro, o CDC informou que bebês em 
Nova York, Nova Jersey e Califórnia apresentavam sintomas de aids. O número crescente de casos na comunidade 
gay foi bastante devastador. 

“Em meados de 1981, já era possível observar as repercussões àqueles ao nosso redor”, lamenta Gregory 

Ford, ator e ativista da aids em Washington, D.C. “Algumas pessoas subitamente adoeciam e morriam de 
pneumonia. Outras simplesmente desapareceriam da comunidade.” 

No início de 1982, “o terror começou”, conta Ford. “Sabíamos que algo estava em curso, mas não fazíamos 

ideia da magnitude em que havia se alastrado... e como se tornaria devastador.” 
https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2021/06/aids-hiv-inicio-surto-doenca-epidemia-mortes-pneumonia-comunidade-gay-fauci-eua  

 
TEXTO II 

Como a Aids era algo novo, tinha alta mortalidade (principalmente entre jovens e que morriam em curto 
espaço de tempo) e disparou entre a população gay da cidade de San Francisco (EUA), que é conhecida 
internacionalmente como pró-LGBTQI+, uma série de teorias para explicá-la, inclusive religiosas, surgiu na 
contramão da ciência. Os cientistas não dispunham das técnicas hoje usadas em larga escala para detectar e 

identificar a presença de vírus e compreendê-los. No Brasil, segundo a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), a 
confirmação dos primeiros casos de Aids, em 1982, foi anunciada como a chegada da "peste gay" ou do "câncer 
gay" e até mesmo o Ministério da Saúde à época contribuiu para reforçar o estigma ao rotular os portadores de 
HIV como "fadados à morte". Tratados com suspeita, os homossexuais também foram proibidos de doar sangue, 
restrição que o STF (Supremo Tribunal Federal) derrubou somente em 2020. Hoje, a medicina aponta os erros e 

as injustiças cometidos e justifica que a doença não estava restrita a um grupo específico. Segundo diversas 
pesquisas, como uma publicada em 2014 na revista Science, o HIV era, originalmente, um vírus que infectava 

primatas como o chimpanzé e, em certo momento, acabou "saltando" para os seres humanos. Da África se 
propagou para o Ocidente por meio de transfusões, sexo sem proteção e compartilhamento maciço de seringas. 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/06/09/40-anos-do-hiv-veja-como-ciencia-evoluiu-para-combater-aids-e-preconceito.htm  

 
TEXTO III 

“Os números do HIV no Brasil, que demonstram aumento entre jovens, são muito importantes para a 
conscientização do grande desafio que temos na saude pública, que é uma mudança no comportamento. 
Precisamos cada vez mais estimular o uso do preservativo, para que o Carnaval seja sempre uma memória feliz. 

Vamos fazer um Carnaval e um ano inteiro de consciência em relação à responsabilidade sobre o seu corpo e o da 
pessoa que você ama”, destacou o ministro Luiz Henrique Mandeta. 

(...) 
Esse ano, o Ministério da Saúde distribuiu 130 milhões de preservativos masculinos aos estados, 22% a mais 

que o quantitativo enviado em 2018 (106 milhões). Além disso, foram entregues também 9,9 milhões de sachês 
de gel lubrificante para todos os estados. Dados do último boletim epidemiológico do HIV/Aids mostram que 73% 

(30.659) dos novos casos de HIV em 2017 ocorreram no sexo masculino. Um em cada cinco novos casos de HIV 

https://www.imf.org/pt/News/Articles/2019/10/15/blog-the-economic-cost-of-devaluing-women-work
https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2021/06/aids-hiv-inicio-surto-doenca-epidemia-mortes-pneumonia-comunidade-gay-fauci-eua
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/06/09/40-anos-do-hiv-veja-como-ciencia-evoluiu-para-combater-aids-e-preconceito.htm
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estão entre homens de 15 a 24 anos (2017). Entre homens na faixa etária de 20 a 24 anos a taxa de detecção de 
aids cresceu 133% entre 2007 a 2017, passando de 15,6 para 36,2. 

Os jovens têm sido foco de campanhas de prevenção nos últimos anos. O Ministério da Saúde desenvolve, em 
conjunto com as secretarias estaduais e municipais de saúde, ações e campanhas regionais e municipais por 

ocasião de eventos específicos destinados à juventude, como shows e festas regionais. Pesquisas apontam que o 
uso do preservativo não é consistente entre os mais jovens, embora o nível de informação seja elevado em 
relação à forma de prevenção ao HIV. 

http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/ministerio-da-saude-lanca-campanha-para-conter-avanco-de-hiv-em-homens 22/02/2019 

 
TEXTO IV 

De acordo com Boletim Epidemiológico de 2020, 920 mil pessoas vivem com o HIV no Brasil. O Ministério da 
Saúde revela que a maior concentração de casos está entre jovens de 25 a 39 anos, de ambos os sexos (52,4% 

são homens e 48,4% são do sexo feminino). 
O relatório aponta que houve queda no número de infecções por aids nos últimos anos.  A taxa passou de 

21,9 casos por 100 mil habitantes, em 2012; para 17,8 por 100 mil habitantes em 2019. Apesar desse 
decréscimo, houve aumento de 21,7% no índice de gestantes infectadas.   

E o maior número de novas infecções está entre jovens de 20 a 24 anos, que concentra 27,6% dos casos. 
Apesar de essa faixa etária ter informações sobre como evitar o contágio, pode ter pedido o medo da doença, 
enquanto a geração mais velha se lembra bem da doença em sua forma mais grave, intratável, que vitimou ídolos 

como Cazuza e Freddie Mercury.   
https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/jovens-sao-a-maioria-entre-os-novos-casos-de-aids-no-brasil/ 

 
TEXTO V 

 
 

Fundada em Nova York quando o HIV/aids se espalhou pela comunidade gay da cidade em 1987, a Aids 
Coalition To Unleash Power (“Act Up”, “Coalizão de aids para liberar o poder”, em tradução livre) logo se tornou 
uma força nacional. Usando camisetas com estampas que exigiam que o governo reduzisse o período de testes 
dos medicamentos para a aids e expandisse seu acesso, os manifestantes da Act Up se reuniram na Agência de 

Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (“FDA”, na sigla em inglês) em 1988. 
F O T O  D E  D O N N A  B I N D E R  

 
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:  
40 anos de AIDS: por que a nova geração não teme a síndrome mortal? 

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://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/ministerio-da-saude-lanca-campanha-para-conter-avanco-de-hiv-em-homens%2022/02/2019
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UnB - SEMANA II 
Prof. Fabiana 

 
TEXTO I 

Em Atenas, existia uma votação para “cancelar pessoas”. Nessa época, havia um processo no qual os 
cidadãos concordavam pelo exílio de quem representava algum tipo de risco à comunidade e à ordem pública. Na 
Alemanha medieval, era usado um adereço vexatório: a Flauta da Vergonha, uma punição voltada para artistas 
pouco talentosos, que perturbavam a paz. Era um pesado objeto de metal, preso ao pescoço e às mãos do 
humilhado, que fixava os braços na pose em que normalmente se toca o instrumento. 

A humilhação pública e o exílio, bem como as sentenças de morte para os crimes mais pesados, só 
começaram a cair em desuso no século 18, com o Iluminismo. Punições radicais foram associadas à tirania dos 

regimes absolutistas.   
Um pouco mais para frente, começo do século 20, o sociólogo Max Weber descreve que o monopólio da 

violência é uma característica fundamental do Estado – justamente o oposto do vigilantismo das práticas de 
humilhação pública, em que o povo pune o criminoso com as próprias mãos (e ovos). A internet, porém, trouxe de 
volta a praça pública, ao permitir a observação e punição de todos por todos.  

Seres humanos sempre vão tacar tomates metafóricos em quem faz algo inaceitável nas normas de um grupo 

– só muda, é claro, o que é inaceitável. O linchamento online não é tão diferente da flauta da vergonha, e tirar 
uma pessoa pública de circulação nas redes sociais equivale a expulsá-la de Atenas. Fica a questão: o tribunal da 
internet é capaz de dar uma segunda chance a seus degredados? Ou será que do Iluminismo simplesmente 

chegou ao fim, e voltamos a ser imbecis que se divertem atirando frutas podres em seus semelhantes? 
TEXTO ADAPTADO. Leia o texto original e completo em: https://super.abril.com.br/especiais/uma-breve-historia-do-cancelamento/ 

 
TEXTO II 

Com os avanços no campo social, observa-se na contemporaneidade um processo de desconstrução de 
práticas e costumes antigos, os quais anteriormente eram normalizados na sociedade. Isso significa que alguns 

comportamentos não são mais tolerados por parte do corpo social, como comentários racistas, homofóbicos e 
machistas. Como resultado, uma parcela cada vez maior de pessoas se manifesta contra tais atitudes que são 
passíveis de punição. 

É comum observarmos esse debate nas redes sociais, sobretudo, em virtude da internet ter se tornado um 
lugar propício para o debate de causas importantes e um espaço para manifestações. No entanto, 
frequentemente, no ambiente cibernético, as manifestações contra comportamentos considerados errados 

convertem-se em um linchamento virtual contra a pessoa responsável pelos atos, como uma forma de punição e 
uma maneira de realizar a justiça social. Como todos os indivíduos são suscetíveis a cometerem erros, inúmeras 
pessoas estão sendo “canceladas” no meio digital. 

Esse fato acontece, principalmente, em razão da ideia de que apenas as pessoas que foram “canceladas” 

seriam capazes de cometerem os respectivos erros. Ou seja, uma parcela de indivíduos acredita que se estivesse 
no lugar do “cancelado”, não agiria da mesma forma. Como efeito, essa circunstância influi diretamente no 
surgimento de um novo comportamento de repreensão: a cultura do cancelamento. 

https://www.politize.com.br/cultura-do-cancelamento/ 

 

TEXTO III 

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

 
TEXTO IV 

O cancelamento gera uma sensação de isolamento, e isso impacta a saúde mental. Nós somos seres sociais, 

não somos feitos para vivermos sozinhos. Nós demandamos muito amor e acolhimento, e perder isso gera um 
grande desespero — explica Bárbara Carissimi, coordenadora de Psicologia da Universidade Veiga de Almeida 
(UVA). Daniela Generoso, psicóloga clínica pós-graduada em neuropsicologia completa: Viver em um ambiente em 
que você pode ser cancelado, em que você tá sempre sendo julgado, é muito difícil, porque andamos como se 
tivéssemos pisando em ovos, a qualquer momento eu posso desagradar o outro. Então, é o outro que chancela o 
que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. 

Texto adaptado. O texto original pode ser lido em: 

https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/cultura-do-cancelamento-causa-danos-ao-cancelado-ao-cancelador-afirmam-psicologas-

24882814.html 

 
 

 

https://super.abril.com.br/especiais/uma-breve-historia-do-cancelamento/
https://www.politize.com.br/cultura-do-cancelamento/
https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/cultura-do-cancelamento-causa-danos-ao-cancelado-ao-cancelador-afirmam-psicologas-24882814.html
https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/cultura-do-cancelamento-causa-danos-ao-cancelado-ao-cancelador-afirmam-psicologas-24882814.html
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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 “CULTURA DO CANCELAMENTO: 
inútil, nociva ou transformadora?”. 

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. 
 

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 

Envelhecimento da população: Brasil terá mais idosos do que jovens em 2060 
 

Em 2019, o número de idosos no Brasil chegou a 32,9 milhões. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostram que a tendência de envelhecimento da população vem se mantendo e o número de 
pessoas com mais de 60 anos no país já é superior ao de crianças com até 9 anos de idade. 

Os 7,5 milhões de novos idosos que ganhamos de 2012 a 2019 representam um aumento de 29,5% neste 
grupo etário. 

