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ENEM – SEMANA I 

Prof. Renato 

 

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 com o tema proposto.  
4.4. apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto.  
 
TEXTOS MOTIVADORES 
 

TEXTO I  
Art. 2º - Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios 

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

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

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

BRASIL. Lei 11 445 de 5 de janeiro de 2007. Disponível em: . Acesso em: 24 jun. 2020. [Fragmento] 

 
TEXTO II  

O presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Édison Carlos, afirmou que todos os objetivos de 
desenvolvimento sustentável são conectados ao saneamento.  
Segundo Édison, 35 milhões de brasileiros ainda não têm água tratada, o que equivale à população inteira do 

Canadá. – O Brasil exporta tecnologia agrícola e não consegue ainda entregar esgoto tratado – lamentou.  
Segundo o “esgotômetro”, medidor de esgoto despejado na natureza, disponível no site do Trata Brasil, mais 
de 1,5 milhão de piscinas olímpicas de esgoto foram lançadas ao meio ambiente no Brasil desde 1º de janeiro 

de 2019.  
– Hoje estamos falando de incêndio nas florestas, de agrotóxicos, de vários impactos ambientais. Não há 

nenhum impacto ambiental hoje maior do que o lançamento de esgoto. E é um assunto que a gente ainda não 
consegue dar velocidade necessária para solucionar – disse.  

A falta de saneamento básico implica o aumento de doenças na população. Segundo Édison, há mais de 
300 mil internações por ano no Brasil causadas por diarreias graves.  

AGÊNCIA SENADO. Disponível em: . Acesso em: 24 jun. 2020. [Fragmento] 

 
TEXTO III  

Em todo o país, pouco menos da metade das escolas públicas (46,7%) tem acesso a saneamento básico – 
isso significa distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de 
resíduos sólidos. Entre as particulares, esse percentual sobe para 89%. Além disso, 30% das escolas públicas e 

privadas no Brasil têm área verde em sua infraestrutura, como jardins, hortas e outros espaços recreativos.  
O levantamento mostra ainda diferenças de infraestrutura das escolas entre estados. O Amapá, Amazonas, 

Maranhão e Pará apresentam os piores índices de saneamento básico nos centros de ensino do país, beirando 
10% na rede pública.  

AGÊNCIA BRASIL. Disponível em: . Acesso em: 24 jun. 2020. [Fragmento] 
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TEXTO IV 

 
Disponível em: www.eosconsultores.com.br. Acesso em: 24 jun. 2020. 

 
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 modalidade escrita formal da Língua Portuguesa sobre o 
tema “Democratização do saneamento básico: uma questão de cidadania e saúde pública”, 
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 
ITA - SEMANA I 

Prof. Yuri 
 

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

abaixo. 

 
“século XXI: tempo da desinformação ?” 

 
Item 1 
 
Como enfrentar a desinformação científica? Desafios sociais, políticos e jurídicos intensificados no 

contexto da pandemia 

 
Em 15 fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que estávamos atravessando 

não apenas uma pandemia, mas também uma infodemia, que representa um sério problema para a saúde 
pública, já que as pessoas precisam de orientação e informações para saber quais ações devem ser tomadas 
para proteger a si e aos outros e ajudar a mitigar o impacto de uma doença (OMS, 2020). Segundo a OMS, 
esta infodemia, que se caracteriza como uma superabundância informacional, muitas vezes precisas outras 
não, dificultam as pessoas a encontrar fontes e orientações confiáveis quando precisam delas, podendo colocar 

em risco a saúde da população. Nesta superabundância informacional, instituições científicas, cientistas e 

divulgadores de ciência, políticos, organizações governamentais e não-governamentais e uma sorte de atores 
que muitas vezes vão de encontro ao conhecimento científico, disputam oespaço digital na disseminação de 
narrativas sobre ciência. Este tem sido um grande desafio, sobretudo porque não se trata de falta de 
informações, mas um conjunto de crenças consolidadas que vão de encontro com valores estabelecidos em 
torno das instituições científicas como espaço de produção de informações confiáveis e evidências para tomada 

de decisão. Este conjunto de crenças está atrelada a um processo político e ideológico voltado para a descrença 
sobre instituições epistêmicas, ou seja, instituições cuja função social originalmente estabelecida se 
consolidouem torno da produção ou disseminação de conhecimento e informações, como as escolas, 
universidades, instituições de pesquisa científica e o jornalismo. Autores como Seumas Miller (2020) defendem 
que instituições epistêmicas são aquelas que têm um papel fundamental não apenas em garantir que os 
cidadãos sejam reflexivos e bem informados, mas também em ajudar a garantir que o discurso público seja 
conduzido de acordo com as normas epistêmicas constitutivas da investigação racional livre e aberta, e 

consistente com o exercício adequado do direito de buscar livremente a verdade. Neste cenário, campanhas são 
desenvolvidas como estratégias para restaurar confiança já abalada junto à sociedade, num movimento de 
defesa pela credibilidade dessas instituições epistêmicas. Jornalistas e cientistas, de maneira romântica e 
apaixonada, se unem em campanhas e editoriais para reforçar o seu papel de produtores da “verdade” como 