Recentemente, o IBGE divulgou uma série de projeções de longo prazo sobre o avanço populacional no Brasil. 
Uma delas aponta para uma desaceleração no ritmo de crescimento e uma consequente inversão na nossa 

pirâmide etária. 
Segundo as estimativas do instituto, a população brasileira deve crescer até 2047, quando atingirá 233,2 

milhões de pessoas. 
Nos anos seguintes esse número deve ir caindo gradualmente, até chegar a 228,3 milhões em 2060. 

Nesse cenário, a expectativa é de que o número de pessoas com 65 anos ou mais praticamente triplique, 
chegando a 58,2 milhões em 2060 – o equivalente a 25,5% da população. 

Em 2018, essa proporção é de 9,2%, com 19,2 milhões de idosos. 
Outro dado importante nas projeções do IBGE vem reforçar a tendência de envelhecimento da população 

brasileira: a população de crianças de até 14 anos, que hoje representa 21% do total de habitantes, será de 
apenas 15% em 2060. 

Disponível em: https://previva.com.br/envelhecimento-da-populacao-brasil-tera-mais-idosos-do-que-jovens-em-2060/ 

 
TEXTO II 

Sabe aquele modelo de velhice que retrata um idoso de bengala, encurvado, cabelos brancos, óculos, sentado 
em uma cadeira de balanço, sem perspectivas, apenas esperando o tempo passar? Esqueça essa imagem! 

Se você (ainda) acredita que essas características descrevem o sinônimo de ser idoso, preciso esclarecer que 
elas merecem outro nome: ageismo. Criado em 1969 pelo médico psiquiatra e gerontologista americano Robert 
Neil Butler, o termo é empregado para descrever a discriminação empreendida contra as pessoas mais velhas. 

Comportamentos que vão desde considerar o idoso “desnecessário” ou “improdutivo” e até mesmo a 

infantilização do sujeito mais velho podem ser manifestações de ageismo. Esse conceito engloba toda e qualquer 
atitude que denote discriminação ligada à idade. Os idosos são aqueles que mais sofrem com os “pré” conceitos 
que existem por parte da sociedade em relação ao envelhecimento. 

Embora seja uma prática diária e por vezes inconsciente, o ageismo veio à tona recentemente após a cantora 
Madonna lançar um novo single. Recém-sexagenária, até ela, quem diria, vem sentindo os efeitos desse 
preconceito na própria pele. Dá para imaginar? 

Uma das críticas expressas pela mídia internacional insinuou que “Madonna teria perdido a mão” na sua nova 

música e videoclipe “por conta da idade”. Isso porque ela manteve, nada mais, nada menos, do que o estilo com 
que sempre levou a vida e marcou sua carreira, transformando-se em ícone da música pop mundial: uma 
performance cheia de sexualidade e irreverência. 

Entendam: todos somos livres para aprovar ou não o novo trabalho da cantora, mas pelas razões certas – 
qualidade musical, letra da música, narrativa do videoclipe…. – não porque ela “ficou velha” e deveria “fazer coisas 
de velha” como crochê. 

Disponível em: https://saude.abril.com.br/blog/chegue-bem/ja-ouviu-falar-em-ageismo-a-madonna-ajuda-a-entender/ 

 

 

https://previva.com.br/envelhecimento-da-populacao-brasil-tera-mais-idosos-do-que-jovens-em-2060/
https://saude.abril.com.br/blog/chegue-bem/ja-ouviu-falar-em-ageismo-a-madonna-ajuda-a-entender/
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TEXTO III 
A população brasileira está envelhecendo muito depressa e isso tem um custo pelo fato dos país não estar 

preparado, não ter políticas públicas adequadas para essa  população específica. Portanto, envelhecer no Brasil 
torna-se um desafio, pois o país não está planejado para lidar com as diversas situações que acometem essa 

população de velhos que cresceu consideravelmente com o aumento da expectativa de vida nos últimos anos. 
“Vamos envelhecer de forma rápida, mas na contramão do que os países desenvolvidos fizeram”, já dizia 

Alexandre Kalache, uma das maiores autoridade sobre o envelhecimento no Brasil. Ele foi diretor da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) na Suíça, e hoje é copresidente do International Longevity Centre no Brasil. E por que na 
contramão? Ele mesmo responde: “Os países desenvolvidos enriqueceram para depois envelhecer. Nós estamos 
envelhecendo na pobreza. A França demorou 45 anos para dobrar sua proporção de idosos de 10% para 20%. O 
Brasil vai fazer isso em 19 anos” (Revista Veja São Paulo, 14/11/2018). 

Os desafios vão crescendo à medida que a população de velhos vai aumentando. O país tem por obrigação 
promover a valorização das pessoas mais velhas e garantir políticas para que a população envelheça com 
qualidade e de forma ativa. É necessário que a mente, o corpo e as relações sociais dessas pessoas estejam em 
atividades. 

Disponível em: https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/os-desafios-de-envelhecer-no-brasil/ 

 
TEXTO IV 

  
Disponível em: https://medium.com/@fbiomiranda/voc%C3%AA-realmente-precisa-levantar-para-prioridades-no-transporte-

p%C3%BAblico-e28a8036af3e 

 

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 " 
Desafios de ser idoso no Brasil do Século XXI", apresentando proposta de intervenção que respeite os 
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa do 
seu ponto de vista. 

 
ITA - SEMANA III 

Prof. Rogger 
 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão abaixo. 
 
(Fatec 2020) Empreendedorismo na Sociedade Brasileira do Século XXI. 

  

Item 1 
Predomina, na atualidade, a lógica da “engenharia da liofilização”, processualidade que se gestou a partir da 

reestruturação produtiva do capital, desencadeada nos países centrais desde meados dos anos 1970 e, no Brasil, a 
partir da segunda metade dos anos 1980, embora, de modo significativo, ao longo da década dos 1990. 

Esse movimento se caracterizou, no plano mais geral, por um lado, pela contração do trabalho estável e 
regulado, e, por outro, pela ampliação, em escala global, das formas desregulamentadas de trabalho precarizado, 

do “trabalho atípico”, de que é exemplo a infinitude de trabalhos terceirizados, part time*, subcontratados, 
“quarteirizados” etc. 

Outras formas de trabalho que frequentemente mascaram a superexploração - e mesmo autoexploração - são 
“empreendedorismo”, as falsas “cooperativas” e os trabalhos “voluntários”, exigidos pelo mercado de trabalho de 
modo compulsório, visto que se trata de requisito “obrigatório” na difícil busca por novos empregos, o que faz com 
que ninguém mais consiga um emprego se seu curriculum não acusar a realização de “trabalho voluntário”. Sem 

falar nos estagiários, que agora parecem fazer um pouco de tudo, quase sempre sem relação com sua formação 
real. 

<https://tinyurl.com/y6nchqmr> Acesso em: 19.10.2019. Adaptado. 

 

*trabalho de meio período. 

https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/os-desafios-de-envelhecer-no-brasil/
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Item 2 
Muito se fala sobre o empreendedorismo no Brasil e sobre a importância dele – principalmente em períodos de 

recessão econômica. Dados divulgados pelo governo federal informam que, anualmente, algo como 600 mil 
empreendimentos são abertos em âmbito nacional. Além disso, em 2016, já são mais de 1,5 milhão de 

microempreendedores ao longo do mapa. 
O Brasil ocupa a primeira posição quando o assunto é abertura de novos empreendimentos. Uma pesquisa, 

realizada com base no índice da População Economicamente Ativa (PEA) e na taxa de desenvolvimento no Brasil, 
aponta que, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 23% para 34,5%. Pois é: algo em torno de um terço da 
população economicamente ativa tem o negócio próprio. Essa pesquisa aponta, ainda, que, a cada 10 brasileiros 
com idade entre 18 e 64 anos, 3 têm um negócio ou estão trabalhando no desenvolvimento de empresas próprias. 

O empreendedorismo no Brasil pode ser separado em: empreendedorismo de necessidade e 

empreendedorismo de oportunidade. Nos mais recentes dados divulgados, a taxa de empreendedorismo de 
necessidade voltou a crescer de modo expressivo (o que é um reflexo da crise econômica, fazendo com que 
muitos encontrem nessa condição uma forma de lucrar mesmo em períodos de recessão). Entre 2002 e 2006, o 
empreendedorismo de necessidade foi o líder no que se refere à abertura de novos negócios. 

Já entre 2008 e 2014, quem se destacou foi o empreendedorismo de oportunidade (que leva em consideração 
características como inovação, planejamento estratégico e plano de divulgação). Em 2014, só para se ter uma 

ideia, 71% dos empreendimentos abertos eram de oportunidade. Porém, com a crise econômica voltando a “dar 
as caras” em todo o Brasil, o empreendedorismo de necessidade também ressurgiu, aparecendo em 44% dos 
negócios criados em 2015. 

<https://tinyurl.com/yc6fdx76> Acesso em: 19.10.2019. Adaptado. 

 
Unicamp - SEMANA III 

Prof. Jacqueline 
 
Proposta 1: Você é um estudante do Ensino Médio e foi convidado pelo Grêmio Estudantil para fazer uma 

palestra aos colegas sobre as consequências do cyberbullying. Leia os textos abaixo e, a partir deles, escreva um 
texto base para a sua palestra, que será lido em voz alta na íntegra. Seu texto deve conter: a) uma explicação 
sobre o que é o cyberbullying e como ele se desenvolve no meio digital; b) alguns exemplos de pessoas que foram 
vítimas de alguma ação promovida pela intimidação sistemática na internet; e c) as consequências pessoais e 
sociais que essa prática causa. Você poderá usar também informações de outras fontes para compor o seu texto. 
 

1.  
Cyberbullying é o bullying realizado por meio das tecnologias digitais. Pode ocorrer nas mídias sociais, 

plataformas de mensagens, plataformas de jogos e celulares. É o comportamento repetido, com intuito de 
assustar, enfurecer ou envergonhar aqueles que são vítimas. Exemplos incluem: 

 espalhar mentiras ou compartilhar fotos constrangedoras de alguém nas mídias sociais; 
 enviar mensagens ou ameaças que humilham pelas plataformas de mensagens; 
 se passar por outra pessoa e enviar mensagens maldosas aos outros em seu nome. 

O bullying presencial e o virtual acontecem lado a lado com frequência. Porém, o cyberbullying deixa um 
rastro digital – um registro que pode se tornar útil e fornecer indícios para ajudar a dar fim ao abuso. 

Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/cyberbullying-o-que-eh-e-como-para-lo 
 

2. 

 
Disponível em: https://www.facebook.com/MPMG.oficial/photos/a.137200723153529/803428893197372/?type=3&theater 

https://www.unicef.org/brazil/cyberbullying-o-que-eh-e-como-para-lo
https://www.facebook.com/MPMG.oficial/photos/a.137200723153529/803428893197372/?type=3&theater
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3.  
Quase todos amam tecnologia, principalmente os jovens, mas na era da Internet e das mídias sociais, estes e 

as crianças — quer saibam disso ou não, encontram-se em uma posição muito mais vulnerável do que no passado. 
Os avanços tecnológicos dos últimos anos representam novas ameaças, principalmente a eles. Uma delas é o 

cyberbullying. 
Há inúmeros bullies que utilizam o Facebook, o Twitter, blogs, Whatsapp e outras mídias sociais, além de 

aplicativos para agredir e atormentar outras pessoas. Toda essa tecnologia permite que bullies agridam 
virtualmente suas vítimas. No passado, atormentavam pessoas no colégio. Hoje, por meio da Internet, podem 
fazer isso de qualquer lugar e a qualquer hora. Assim, não há trégua para quem sofre com os cyberbullies. 

Trata-se de um fenômeno recente. É importante que se entenda o quanto é destrutivo e como afeta a vida de 
crianças e jovens. 

Estudos sobe o cyberbullying revelam as seguintes informações: 
 Quase 43% de jovens já sofreram cyberbullying. Um em cada quatro já o sofreu mais de uma vez. 
 Quase 75% de alunos admitem que já visitaram um site em que ocorre essa prática. 
 Apenas 10% dos jovens que sofreram cyberbullying revelaram o fato aos pais ou a algum adulto em 

quem confiam. 
 Há mais probabilidade — estima-se que de dois para um — de um cyberbully ou de uma vítima desse 

fenômeno ser do sexo feminino. 
 Quase 13% dos jovens que usam qualquer mídia social admitem já ter passado por alguma experiência 

on-line que fez com que tivessem receio de ir ao colégio no dia seguinte.      

Os cyberbullies frequentemente agridem outras pessoas on-line ou espalham boatos maldosos a seu respeito. 
A tecnologia permite que tais agressões e insultos sejam transmitidos instantaneamente e compartilhados com um 
número praticamente ilimitado de pessoas. 

De certa forma, o cyberbullying é mais fácil de praticar do que o bullying tradicional, pois permite que um 

bully agrida os outros protegido pelo anonimato e pela ausência de confronto pessoal com a vítima. Isso não 
significa que o bullying tradicional tenha deixado de existir. De fato, muitas pessoas que o praticam no colégio, o 
promovem na Internet. 

Já que o cyberbullying ocorre por meio de computadores ou telefones celulares, torna-se mais difícil detectá-
lo. O sintoma mais evidente se manifesta na própria vítima: quando um jovem passa a apresentar mudanças 
comportamentais, é possível que o esteja sofrendo. 

Embora não haja nenhum método infalível para impedir o cyberbullying, existem formas de combatê-lo. 

Devem-se incentivar os jovens vítimas dessa prática a levá-la ao conhecimento de pais e professores. Devem 
também salvar no computador ou celular quaisquer provas do cyberbullying que sofreram. Tais informações 
podem ser utilizadas para identificar e punir os agressores. 

Cabe aos colégios combater duramente o cyberbullying. Esse fenômeno é extremamente nocivo e jamais deve 

ser tolerado. Houve casos em que jovens se suicidaram porque foram humilhados e agredidos por cyberbullies. 
Pais, professores e educadores precisam se empenhar a fim de proteger jovens e crianças dessa prática cruel e 

covarde. 
Disponível em: https://www.educabras.com/blog/o-combate-ao-cyberbullying/ 

 
Proposta 2: Em virtude do aumento exponencial do número de casos de cyberbullying, um grupo de estudantes 
de diversas escolas da cidade de onde você mora buscou informações em textos e documentos variados e optou 
por elaborar uma carta aberta. Você, como estudante do Ensino Médio representante desse grupo, ficou 
responsável por redigir a carta a ser divulgada nas redes sociais. Essa carta tem o objetivo de conscientizar sobre 
os malefícios dessa prática a fim de reduzir essa prática e orientar as pessoas sobre como lidar tanto com a vítima 
quanto o agressor. Para estruturar a sua argumentação, utilize também informações apresentadas nos textos 

abaixo, que foram lidos pelo grupo estudantil. 
 
Atenção: assine a carta usando apenas as iniciais do remetente. 
 
1.  

Infelizmente, metade das crianças do mundo, ou aproximadamente 1 bilhão delas, é afetada anualmente por 

violência física, sexual ou psicológica, segundo dados publicados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF)1. Durante a pandemia de COVID-19, que exigiu, dentre tantas outras medidas, o fechamento das 
escolas, verificou-se o aumento da violência e constrangimento praticado online contra crianças e adolescentes, 
atos que integram o conceito de cyberbullying. 

Já no final de 2019, pesquisa divulgada pela UNICEF2 apontava que um em cada três jovens ouvidos em 30 
países diferentes dizia ter sido vítima de cyberbullying, o que motivou o abandono ou mudança de escola de um 
em cada cinco jovens. Os números deixam claro que problema é seríssimo, as alterações nos sistemas de aulas e 

ensino, o gradual retorno às aulas, uma vez superada a pandemia, e a saúde de crianças e adolescentes exigem 
atenção. 

No Brasil, a Lei 13.183/2015 instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), com o 
objetivo de prevenir e combater tal prática, capacitar docentes para implementação de ações preventivas e para 
solução do problema, oferecer assistência psicológica, social e jurídica às vítimas, implementar e disseminar 
campanhas de educação e conscientização, dentre outras medidas. 

Todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, segundo a legislação, que ocorra sem 

motivação evidente, seja praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de 

intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as 

https://www.educabras.com/blog/o-combate-ao-cyberbullying/
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partes envolvidas, é definido como bullying. Quando tais atos são praticados por meio da Internet, no intuito de 
depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais criando meios de constrangimento psicossocial, se 
está diante do cyberbullying. 

Não raramente, de maneira conjunta às medidas de acolhimento das vítimas, o cyberbullying exige a adoção 

de medidas jurídicas visando cessar tais atos de violência ou constrangimento de maneira imediata, abrindo-se, a 
depender do caso, a possibilidade de pleitear indenizações ou até mesmo de persecução penal dos agressores. Em 
muitos casos, o aconselhamento jurídico e de medidas judiciais se mostram essenciais para solução do problema, 
o que, obviamente, exige a atuação de um advogado especializado. 

 
Bullying ou cyberbullying são realmente coisas sérias, exigem a atenção dos pais ou responsáveis, professores 

e profissionais conhecedores do assunto, podendo levar as vítimas a sofrer consequências irreversíveis. Logo, ao 

se deparar com o problema, consulte um profissional especializado. Nosso setor de Direito Digital, conta com 
profissionais altamente capacitados para atender demandas desta natureza. 

Disponível em: https://riccipi.com.br/direito-digital-no-combate-ao-cyberbullying/ 

 
2. 

 
Disponível em: https://escolasexponenciais.com.br/desafios-contemporaneos/cyberbullying-como-as-escolas-podem-evitar-e-combater/ 

 
3.  

[...] Prevenção 
Esteja ciente do que seus filhos estão fazendo on-line. 

Uma criança pode estar envolvida no cyberbullying de várias maneiras. Uma criança pode ser intimidada, 
intimidar outras pessoas ou testemunhar bullying. Pais, professores e outros adultos podem não estar cientes de 
todas as mídias digitais e aplicativos que uma criança está usando. Quanto mais plataformas digitais uma criança 
usa mais oportunidades existem para serem expostas ao potencial de cyberbullying. 

 

https://riccipi.com.br/direito-digital-no-combate-ao-cyberbullying/
https://escolasexponenciais.com.br/desafios-contemporaneos/cyberbullying-como-as-escolas-podem-evitar-e-combater/
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Sinais de alerta 
Muitos dos sinais de alerta de que o cyberbullying está acontecendo ocorrem em torno do uso do dispositivo 

por uma criança. Alguns dos sinais de alerta de que uma criança pode estar envolvida em cyberbullying são: 
 Aumentos ou diminuições notáveis no uso do dispositivo, incluindo mensagens de texto; 

 Exibir respostas emocionais (riso, raiva, chateado) ao que está acontecendo em seu dispositivo; 
 Ocultar a tela ou o dispositivo quando os outros estão por perto e evitar discussões sobre o que está 

fazendo no dispositivo; 
 As contas de mídia social são encerradas ou novas são exibidas; 
 Evitar situações sociais, mesmo aquelas que foram desfrutadas no passado; 
 Tornar-se triste, retraída ou deprimida, ou perder interesse em pessoas e atividades; 
 Medo de compartilhar o que faz na Internet; 

 Medo de ir para a escola e encontrar amigos; 
 Isolamento no intervalo da escola. 
Após identificar a situação é fundamental que a vítima saiba que ela não é culpada e receba apoio emocional 

dos familiares, educadores e amigos. Muitos têm dificuldade para sinalizar que não estão bem e não conseguem 
fazer frente às agressões sofridas. Por isso é tão importante o apoio, sem julgamentos, da escola, família e dos 
amigos. 

É importante, ainda, estimular o debate sobre este tema com toda comunidade escolar e realizar atividades 
preventivas, como previsto na Lei 13.185 que instituiu o Programa Nacional de combate ao Bullying no Brasil. 

 

Como denunciar 
Você sabia que Cyberbulling pode ser denunciado e os agressores punidos quando provado ato infracional? 

Mas a maioria dos casos pode ser solucionado de forma mais simples, com a mediação dos conflitos ou com a 
remoção do conteúdo que prejudica alguém. As principais redes sociais já possuem ferramentas para denúncia e 

remoção de conteúdos que se enquadram nessa categoria. É simples e fácil. 
Veja o passo a passo no  Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. 
Quando não há possibilidade de identificar o agressor ou não há espaço para resolver de forma mediada e 

preventiva, o caso pode ser comunicado ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público ou à delegacia de polícia 
quando houver atos infracionais, como agressão moral ou física. 

É importante gravar todas as mensagens e imagens ofensivas recebidas e bloquear os contatos. A vítima ou 
responsável legal deve fazer um boletim de ocorrência com as provas – mensagens, fotos, e-mail, n° celular da 

origem das agressões, endereço das páginas, perfis e publicações – para que se iniciem as investigações. Escola, 
família e testemunhas são co-responsáveis e podem ser responsabilizadas por omissão caso negligenciem os 
sinais e as consequências do Cyberbullying. 

Quando os envolvidos são maiores de idade os casos podem ser enquadrados no Código Penal. Adolescentes 

acima de 12 anos respondem pelo ato infracional equivalente aos crimes previstos em lei.  Entenda as diferenças 
entre os tipos de crime que podem estar relacionados ao Cyberbullying no quadro abaixo. 

 
Disponível: https://www.security.ufrj.br/geral/cyberbullying/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.security.ufrj.br/geral/cyberbullying/
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FUVEST - SEMANA III 
Prof. Fabiana 

 
TEXTO I 

No cenário da doação de órgãos e tecidos, o Brasil se destaca no contexto mundial, principalmente por ter o 
maior sistema público de transplantes do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, 95% dos procedimentos são 
realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda de acordo com a pasta, o país, em 2015, teve o melhor 
primeiro semestre da história no número de doadores efetivos de órgãos, tanto em números absolutos quanto na 
taxa por milhão de população (pmp). 

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, de janeiro a junho deste ano, 4.672 potenciais 
doadores foram notificados, resultando em 1.338 doadores efetivos de órgãos. O doador potencial é aquele 

paciente notificado com morte cerebral. Para ele se tornar um doador efetivo, os órgãos passam por uma triagem 
com o objetivo de analisar a aptidão da doação de órgãos do paciente. Além disso, a legislação prevê que a família 
decida se vai querer ou não doar os órgãos do familiar. 

Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-09/brasil-e-destaque-no-contexto-mundial-de-doacao-de-orgaos>  

Acesso em: 06 ago.  2021 

 
TEXTO II 

Durante a pandemia do novo coronavírus, o número de transplantes no Brasil sofreu queda de cerca de 40% 
em relação ao ano passado. As doações de órgãos em 2020 também tiveram queda de 8,4% em relação aos 

dados de 2019. 

No dia 24 de setembro, o governo federal lançou campanha para estimular a população brasileira a doar 
órgãos. O deputado Dr. Zacharias Calil (DEM-GO), que é médico, considera a campanha “de suma importância 
para conscientizar a população brasileira”, mas observa que a campanha não pode ocorrer apenas por conta do 
Dia Nacional de Doação de Órgãos, comemorado em 27 de setembro, mas deve se estender por todo ano. 

O parlamentar alerta que a recusa familiar para a doação de órgãos é ainda muito significativa no Brasil. 
“Existe, às vezes, aquele preconceito de que o paciente estava bem, de repente teve morte cerebral e depois teve 

alguma atividade. Mas as pessoas têm que se conscientizar que o Brasil é um dos países que têm leis mais 
rigorosas em relação à morte cerebral, por exemplo, e têm que confiar na capacidade dos profissionais da área da 
saúde que atuam nessas especialidades, como neurologia e neurocirurgia”, afirma Calil. 

Segundo o Ministério da Saúde, uma boa notícia é que neste ano houve ligeira redução da taxa de recusa 
familiar para a doação de órgãos. A taxa caiu de 39,9%, no período de janeiro a julho de 2019, para 37,2% no 
mesmo período de 2020. 

 
 
TEXTO III 

O tráfico de seres humanos, muitas vezes para recolha de órgãos para transplantação, é a segunda prática 
criminosa mais lucrativa, a seguir ao tráfico de armas, segundo a ONU. Os números foram apresentados, nesta 

terça-feira, no seminário "Tráfico de órgãos humanos" que decorreu na Assembleia da República e que reuniu 
especialistas da área da saúde e da justiça.  

A perita do Instituto Português do Sangue Ana Pires da Silva utilizou a expressão "turismo de transplantação" 
para ilustrar o caso dos doentes, ricos, que vão a outro país, por exemplo Paquistão, China ou Índia, comprar um 
órgão para que este lhe seja transplantado, abusando e vitimizando pessoas desfavorecidas, sem estudos e que 
vivem no limiar da pobreza. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Índia, Paquistão e China são os países 
onde há mais turismo de transplantação, locais onde pessoas desesperadas não se importam de mutilar o seu 

corpo e vender um órgão a troco de dinheiro. 

https://www.camara.leg.br/deputados/204412
https://www.publico.pt/2005/04/04/sociedade/noticia/trafico-de-orgaos-humanos-rende-dez-mil-milhoes-de-dolares-por-ano-1219846/amp
https://www.publico.pt/2005/04/04/sociedade/noticia/trafico-de-orgaos-humanos-rende-dez-mil-milhoes-de-dolares-por-ano-1219846/amp
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Apesar de se desconhecerem casos na Europa de pessoas que vendem órgãos, os países europeus não estão 
imunes ao facto de cidadãos irem ao oriente fazer um transplante ilegal e muitas vezes perigoso. O crime de 
tráfico de órgãos está, segundo organizações internacionais, entre os dez crimes mais cometidos no mundo em 
2015. "Entre 5% e 10% dos transplantes renais, por exemplo, são realizados através do comércio de órgãos. O 

preço varia entre os 62 mil euros e os 140 mil euros", disse Ana Pires da Silva, ressalvando que "o tráfico de 
órgãos é um capítulo negro da história da transplantação". 

Para combater este problema foi criada, em 2016, uma rede de pontos focais que integra peritos de 32 
países, na qual Ana Pires da Silva é a representante portuguesa. Manuel Albano, relator nacional para o tráfico de 
seres humanos referiu que em Portugal não se confirmou, depois de investigação, qualquer caso de tráfico de 
órgãos. Desenvolvendo-se numa lógica de criminalidade organizada, suportada pela globalização, o tráfico de 
seres humanos, algumas vezes para extração de órgãos "é a segunda prática criminosa mais lucrativa a seguir ao 

tráfico de armas", segundo a ONU, lembrou Manuel Albano. 
https://www.publico.pt/2018/05/15/sociedade/noticia/trafico-de-orgaos-e-o-segundo-crime-mais-lucrativo-a-seguir-as-armas-1830156 

 
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 PROMOÇÃO DE UMA CULTURA 
VOLTADA PARA A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS NO BRASIL”. 
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. 

 
UnB - SEMANA III 

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. 
 
TEXTO I 

Pesquisa sobre diversidade na publicidade mostra que Brasil ainda precisa quebrar estereótipos 

Mesmo evoluindo, mercado nacional ainda precisa se conectar com os consumidores de forma mais relevante 
 
A agência Heads, em parceria com a ONU Mulheres, divulgou uma nova edição de sua pesquisa sobre a 

representatividade de gênero e raça na publicidade brasileira. A sétima edição do estudo “TODXS – Uma análise 

da representatividade na publicidade brasileira” mostra que, apesar de estar em evolução, o mercado nacional 
ainda precisa quebrar estereótipos e se conectar com os consumidores de forma mais relevante. 

As propagandas exibidas na TV e os posts de marcas nas redes sociais, apesar de estarem em um notório 

processo de evolução e mudanças, ainda reforçam estereótipos e continuam a não representar a real diversidade 
de raças e gêneros da nossa sociedade. 

A agência monitorou todos os comerciais veiculados nos canais de televisão (aberta e fechada) de maior 
audiência no país durante uma semana (de 23 a 29 de julho de 2018). Nas 2.149 inserções analisadas foi possível 
perceber que há de fato um impacto perceptível das discussões sobre equidade de raças e gêneros na publicidade 
brasileira, apesar de ainda estarmos distantes do ideal de representatividade na propaganda. 

O dado que melhor sinaliza essa evolução é o número de protagonistas negras, que chegou a 25% de 

participação nas peças publicitárias, maior percentual visto pelo estudo até hoje. Já quando falamos sobre 
protagonistas homens e negros, os dados ainda são muito baixos. 

Quando olhamos os coadjuvantes, o percentual de negros é bem mais representativo, podendo ser maioria 
em alguns casos. Isso significa que a diversidade ainda fica em segundo plano e o protagonismo continua 
majoritariamente branco. […] 

 

 

https://www.publico.pt/2018/02/19/sociedade/noticia/ipst-quer-que-medicos-denunciem-casos-suspeitos-de-trafico-de-orgaos-1803463
https://www.publico.pt/2015/03/29/sociedade/noticia/portugal-fora-da-rota-de-trafico-de-orgaos-1690536
https://www.publico.pt/2015/03/29/sociedade/noticia/portugal-fora-da-rota-de-trafico-de-orgaos-1690536
https://www.imaginie.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot_33.png
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Para Isabel Aquino, diretora de planejamento da Heads e responsável pelo estudo, o público “recebe, em 
média, 5 mil mensagens publicitárias por dia. Mesmo não memorizando todas essas mensagens, inevitavelmente 
acumulamos conteúdos e informações que impactam a nossa maneira de enxergar e entender o mundo. A 
realidade social em que vivemos e os dados do estudo mostram que ainda estamos distantes de um ideal de 

equidade”, explica. […] 
Outro dado interessante é a análise sobre quantos protagonistas negros tem traços negróides (cabelo crespo, 

pele mais escura, nariz e lábios grossos). Dentre os homens negros protagonistas, o percentual foi ótimo: 70%. Já 
entre as mulheres, os números não são os melhores: apenas 47%, menos da metade. Ou seja, a maioria das 
protagonistas negras são mulheres de tom de pele mais claro, com traços finos e cabelo liso ou alisado. 

 

 
 

Essas, e outras informações do estudo, ajudam a identificar as mudanças pelas quais a publicidade está 
passando. “Há uma evolução no pensamento das marcas, mas ela ainda não acontece na velocidade em que se 
espera. Existe uma grande oportunidade para as marcas contribuírem com a discussão e, ao mesmo tempo, 
criarem valores e incrementar o negócio. Nada vai mudar se as pessoas não mudarem seus pensamentos, pré-
conceitos e julgamentos”, completa Isabel. 
Disponível em: https://www.b9.com.br/101008/pesquisa-sobre-diversidade-na-publicidade-mostra-que-mercado-brasileiro-ainda-precisa-quebrar-

estereotipos/ (Adaptado) 

 

TEXTO II 
É inconstitucional e discriminatório, diz especialista sobre PL 504/20 

Advogado Cauê Batista argumenta contra o polêmico projeto de lei que proíbe publicidade com alusão a 
preferências sexuais 

 
O Projeto de Lei 504/20 que pretende proibir “a publicidade que contenha alusão a preferências sexuais e a 

movimentos sobre diversidade sexual relacionada a crianças” tem dado o que falar. A polêmica proposta mobilizou 

mais de 600 empresas e organizações da sociedade civil, entre elas Coca-Cola, Natura, Ambev, Disney, Johnson & 
Johnson e Gerdau, que se manifestaram contrárias ao projeto. Também houve inúmeras reações nas redes 
sociais. 

De acordo com a consultoria Mais Diversidade, no início da semana, 69 empresas haviam publicado 
posicionamentos contrários ao texto na internet usando as hashtags #abaixopl504, #PropagandaPelaDiversidade e 
#lgbtnãoémáinfluência. 

Para Cauê Batista, profissional da Zilveti Advogados especializado em compliance para empresas, a proposta é 

inconstitucional porque fere os artigos 22 e 220 da Constituição Federal. Com emenda de autoria da deputada 
estadual Erica Malunquinho (PSol-SP), a votação foi barrada nessa quinta-feira (29/4). O texto agora vai ser 
debatido em comissões, com grupos especializados. O especialista explica que, em casos assim, se o PL fosse 
aprovado, o Judiciário poderia ser acionado. 

Dentre os pontos destacados por ele como inconstitucionais, o primeiro (artigo 22) diz que compete 
privativamente à União legislar sobre propaganda comercial. Sendo assim, o projeto não poderia ser discutido em 

âmbito estadual. 
O segundo ponto defendido pelo especialista é de que o artigo 220 indica que a manifestação do pensamento, 

a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição. “Esse PL é uma forma de censura quando discrimina o que pode ou não 
estar na propaganda”, explica Batista. “É um projeto completamente discriminatório, porque pretende segregar 
famílias e indivíduos”, conclui. 

Quando o assunto é publicidade, as marcas e campanhas já são pouco inclusivas, conforme aponta o estudo 

“Representação da Diversidade na Propaganda Digital Brasileira”, realizado pela agência SA 365. Após analisar 
diversos segmentos, entre eles Telecomunicações, Varejo e Higiene, a agência concluiu que grupos minoritários, 
entre eles LGBTQIA+, tiveram uma participação quase nula em boa parte das marcas analisadas. 

Disponível em: https://www.metropoles.com/colunas/m-buzz/especialista-em-compliance-para-empresas-rebate-pl-504-2020 

https://www.imaginie.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot_34.png
https://www.b9.com.br/101008/pesquisa-sobre-diversidade-na-publicidade-mostra-que-mercado-brasileiro-ainda-precisa-quebrar-estereotipos/
https://www.b9.com.br/101008/pesquisa-sobre-diversidade-na-publicidade-mostra-que-mercado-brasileiro-ainda-precisa-quebrar-estereotipos/
https://www.metropoles.com/colunas/m-buzz/especialista-em-compliance-para-empresas-rebate-pl-504-2020


28 

 

TEXTO III 
 

 
Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/ 

 

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 questão da representatividade na publicidade brasileira 
 

ENEM – SEMANA IV 

Prof. Viviane 
 
INSTRUÇÕES  
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número 
de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.  

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

TEXTOS MOTIVADORES 

 
TEXTO I 

A alienação parental é determinada como a influência na formação psicológica da criança ou do adolescente, 
decorrente de conflitos de familiares, é o ato de falar mal ou desvirtuar a visão tanto do pai como da mãe, ou 
seja, deturpar a imagem que se tem de outra pessoa, criando um temor em relação ao outro genitor, que na 
maioria das vezes acontece com casais separados, em que surgem excessos no relacionamento, causando grande 

problemas psicológicos. Há uma frase de Monja Coen a qual diz: “quando uma criança é proibida de amar um de 
seus pais, ela deixa de amar metade dela”. Essa citação mostra a gravidade da alienação, que pode trazer 
problemas eternos para a criança, que se tornará um adulto provavelmente problemático. 

https://www.jornaljurid.com.br/blog/jurid-web/alienacao-parental-2021-01-12 (Adaptado) 

 
TEXTO II 

 
https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=38419&noticia=alienacao-parental-e-abuso-e-pode-causar-destituicao-do-poder-familiar-

explica-advogado (Adaptado)

 
 
 
 

https://www.imaginie.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot_35.png
https://tirasarmandinho.tumblr.com/
https://www.jornaljurid.com.br/blog/jurid-web/alienacao-parental-2021-01-12
https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=38419&noticia=alienacao-parental-e-abuso-e-pode-causar-destituicao-do-poder-familiar-explica-advogado
https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=38419&noticia=alienacao-parental-e-abuso-e-pode-causar-destituicao-do-poder-familiar-explica-advogado
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TEXTO III 

A alienação parental pode ser promovida ou induzida por um dos seus genitores, pelos avós ou por aqueles 
que tenham a criança ou adolescente sob a sua guarda, fazendo que ela tome para si a mágoa, a raiva ou o 
ódio de outra estrutura relacional que não é a sua. Para promover ainda mais a discussão a respeito do tema, o 
Jornal da Lei conversou com a especialista em Direito Civil com ênfase em Família e Sucessões e presidente do 
Instituto Proteger, Melissa Telles Barufi.  
 

JL - Quais são as principais consequências de uma alienação parental no filho de um casal? 
Melissa - Existem muitos estudos na área da psicologia que trazem todas as consequências da alienação. 
Sabemos que uma criança alienada vai apresentar uma rejeição pelo genitor alienado e há também a questão 
do conflito de lealdade, no qual ela se vê numa situação na qual terá que escolher entre um dos pais. Se 
formos fazer uma pesquisa, acharemos essas e outras consequências que podem aparecer. Eu prefiro destacar 
como consequência o sofrimento de uma criança ao estar inserida dentro de um conflito familiar. Precisamos 
sempre agir de forma preventiva para que elas não venham a sofrer com isso. 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/jornal_da_lei/2021/04/787299-alienacao-parental-e-preciso-entender-o-motivo-da-

recusa-da-convivencia-com-um-dos-pais.html (Adaptado) 

 

TEXTO IV 

Um indivíduo que sofre alienação parental pode ter sentimentos constantes de raiva, tristeza, mágoa, ódio; 
recusar-se a ter qualquer comunicação familiares; guarda sentimentos negativos, exagerados ou não 
verdadeiros, podendo, ainda, apresentar distúrbios de natureza psicológica, tais como depressão, falta de 
atenção, ansiedade, pânico; usar drogas e álcool; apresentar baixa autoestima e inclusive encontrar 
dificuldades de relacionamento com pessoas a sua volta, prejudicando o desenvolvimento e comprometendo o 
futuro da criança ou do adolescente.  

Conforme a Lei nº 12.318/2010, caso for constatada a prática de alienação parental, o genitor culpado 
poderá ser submetido a sanções, tais como pagamento de multa, podendo, ainda, ser advertido, perder a 
guarda do filho, ou até mesmo ter suspensa sua autoridade parental sobre o filho. 

https://jus.com.br/artigos/41582/consequencias-da-alienacao-

parental#:~:text=Como%20consequ%C3%AAncia%2C%20o%20filho%20influenciado,verdadeiros%20com%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao

%20outro (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 
“Riscos da alienação parental para crianças e adolescentes”, 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. 
 

“A banalização da prescrição de psicofármacos na infância” 
 

ITEM 1 
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) divulgou resolução recomendando 

o fim da prescrição excessiva de remédios para crianças e adolescentes no tratamento de problemas de 
aprendizagem, comportamento e disciplina. 

De acordo com o documento, o uso excessivo desse tipo de medicamento apresenta riscos como a 

dependência física ou psicológica. A resolução estabelece que os jovens devem ter o direito de acessar 

tratamentos alternativos e não medicamentosos. 
A resolução destaca ainda que o consumo de metilfenidato, substância usada no tratamento de casos de 

transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), aumentou muito nos últimos anos. 
O Brasil se tornou o segundo maior mercado mundial no consumo do metilfenidato, conhecido pelo nome 

comercial Ritalina, com cerca de 2 milhões de caixas vendidas em 2010. De acordo com levantamento da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, houve aumento de 775% no consumo do medicamento entre 2003 e 

2012. 
A resolução 177 define como excessiva medicalização “a redução inadequada de questões de 

aprendizagem, comportamento e disciplina a patologias, em desconformidade com o direito da criança e do 
adolescente à saúde, ou que configure negligência, discriminação ou opressão.” 

Em outubro de 2015, o Ministério da Saúde também havia recomendado a adoção de práticas que 
dispensam o uso de remédios para prevenir abusos na prescrição do medicamento. 

A resolução indica que as estimativas de prevalência de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) em crianças e adolescentes no Brasil são bastante discordantes, com valores de 0,9% a 26,8%, 
segundo informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como o diagnóstico do TDAH não pode ser 
confirmado por exames laboratoriais, é possível que muitas pessoas estejam sendo medicadas sem 

necessidade. 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/jornal_da_lei/2021/04/787299-alienacao-parental-e-preciso-entender-o-motivo-da-recusa-da-convivencia-com-um-dos-pais.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/jornal_da_lei/2021/04/787299-alienacao-parental-e-preciso-entender-o-motivo-da-recusa-da-convivencia-com-um-dos-pais.html
https://jus.com.br/artigos/41582/consequencias-da-alienacao-parental#:~:text=Como%20consequ%C3%AAncia%2C%20o%20filho%20influenciado,verdadeiros%20com%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20outro
https://jus.com.br/artigos/41582/consequencias-da-alienacao-parental#:~:text=Como%20consequ%C3%AAncia%2C%20o%20filho%20influenciado,verdadeiros%20com%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20outro
https://jus.com.br/artigos/41582/consequencias-da-alienacao-parental#:~:text=Como%20consequ%C3%AAncia%2C%20o%20filho%20influenciado,verdadeiros%20com%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20outro
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O texto informa que os jovens devem acessar tratamentos “que levem em conta aspectos pedagógicos, 

sociais, culturais, emocionais e étnicos e que envolvam a família, a comunidade e os profissionais responsáveis 
pelos cuidados de crianças e adolescentes”. 
 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-12/conselho-recomenda-reduzir-remedios-para-criancas-com-problema-de-aprendizagem 

 
ITEM II 

Os medicamentos psiquiátricos, psicofármacos ou psicotrópicos são grupos de substâncias químicas que 
trabalham no sistema nervoso central. Por afetarem os processos mentais, alteram a percepção, emoções e 
comportamentos dos pacientes. 

Assim, é possível “se desligar” dos sintomas dos transtornos mentais, combatendo-os. 
Há dezenas de psicofármacos no Brasil para o tratamento do mesmo transtorno ou de transtornos diversos. 
A escolha do medicamento leva em consideração uma variedade de fatores particulares, como história 

pessoal do paciente, idade, patologias físicas, histórico de doenças e resposta a usos anteriores. 
O uso também poderá ser associado à psicoterapia dependendo do quadro clínico. 

https://www.vittude.com/blog/medicamentos-psiquiatricos/ (adaptado) 

 
ITEM III 

Uma campanha nacional chamada “Não à medicalização da vida”, lançada esta semana na Câmara dos 

Deputados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), reacende as discussões sobre o excesso de diagnóstico 
de hiperatividade em crianças e adolescentes e o uso indiscriminado de remédios, que deixa o Brasil atrás 
apenas dos EUA nesse quesito. 

Segundo a conselheira do CFP Marilene Proença, que também é professora de psicologia escolar e 
educacional na Universidade de São Paulo (USP), muitos menores de idade antigamente considerados apenas 
agitados hoje são classificados como hiperativos, em grande parte das vezes sem apresentarem o transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), doença que causa sintomas como desatenção, inquietação e 
impulsividade. 

“Hiperatividade é uma patologia neurológica, e acabamos inserindo essa palavra no nosso vocabulário de 
forma errada. Se a questão for comportamental, devemos tratá-la com terapia, para que a criança encontre 
outras estratégias ao se relacionar com o mundo”, diz Marilene. 

Na opinião da conselheira, o medicamento pode funcionar apenas como um paliativo para resolver 
problemas mais profundos, da escola ou da família. “Nosso grande questionamento é por que a criança não 

está atenta aos conteúdos no colégio. A verdade é que a estrutura de ensino ainda é muito precária e não 
atende às necessidades de desenvolvimento dos estudantes. Mas, em vez de mudarmos a forma de lecionar, 

estamos culpando a criança, alegando que ela tem um problema orgânico que a impede de se comportar direito 
e aprender. É uma inversão”, ressalta. 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/07/campanha-reacende-debate-sobre-excesso-de-remedios-para-criancas.html 
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ITEM IV 

 
 

https://outraspalavras.net/outrasmidias/ritalina-a-droga-legal-que-ameaca-o-futuro/ 

 
Unicamp - SEMANA IV 

Prof. Vanessa 
 

Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação 

 
TEXTO I 

Por que somos tão curiosos? Ciência explica 
Quem nunca ouviu aquele ditado popular "a curiosidade matou o gato"? Ele é bem antigo e serve de alerta 

para alguém que está muito curioso e pode se dar mal. De acordo com um novo estudo publicado na revista 
PNAS, essa "sede" por saber as coisas tem uma explicação. O trabalho científico tentou buscar as respostas 

sobre curiosidade dentro da nossa cabeça e como ela está relacionada a questões econômicas e psicológicas e 
por que as pessoas buscam informações. 
Segundo Mng Hsu, um dos autores do artigo, para o cérebro, a informação é sua própria recompensa. 
[...] 
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Ativação na região de recompensa do cérebro 

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

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

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

 
TEXTO II 

Caixa de Pandora 
 

A caixa de Pandora é uma expressão muito utilizada quando se quer fazer referência a algo que gera 
curiosidade, mas que é melhor não ser revelado ou estudado, sob pena de se vir a mostrar algo terrível, que 
possa fugir de controle. Esta expressão vem do mito grego, que conta sobre a caixa que foi enviada com 
Pandora a Epimeteu. 

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

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

Epimeteu, no entanto, ignorou a advertência do irmão e aceitou o presente do rei dos deuses, tomando 
Pandora como esposa. Pandora trouxe uma caixa (uma jarra ou ânfora, de acordo com diferentes traduções), 
enviada por Zeus em sua bagagem. Epimeteu acabou abrindo a caixa, e liberando os males que haveriam de 
afligir a humanidade dali em diante: a velhice, o trabalho, a doença, a loucura, a mentira e a paixão. No fundo 
da caixa, restou a Esperança (ou segundo algumas interpretações, a Crença irracional ou Credulidade). Com os 

males liberados da caixa, teve fim a idade de ouro da humanidade. 
https://www.sohistoria.com.br/ef2/mitologiagrega/p1.php 

 
OPÇÃO 1 – “A curiosidade é um sentimento importante que nos tira da zona de conforto e nos motiva a tentar 

enxergar o mundo de maneiras diferentes. Ela nos deixa instigados a procurar soluções que ninguém mais viu, 
abrindo um amplo universo de possibilidades”. Imagine ter vivido uma situação que ilustre a afirmação 
anterior e que você decide expor o fato para outras pessoas. Assim, redija um relato que fará parte de uma 
reportagem sobre o poder da curiosidade para a inovação.  

a) Conte onde, quando, como, com quem e o que aconteceu. 
b) Deixe claro o que foi descoberto e o que motivou sua busca. 
c) No fim, além de apresentar o desfecho da situação, mostre uma reflexão sobre o que aprendeu com essa 

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

regras que constroem a muralha simbólica do lugar onde podemos viver juntos sob uma certa coerência. O 
indivíduo, para que essa sociedade continue viva, tem de questioná-la. Se há leis, elas devem mudar ao longo 
do tempo. E é a curiosidade do homem que pode alterá-las. Desde sempre, desde que as muralhas das 
sociedades eram verdadeiras, reais, o indivíduo queria saber o que havia do lado de fora para comparar com o 
que dispunha dentro e que caracterizava sua forma de viver. A curiosidade permite incorporar algo que não é 

real graças à imaginação”, revela o escritor argentino Alberto Manguel em seu livro “Uma história natural da 
curiosidade”. 

Considere-se um leitor de jornal que, após ter lido vários textos que discutem o tema A IMPORTÂNCIA DA 
CURIOSIDADE, depara-se com esse trecho de Alberto Manguel em uma reportagem, então, você decide 
escrever uma carta de leitor ao autor expressando seu posicionamento sobre a fala dele. Considere as ideias 
contidas nos textos presentes na coletânea como argumentos e contra-argumentos a serem utilizados em sua 
redação. 
 

A carta é um gênero que atende a diversos propósitos comunicativos, como opinar, elogiar, reclamar, 
reivindicar, criticar, entre outros. A carta deve apresentar um comentário e/ou opinião sobre determinado 
assunto. A argumentação e a interlocução presentes nesse texto têm por finalidade convencer o leitor sobre 
determinado ponto de vista. 
 
 
 

 

 
 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/06/29/por-que-somos-tao-curiosos-ciencia-explica.htm
https://www.sohistoria.com.br/ef2/mitologiagrega/p1.php
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FUVEST - SEMANA IV 

Prof. Nathan 
 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente os seguintes trechos abaixo. 
 
TEXTO I 

Carta aberta defende bibliotecas e o seu papel na reconstrução social 

 
 Dirigida ao primeiro-ministro [de Portugal], à ministra da Cultura e ao presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, a “Carta Aberta Bibliotecas: estamos disponíveis” alerta para o papel das bibliotecas 
no período de recuperação da crise motivada pelas medidas de combate à Covid-19. 
 Por serem instituições de acesso gratuito para leitura, empréstimo de livros, jornais e revistas, acesso à 
internet, espaço de estudo, pesquisa e trabalho, local de conversa e debate de ideias, de realização de 
atividades lúdicas, exposições, conferências, encontros com autores e criadores, as bibliotecas apresentam-se 

como parceiros fundamentais no combate ao desemprego, à falta de letramento e à solidão, “tornando as 
comunidades mais coesas”. 
 Assim como escolas, serviços de saúde ou de proteção civil estão espalhadas por todo o país e são lugares 

indispensáveis. No entanto, “têm vindo a ser negligenciadas nas políticas públicas, e praticamente ignoradas no 
quadro atual das medidas extraordinárias”, alertam mais de cem personalidades portuguesas, entre as quais 
vários escritores. 

 A carta afirma que estes “agentes ativos e de proximidade” estão “disponíveis para ajudar a reconstruir o 
tecido cultural, social e econômico”, e lembra que chegam a um público heterogêneo e transversal, facilitam o 
acesso às tecnologias digitais e à Internet, promovem o uso crítico da informação, com destaque para o 
combate às notícias falsas, apoiam criadores e livrarias locais e são “frequentemente o único instrumento de 
combate à infoexclusão”. 
 A carta aberta propõe, especificamente, que as bibliotecas sejam incluídas e valorizadas como agentes na 
política de recuperação para o setor cultural. 

Adaptado de: Carta aberta defende bibliotecas e o seu papel na reconstrução social. Disponível em: 
<www.noticiasaominuto.com/cultura/1471043/carta-aberta-defende-bibliotecas-e-o-seu-papel-na-reconstrucao-social>. Acesso em: 

02/05/2020. 

 
TEXTO II 

 
Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/ 

 
PROPOSTA 
 

O texto 1 descreve a iniciativa de um grupo de importantes intelectuais e personalidades de Portugal, os quais 

buscam que as bibliotecas públicas passem a ser mais valorizadas na retomada da normalidade social após a 
pandemia que afligiu o planeta em 2020. Nosso país também possui uma extensa rede de bibliotecas públicas, 
embora muitas em situação precária e pouco lembradas pelos poderes públicos e, até mesmo, pela população. 
A partir da leitura do artigo reproduzido acima e utilizando os conhecimentos que obteve em sua formação 
escolar, redija um texto dissertativo-argumentativo que discorra a respeito do seguinte tema: 
 

Existirá um papel social para as bibliotecas públicas no futuro do Brasil?  
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UnB - SEMANA IV 

Prof. Vanessa 
 
ATENÇÃO: Nesta prova, faça o que se pede, utilizando, caso deseje, o espaço indicado para rascunho no 
presente caderno. Em seguida, escreva o texto na folha de texto definitivo da prova de redação, no local 
apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. Respeite o limite 
máximo de linhas disponibilizado. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado. • Na 

folha de texto definitivo da prova de redação, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não 
será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. 
 
 
TEXTO I 

Leandro Karnal: “Estar sem ninguém não significa solidão” 
Em "O Dilema do Porco-Espinho", o historiador Leandro Karnal reflete sobre a solidão, condição que atinge uma 

a cada quatro pessoas e pode afetar a saúde 
 

Um caso curioso sobre solidão: o filósofo alemão Arthur Schopenhauer (1788-1860) tinha 16 anos quando, 

em julho de 1804, participou de uma expedição de montanhismo. Ao chegar ao topo do Monte Schneekoppe, 
na fronteira entre a Polônia e a República Tcheca, avistou porcos-espinhos tentando se aquecer do frio. Para se 
manterem quentinhos, os simpáticos roedores procuravam aconchego uns nos outros. Mas, assim que se 

aproximavam demais, feriam-se com seus pelos pontiagudos e, após um grunhido de dor, saíam de perto uns 
dos outros.  

[...] “Somos uma espécie de porco-espinho”, filosofa o doutor Leandro Karnal em História Cultural pela 
Universidade de São Paulo. “Quando solitários, somos livres, porém passamos frio. A dois ou em grupo, as 
diferenças causam dores. Teríamos de achar uma distância segura, que trouxesse o calor e evitasse o ataque”, 
arremata.  

https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/leandro-karnal-estar-sem-ninguem-nao-significa-solidao/ 

 
TEXTO I 

Solidão (Alceu Valença) 
 

A solidão é fera 
É amiga das horas 

É prima-irmã do tempo 
E faz nossos relógios caminharem lentos 

Causando um descompasso no meu coração 
A solidão dos astros 
A solidão da Lua 
A solidão da noite 
A solidão da rua 

https://www.letras.mus.br/alceu-valenca/44016/ 

 
TEXTO II 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (Automat -  Edward Hopper -1927) 

 
Tendo os textos e as imagens apresentadas como referências e utilizando a modalidade escrita formal da língua 
portuguesa, redija um texto expositivo-argumentativo posicionando-se acerca da seguinte questão: 
“Somos um animal frágil, e a nossa fragilidade é tão grande que nós temos de viver juntos o tempo todo para 

termos força” (Cortella. 2014, p. 24) 

 

https://www.letras.mus.br/alceu-valenca/
https://www.letras.mus.br/alceu-valenca/44016/
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ENEM - SEMANA V 

Prof. Vanessa 
 

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
 
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
2. O Texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 

3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o 
número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
4.1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”. 
4.2. fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I 

Década da Agricultura Familiar é lançada na Câmara 
11/09/2019 - 13:53    

Foi lançada a Década da Agricultura Familiar (2019-2028). A iniciativa está em consonância com o plano de 
ação global contra a fome e a pobreza anunciado em 29 de maio, em Roma, pela Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) - cujo objetivo é acabar com a fome no mundo até 2030. 

Representando a FAO Brasil, Gustavo Chianca explicou que, no âmbito global, o plano tem sete pilares que 
visam melhorar a inclusão socioeconômica, a resiliência e o bem-estar em lares e comunidades da agricultura 
familiar. Além disso, pretende incentivar a sustentabilidade, a multifuncionalidade e a capacidade dos 
agricultores familiares de mitigarem as mudanças climáticas. 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 
 
 
 

https://www.publico.pt/2018/02/09/infografia/e-possivel-erradicar-a-fome-no-mundo-ate-2030-254 

 
TEXTO II 

Pandemia sufoca agricultura familiar no Brasil 
 

Pandemia sufoca agricultura familiar no Brasil - Em todo o país, no campo e na floresta, epidemia vem 
afetando agricultores familiares e extrativistas, setor do qual dependem 18 milhões de brasileiros. Eles sofrem 
com perda de espaço e falta de renda emergencial.No sítio da família, Maria de Fátima da Silva contempla com 
tristeza os pés carregados de maracujá. Sem ter como vender a produção das 450 árvores, a colheita parou, e 
as frutas estão apodrecendo. "Não tem como armazenar em casa depois que o freezer está cheio. Tem que 
deixar os maracujás lá nos pés e perder”, conta a agricultora de Senador Guiomardno , Acre. 

A maior parte da produção era adquirida por órgãos públicos para a merenda e, com o fechamento das 

escolas, o alimento ficou sem comprador. Variedades de hortaliças, banana, abacaxi, graviola e castanha que 
vêm de pequenas propriedades também estão sendo perdidas. 

Em todo o país, no campo e na floresta, a pandemia do novo coronavírus vem afetando agricultores 

familiares e extrativistas, população estimada em 18 milhões. Uma pesquisa feita com 131 negócios 

https://www.publico.pt/2018/02/09/infografia/e-possivel-erradicar-a-fome-no-mundo-ate-2030-254
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comunitários mostrou que 80% dos participantes não têm condições financeiras de manter suas operações 

depois de junho.  
Questionado pela DW Brasil, o Ministério da Agricultura nega riscos de desabastecimento. "A ministra 

Tereza Cristina sempre garantiu que não teríamos problemas de abastecimento. Não tivemos e não teremos”, 
respondeu por e-mail o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanke. 

 
A pasta diz acompanhar as dificuldades relatadas pelos agricultores familiares. Em uma semana de 

funcionamento de um canal específico para registrar demandas desse grupo, o ministério recebeu cerca de 200 
chamados com algum tipo de problema de comercialização devido à pandemia. 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2020/05/31/pandemia-sufoca-agricultura-familiar-no-brasil.htm 

 
TEXTO III 

[..] E engana-se quem ainda associa a agricultura familiar à produção de subsistência. Hoje, segundo a 
Organização das Nações Unidas (ONU), ela é responsável por 80% do fornecimento mundial de alimentos, 
como mais de 570 milhões de produtores rurais dedicados à atividade.  

No Brasil, não é diferente. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 
estima que 70% da comida que chega às mesas dos brasileiros seja proveniente da agricultura familiar. São 

mais de 4 milhões de famílias envolvidas. Isso representa nada mais nada menos do que 84% dos 
estabelecimentos rurais do país. 

https://blog.cresol.com.br/conheca-as-vantagens-e-facilidades-de-ser-um-agricultor-familiar/ 

 
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 AGRICULTURA FAMILIAR EM QUESTÃO 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 V 
Prof. Yuri 

 

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

“Desafios no combate aos crimes cibernéticos” 
 
Item 1 

Crimes cibernéticos disparam e expõem fragilidade tecnológica no Brasil 

 
Diariamente, são registrados pelo menos 366 crimes cibernéticos em todo o país. O levantamento mais 

recente, feito em 2018 pela associação SaferNet Brasil, em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), 
contabilizou 133.732 queixas de delitos virtuais, como pornografia infantil, conteúdos de apologia e incitação à 
violência e crimes contra a vida e violência contra mulheres ou misoginia e outros. 

Em comparação ao ano anterior, a quantidade de ocorrências deu um salto de quase 110% – em 2017, a 
associação registrou 63.698 denúncias. Um fator que contribui para a ação criminosa, na visão de especialistas, 

é o descuido da população quanto ao uso de ferramentas que protejam os aparelhos celulares das invasões de 
hackers. Apesar de ser impossível estar 100% a salvo, o mínimo de precaução pode reduzir as ameaças à 
privacidade de cada um. 

“Utilizamos os celulares intensamente. Eles são dispositivos que contêm dados individualizados sobre o que 
cada um de nós pensa e como nos comportamos. Portanto, por eles serem um grande guardião de informações 

sobre nós mesmos, são necessários cuidados com relação à segurança deles. Vivemos em uma sociedade onde 
a vigilância está se incrementando”, diz o professor Jorge Henrique Fernandes, do Departamento de Ciências da 

Computação da Universidade de Brasília (UnB). Segundo ele, além do crescimento da quantidade de crimes 
cibernéticos no último ano, os recentes ataques a celulares de autoridades da República, como o presidente Jair 
Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, mostram que o sistema telefônico é 
bastante suscetível à interceptação de mensagens. 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/08/04/interna_politica,1074689/crimes-ciberneticos-disparam-expoem-fragilidade-

tecnologica-no-brasil.shtml 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2020/05/31/pandemia-sufoca-agricultura-familiar-no-brasil.htm
http://cresol.com.br/blog/agricultura-familiar-como-inovar-e-expandir/
https://nacoesunidas.org/fao-celebra-decisoes-da-assembleia-geral-para-defender-agricultura-familiar-e-pesca-artesanal/
https://blog.cresol.com.br/a-importancia-do-credito-cooperativo-para-o-desenvolvimento-agrario/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/concessao-de-credito-agricultores-familiares-cresce-34
https://blog.cresol.com.br/conheca-as-vantagens-e-facilidades-de-ser-um-agricultor-familiar/
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/08/04/interna_politica,1074689/crimes-ciberneticos-disparam-expoem-fragilidade-tecnologica-no-brasil.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/08/04/interna_politica,1074689/crimes-ciberneticos-disparam-expoem-fragilidade-tecnologica-no-brasil.shtml
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Item 2 

 
Disponível em: https://cartilha.cert.br/golpes/  

 
Item 3 

Apesar do alerta ligado, nossos legisladores ainda não foram capazes de aprovar uma lei que se harmonize 
com a “Convenção sobre Cibercrime[2]”, que é o tratado internacional que vem definir os crimes praticados no 
âmbito da internet e as suas formas de persecução. Não se cuida mais de proteção doméstica e sim da 
mundial. Sem lei há o caos social. A lei é ordem, dizia Aristóteles e uma boa lei é uma boa ordem. 
Nesta corrente, resta ao ordenamento jurídico brasileiro se adaptar às mudanças impostas pela evolução do 
mundo tecnológico e inserir medidas protetivas. Trata-se de um mundo que vive em constante evolução e a 
ausência de leis acarreta impunidade para os criminosos virtuais. A fusão entre o homem e a máquina reclama 

a intervenção legal para regularizar a nova estrutura virtual. 

É o caso, por exemplo, do vazamento na internet das fotos íntimas de Carolina Dieckmann. Além da 
invasão se sua privacidade, expondo-a de forma inescrupulosa, foi vítima de extorsão para que as fotos não 
fossem publicadas. 

Já foi o tempo em que Hobbes afirmava que o homem é lobo do próprio homem. Hoje, os artefatos 
tecnológicos de última geração aniquilam o próprio homem. 

Disponível em: https://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/121823177/a-fragilidade-da-computacao-em-nuvem  

 

Item 4 
Dados do Crime cibernético 

 
Apenas como indicativo, em 2019 a segurança da informação no Brasil já representava um dos 10 maiores 

investimentos no mundo, com projeção de US$1,6 bilhão. 
Com a necessidade de uma rápida transformação digital, durante a transição para o trabalho remoto, 

diversos setores recorreram a uma série de tecnologias, incluindo as soluções de segurança, portanto ainda que 

o mundo todo estivesse em crise, o mercado de SI de alguma maneira se fortaleceu no caminho. 
Qual o prejuízo dos crimes cibernéticos mais perigosos? 

O mercado de segurança da informação recebe nvestimentos bilionários todos os anos por para tornar 
possível o combate ao crime cibernético pode custar cada vez mais caro, na medida em que as ameaças se 
tornam mais sofisticadas com o tempo. 

Em uma pesquisa realizada pelo Center for Strategic and International Studies (CSIS), foi constatado 
que os crimes cibernéticos causavam prejuízo médio de US$ 445 bilhões em 2014, mas hoje esse número já 

ultrapassa a faixa dos US$ 600 bilhões para as empresas (isso é cerca de 0,8% do PIB mundial). 
A lição que aprendemos disso é muito clara, existe um conflito sem fim entre o combate e a criação de 

novas vulnerabilidades, e indo além até mesmo do contexto de guerra cibernética, todo o planeta está 
envolvido nessa relação de alguma maneira. 

Afinal, como já visto no que abordamos sobre a Engenharia Social, uma vulnerabilidade não parte 
necessariamente de uma tecnologia, ela pode surgir de uma fake news, ou simplesmente do assunto em alta 

no momento, atingindo a fragilidade do fator humano. 
Resumidamente, se os criminosos cibernéticos adotam tecnologias de ponta, os defensores também 

precisam melhorar toda a sua estrutura e investir em recursos cada vez mais robustos no combate a isso. 
Quais os países mais afetados? 
Algo que levantamos durante esse processo de apuração nos trouxe um dado muito interessante, 

primeiramente, já faz um bom tempo que não podemos considerar os crimes cibernéticos, em especial os de 
grande escala, de meros ataques. 

https://cartilha.cert.br/golpes/
https://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/121823177/a-fragilidade-da-computacao-em-nuvem
https://seginfo.com.br/2020/02/11/mercado-de-seguranca-da-informacao-deve-apresentar-crescimento-ainda-maior-em-2020/
https://seginfo.com.br/2020/02/11/mercado-de-seguranca-da-informacao-deve-apresentar-crescimento-ainda-maior-em-2020/
https://www.compugraf.com.br/trabalho-remoto-seguro-o-guia-da-seguranca-da-informacao/
https://www.compugraf.com.br/guerra-cibernetica/
https://www.compugraf.com.br/engenharia-social/
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Esses, são crimes organizados, e muito bem organizados em alguns casos. 

Dentre os prejuízos com crimes cibernéticos estão inclusos os custos para combater os centros de hackers 
em todo o mundo, que crescem cada vez mais, e para citar esse complexo sistema, podemos trazer à tona o 
ransomware, uma vulnerabilidade que abordaremos com mais detalhes ao longo do texto. 

Um ataque de ransomware pode ser terceirizado. Isso mesmo. 
Já foi constatada a existência de grupos especialistas na prática de sequestro virtual, algo que nos leva ao 

conceito de “ransomware-como-serviço” (ransomware-as-a-service*), e com o uso de criptomoedas no 

processo de pagamentos nesse caso, fica cada vez mais difícil identificar esses prestadores de serviço, e, 
principalmente os contratantes do crime. 

Enquanto bancos ainda são um dos principais alvos de crimes cibernéticos no mundo todo, momentos 
como este trouxeram novos grandes alvos, como a área de saúde. 

Mas existem outros alvos que sempre estiveram em focos, mas que são usados principalmente como fonte 
de ataques: países em conflitos internacionais. 

Nações como a Rússia, considerada a líder atualmente; Coreia do Norte e Irã, os quais enfrentam conflitos 

eminentemente, funcionam principalmente como o centro de muitas operações voltadas para os crimes virtuais, 
sendo esses três particularmente responsáveis pela grande maioria dos ataques envolvendo instituições 
financeiras. 

Por outro lado, a China é um país conhecido no mundo cibernético como um dos líderes quando o assunto 
é espionagem. 

Tá vendo como não podemos duvidar da organização desse universo? 

A Rússia é considerada a líder dos crimes cibernéticos mais perigosos no mundo todo por uma série de 
razões que fazem com que seus cibercriminosos se preocupem menos com as possíveis consequências do 
processo, além do desrespeito pelas leis ocidentais. 

Quando todos os continentes foram avaliados, ficou visível que embora todos os países sofram com crimes 
cibernéticos, os que gastam mais ao longo do ano no combate são aqueles considerados mais ricos, enquanto 
os que têm mais prejuízos, com base no percentual de renda nacional, são aqueles com nível econômico 
intermediário, que ainda estão em um estágio muito precário dessa luta. 

https://www.compugraf.com.br/crimes-ciberneticos-mais-perigosos/ 
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Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação 

 
TEXTO 1 

Por que nunca tenho tempo? 
Francesc Miralles 

29 AGO 2020  

 

Não importa que planos façamos para nos organizarmos melhor. No final do dia sentimos que nos falta 
tempo para tudo. Inclusive no início do confinamento, muitos de nós acreditávamos ter uma generosa provisão 
de horas, mas o dia continuava se esvaindo. A que se deve essa escassez endêmica de horas que acaba 
custando a vida? 

Para aqueles que exercem sua profissão em casa, seja porque o faziam antes ou porque aderiram ao home 
office, essa pobreza é explicada na primeira lei de Parkinson. Foi enunciada em 1957 por Cyril Northcote 
Parkinson, um historiador naval britânico que ironizava a burocracia. E diz: “O trabalho se expande até 

preencher o tempo disponível para sua realização”. 
A segunda lei de Parkinson, “As despesas aumentam até cobrir todas as receitas”, também tem a ver com 

nossa escassez de tempo. Uma vez que o dinheiro é obtido em troca de horas de trabalho, viver no limite das 

nossas possibilidades muitas vezes implica viver no limite da nossa agenda. 
 
A terceira lei diz: “O tempo dedicado a qualquer item da agenda é inversamente proporcional à sua 

importância”. Pode chocar no início, mas tem uma explicação. Como afirma a economista Cristina Benito em 
seu livro Time mindfulness, “a falta de tempo é na verdade uma falta de prioridades que tem origem na 
comodidade, fazendo em primeiro lugar o que é mais fácil para nós”. 

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

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

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

e pensar pode ser uma alta prioridade”. 

https://brasil.elpais.com/autor/francesc_miralles/a/
https://brasil.elpais.com/tag/fecha/20200829
https://brasil.elpais.com/smoda/2020-07-14/nao-abrir-o-twitter-e-outros-conselhos-de-margaret-atwood-para-nao-procrastinar-quando-se-trabalha-em-casa.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-09/o-teletrabalho-nao-era-isto.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/05/08/eps/1588958026_039677.html?rel=listapoyo
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/05/08/eps/1588958026_039677.html?rel=listapoyo
https://brasil.elpais.com/smoda/2020-05-28/trabalho-de-madrugada-porque-nao-dou-conta-de-tudo-em-casa-a-nova-normalidade-massacra-as-mulheres.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/01/eps/1435765575_333302.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/01/eps/1435765575_333302.html
https://brasil.elpais.com/noticias/organizacion-domestica/
https://brasil.elpais.com/noticias/organizacion-domestica/
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/11/estilo/1502461120_549629.html
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A obrigação autoimposta de agradar aos outros. Preenchemos os vazios de nossa agenda com pedidos 

alheios: comparecer a uma reunião, a uma festa, a um determinado compromisso. Muitas vezes não temos 
vontade e preferiríamos ficar em casa lendo um bom livro ou fazer um passeio. Obedecemos por medo de 
perder a consideração dos outros e pagamos por esse medo com tempo: a única moeda que não podemos 
restituir. 

O medo de se encontrar consigo mesmo. Trabalhar e cumprir compromissos preenche toda a agenda e o 
nosso espaço mental, o que nos impede de pensar. Isso nos livra de nos fazermos perguntas incômodas que 

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

Estarmos ocupados é o remédio perfeito para não pensar, instalados no mantra “não tenho tempo”. O 
outro é viver a toda velocidade. Quando cavalgamos na urgência, o mundo se torna algo borrado, como o que 
vemos pela janela de um trem ao passar por uma cidade. No meio dessa corrida, além disso, desintegramos o 

tempo tentando responder instantaneamente a cada estímulo do nosso smartphone. Para sair dessa armadilha, 
a escritora Diane Dreher recomenda aplicar o ma-ai, termo japonês das artes marciais que se traduz como 
“intervalo” e que ela considera o espaço de reação onde reside a liberdade: “Não responda imediatamente a 

todas as ofertas ou convites. Tome seu ma-ai, tome seu tempo para pensar”. 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/08/17/eps/1597678357_478707.html?fbclid=IwAR3NQyZKspgW45Ms1p1wfBvjQZEV0s26C3WjaMIG_noycI

umxyM8eaxF4JM 

 
OPÇÃO 1 – Os manuais são guias escritos – que podem ser disponibilizados impressos ou digitalmente – que 
fornecem instruções sobre como fazer algo ou utilizar algum produto. Suponha que você seja um coach e 
resolve disponibilizar um guia prático para seus clientes ensinando como planejar melhor o uso do 

tempo. 
 
Seu texto deve ser escrito em prosa, com linguagem simples e acessível, utilizando os recursos comuns dos 
textos instrucionais (verbos no imperativo, interlocução, frases mais curtas, conectivos organizando a 
sequência das orientações etc.). Não escreva em tópicos nem assine. 
 
OPÇÃO 2 –  Como jornalista, redija UMA CRÔNICA ARGUMENTATIVA,  a qual fará parte de uma edição sobre a 

gestão do tempo nos dias atuais, baseando-se na seguinte frase: “O tempo é teu capital; tens de o saber 
utilizar. Perder tempo é estragar a vida” (Franz Kafka). 

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

las), 

c) A linguagem deve ser “leve”, simples, e o uso de figuras de linguagem é indicado. 
 
Perfazendo-se de poucos personagens, ou em muitos casos isentos deles, a crônica argumentativa tem como 
principal eixo temático fatos corriqueiros inerentes ao cotidiano social, político ou cultural. Desta feita, o 
cronista, lançando mão de sua criatividade imaginativa, incrementa-os com toque de bom humor e ironia, de 
modo a permitir que as pessoas vejam por outra ótica aquilo que lhes parece relativamente óbvio. 
 

FUVEST - SEMANA V 
Prof. Nathan 

 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente os seguintes trechos abaixo. 
 

TEXTO I 
 O direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que 

verídico, ocorrido em determinado momento da vida dela, seja exposto ao público em geral, causando a essa 
pessoa sofrimento ou transtornos. No Brasil, ele é visto como uma consequência do direito à privacidade, 
intimidade e honra, assegurados pela Constituição brasileira de 1988. Alguns autores também afirmam que 
esse direito é uma decorrência da dignidade da pessoa humana. 
 Atualmente o direito ao esquecimento voltou a ser tema, pois a internet praticamente eterniza as notícias e 
as informações, mesmo que uma pessoa almeje que elas sejam esquecidas. É o caso, por exemplo, de certa 

apresentadora de televisão que, no passado, fez um filme que ela não mais deseja que seja exibido ou 
rememorado por lhe causar prejuízos profissionais e transtornos pessoais. 

(Flávia T. Ortega. “O que consiste o direito ao esquecimento?”. https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br, 11.08.2020. Adaptado.) 

 
TEXTO II 
 A existência de um direito ao esquecimento é tema extremamente controvertido. Aqueles que sustentam a 
tese da inexistência desse direito argumentam que: implicaria violação à liberdade de expressão; seria uma 
forma de reescrever – ou apagar – a história; sob o argumento de proteção da intimidade, estaria sendo 

realizada uma verdadeira censura a determinadas informações; a proteção à privacidade e intimidade deveria 

ceder quando em confronto com o interesse público de acesso à informação; nada haveria de ilícito em 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020/03/11/eps/1583942081_163722.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/03/11/eps/1583942081_163722.html
https://brasil.elpais.com/smoda/2020-05-10/o-luto-pela-velha-normalidade-como-superar-o-fato-de-que-nossos-projetos-desapareceram.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/02/tecnologia/1496398983_300665.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/08/17/eps/1597678357_478707.html?fbclid=IwAR3NQyZKspgW45Ms1p1wfBvjQZEV0s26C3WjaMIG_noycIumxyM8eaxF4JM
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/08/17/eps/1597678357_478707.html?fbclid=IwAR3NQyZKspgW45Ms1p1wfBvjQZEV0s26C3WjaMIG_noycIumxyM8eaxF4JM
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registrar – e reafirmar – um fato que já era público. 

 Nesse contexto, é nítida a tensão existente entre o direito ao esquecimento e a liberdade de expressão. Tal 
tensão é ainda mais intensa na atualidade, quando se fala na existência dos direitos comunicativos, 
caracterizados não apenas pela liberdade de todos os cidadãos de expressar ideias e opiniões, mas também 
pela garantia de que tais direitos sejam exercidos livremente. Contudo não se atribui à liberdade de expressão 
a condição de direito absolutamente imune a qualquer limite e restrição. A legislação brasileira defende a 
proteção à privacidade ao reconhecer que “a vida privada da pessoa natural é inviolável”, o que permite ao juiz, 

a requerimento do interessado, adotar as providências necessárias. 
(Ulisses C. M. de Sousa. “Decisão do STJ contribuiu para o aprimoramento do direito ao esquecimento”. www.conjur.com.br, 11.05.2018. 

Adaptado.) 

 

TEXTO III 
 Uma ex-participante do reality show Big Brother Brasil (BBB) ficou conhecida por ter sido eliminada com a 
maior rejeição da história do programa. Em 2016, ela foi convidada para participar novamente da atração, mas 
negou o convite e afirmou não autorizar que o canal divulgasse qualquer detalhe sobre a sua vida. Todavia, um 
site ligado à emissora publicou uma matéria na internet por meio da qual afirmou que a ex-BBB, após deixar o 
programa, “enfrentou problemas de rejeição nas ruas”. A matéria trouxe várias reproduções de fotos da ex-

participante, que foram retiradas de suas redes sociais e replicadas por veículos de comunicação. 

 Incomodada com a situação, a ex-BBB procurou a Justiça para ser indenizada por danos morais. Em 
primeira instância, o pedido dela foi negado. Para o juiz Daniel Fabretti, os sites não cometeram excesso ao 
divulgar fatos sobre a participação dela no programa, bem como de sua vida privada. Segundo o magistrado, 
“nenhuma informação foi inventada ou aumentada. A autora, ao participar desse tipo de programa, torna-se 
uma personalidade e é comum esse tipo de reportagem, para que o público saiba como está a celebridade nos 
tempos atuais”. 

 Entretanto, em segunda instância, ao reexaminar a demanda da ex-BBB, a decisão final no Tribunal de 
Justiça de São Paulo atentou ao fato de que a liberdade de imprensa tem como base o interesse público da 
obtenção da informação, o que, segundo o desembargador Alcides Leopoldo e Silva Júnior, não se aplica a esse 
caso, e as empresas de mídia envolvidas foram condenadas a indenizar a ex-participante em R$ 20 mil. 

 (“Ex-BBB tem direito a ser esquecida, decide Justiça”. www.gazetadopovo.com.br, 22.01.2018. Adaptado.) 

 
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 “Fatos da vida das pessoas 

noticiados na internet: entre o direito ao esquecimento e o interesse público de acesso à 
informação”. 

 
UnB - SEMANA V 

Prof. Vanessa 
 
ATENÇÃO: Nesta prova, faça o que se pede, utilizando, caso deseje, o espaço indicado para rascunho no 

presente caderno. Em seguida, escreva o texto na folha de texto definitivo da prova de redação, no local 
apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. Respeite o limite 
máximo de linhas disponibilizado. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado. • Na 
folha de texto definitivo da prova de redação, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não 
será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. 
 
TEXTO I 

Todo mundo quer amar alguém – ou alguéns. Ama-se o amor, canta-se o amor, vive-se em busca do 
amor. Mas amar exige muito aprendizado e este é o maior desafio dos casais. Nos tempos atuais, os desafios 
são ainda maiores porque surgiram novas formas de amar – e é sobre isso que a psicanalista Regina Navarro 

Lins discorre neste livro. Depois da revolução sexual, do divórcio, da pílula, do movimento LGBTI e de tantas 
outras mudanças de costume, amar virou um verbo plural. A ideia de que todo mundo tem uma alma gêmea, 
que um dia irá encontrar a pessoa certa era a base do amor romântico. Mas este tipo de amor vem sendo 

substituído pelo desejo.  
Na era da internet, busca-se o amor através do celular. As festas, os bares, mesmo os encontros armados 

por amigos perderam espaço para os aplicativos. O Tinder, o Happn, o Wechat e muitos outros ajudam as 
pessoas a se encontrarem baseados nos seus interesses, perfil etc. Mas será que está ficando cada vez mais 
fácil amar? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.planetadelivros.com.br/livro-novas-formas-de-amar/262420 

 

https://www.planetadelivros.com.br/livro-novas-formas-de-amar/262420
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TEXTO II 

Amor líquido é um amor “até segundo aviso”, o amor a partir do padrão dos bens de consumo: mantenha-
os enquanto eles te trouxerem satisfação e os substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. O 
amor com um espectro de eliminação imediata e, assim, também de ansiedade permanente, pairando acima 
dele. Na sua forma “líquida”, o amor tenta substituir a qualidade por quantidade — mas isso nunca pode ser 
feito, como seus praticantes mais cedo ou mais tarde acabam percebendo. É bom lembrar que o amor não é 
um “objeto encontrado”, mas um produto de um longo e muitas vezes difícil esforço e de boa vontade. 

(Zygmunt Bauman) 
https://istoe.com.br/102755_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+/ 

 
TEXTO III 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

https://ultralafa.wordpress.com/2016/09/23/amor-liquido/ 

TEXTO IV 
O cineasta François Truffaut sabia disso. Um dos integrantes da Nouvelle Vague francesa, levava a sério 

sua autoimposição quase obsessiva de não retratar a violência em seus filmes. Ele entendia que era preciso 
resgatar e celebrar o amor, a doçura e a fraternidade num mundo já tão permeado por tantas brutalidades. Em 
seus filmes, as personagens são desajustadas e falhas, mas sempre reverenciam o amor como ética. Uma 
inspiração que alimenta a possibilidade de uma vida em que o amor seja exercido plenamente. Infelizmente, a 
vida não é um filme de Truffaut, e a realidade sempre se impõe, incluindo seus percalços e questões próprias 
da contemporaneidade. 

É preciso compreender que para o exercício de amar, há necessidade do vínculo. Criar laços com um outro, 
em tempos de hiperconectividade nas redes sociais, por exemplo, é um grande desafio para quem ama. Como 
disse o poetinha, “quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém”. Eu acrescentaria na 
atualidade, quem de dentro das redes não sai, vai morrer sem amar ninguém. Talvez por isso e 
apropriadamente, exista o “like” e não o “love” nas redes sociais. Em vez de culpá-las pela precarização do 
amor na contemporaneidade, é preciso reconhecer a importância das redes para possibilitar encontros 
improváveis, compreendendo que o amor demanda entrega e laço. 

https://vogue.globo.com/Vogue-Gente/noticia/2019/06/precarizacao-do-amor-na-contemporaneidade-e-liberdade-de-amar.html 

 

Tendo os textos e as imagens apresentadas como referências e utilizando a modalidade escrita formal da língua 
portuguesa, redija um texto argumentativo comentando a seguinte questão: 
Há lugar para o amor nos dias atuais? 
 

https://istoe.com.br/102755_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+/
https://ultralafa.wordpress.com/2016/09/23/amor-liquido/
https://vogue.globo.com/lifestyle/cultura/noticia/2019/06/os-filmes-mais-romanticos-segundo-redacao-da-vogue.html
https://vogue.globo.com/Video/Lifestyle/Check-In/noticia/2019/06/os-melhores-destinos-romanticos-para-amar.html
https://vogue.globo.com/Vogue-Gente/noticia/2019/06/precarizacao-do-amor-na-contemporaneidade-e-liberdade-de-amar.html