única fonte de confiança possível. Porém, tangenciam do debate as disputas que se travam sobre a informação 

http://www.eosconsultores.com.br/
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produzidas pelas mesmas no campo político e suas relações exógenas ao campo, tirando do centro de 

discussão a responsabilidade dessas próprias instituições no processo de descredibilização de sua própria 

autoridade. Essa desconfiança sobre as instituições epistêmicas, carregada de um discurso moral sobre a 
corrupção (Mede, Schäfer, 2020), deriva, sobretudo, de uma percepção pública sobre dimensões éticas de seus 
membros, sobre interesses particulares e na relação com atores exógenos ao campo. Na ciência, os principais 
argumentos desta descrença generalizada se inserem na desconfiança sobre as relações entre cientistas e 
instituições científicas com o setor industrial, como a indústria farmacêutica, por exemplo, além de 

estreitamento com lobbies políticos (Oliveira et al, 2020).  
https://naodesinformacao.com.br/?gclid=Cj0KCQjw-

4SLBhCVARIsACrhWLWQTTw2Q_RhG9o_L_uctVdd1eDg_078Uv8lXLGswW4rsqn3zBTEi2caAvAzEALw_wcB 

 

Item 2 
O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), reforçou neste domingo, 25, que a comissão quer 

ouvir representantes do Facebook, Twitter e Google sobre a veiculação de conteúdo falso ou contrário às 
evidências científicas em meio à pandemia do novo coronavírus. "É depoimento, por permitir que se fizesse 
propaganda de medicação dentro desses aplicativos, sem comprovação científica. Fake news de medicação", 
afirmou Aziz ao Broadcast Político.  

As convocações foram aprovadas no fim de junho e a data das oitivas ainda será resolvida, segundo o 

presidente da CPI. Grupo majoritário da comissão que reúne senadores independentes e de oposição ao 
governo, o 'G7' vai se reunir neste domingo para decidir a pauta da comissão no retorno aos trabalhos, após o 
recesso parlamentar, disse Aziz.  

No Twitter, o senador classificou como importante a investigação em torno da disseminação de notícias 
falsas na internet e que, no âmbito da CPI, o problema deve ser enfrentado com a colaboração dos 
representantes do YouTube (que pertence ao Google), Facebook e Twitter.  

"É importante investigar a disseminação de notícias falsas na internet. No âmbito da CPI da Pandemia, 
também enfrentamos este problema e os representantes do YouTube, Facebook e Twitter podem contribuir 
sim", afirmou o senador. 

https://www.otempo.com.br/politica/cpi-da-covid-quer-questionar-facebook-twitter-e-google-sobre-desinformacao-1.2517761 

 

 
Item 3 

 
https://twitter.com/ronaldfar/status/1312049361698856962  

 

Item 4 
 

TikTok vem disseminando desinformação sobre Covid-19 e vacinas, acusa ONG 

 
O algoritmo da plataforma TikTok estaria disseminando desinformação sobre a Covid-19 e as vacinas para seus 
usuários por meio da página de recomendações personalizadas de conteúdo, abrindo caminho para teorias da 
conspiração e desinformação médica e científica acerca da pandemia. 
Essa é a conclusão de um relatório divulgado nesta quarta-feira pela ONG Media Matters, que testou e analisou 
a página de recomendações da plataforma de uma conta que havia demonstrado engajamento em vídeos com 
conteúdos falsos 

Segundo a ONG, que conclama a empresa a agir sobre o problema, "o TikTok parece priorizar o engajamento 
do conteúdo em detrimento do bem-estar de seus usuários ao permitir a disseminação de informação imprecisa 
e de mentiras perigosas sobre a Covid-19 e as vacinas, em um momento em que a desinformação está gerando 
consequências reais em um contexto de uma grande crise sanitária". 
 
 

 

https://naodesinformacao.com.br/?gclid=Cj0KCQjw-4SLBhCVARIsACrhWLWQTTw2Q_RhG9o_L_uctVdd1eDg_078Uv8lXLGswW4rsqn3zBTEi2caAvAzEALw_wcB
https://naodesinformacao.com.br/?gclid=Cj0KCQjw-4SLBhCVARIsACrhWLWQTTw2Q_RhG9o_L_uctVdd1eDg_078Uv8lXLGswW4rsqn3zBTEi2caAvAzEALw_wcB
https://www.otempo.com.br/politica/cpi-da-covid-quer-questionar-facebook-twitter-e-google-sobre-desinformacao-1.2517761
https://twitter.com/ronaldfar/status/1312049361698856962
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Unicamp - SEMANA I 

Prof. Jacqueline 
 
Instruções da Unicamp para a prova de redação: 
1.  Este caderno contém duas propostas de redação. Você deverá escolher apenas uma delas para 

desenvolver. 
2.  Se quiser, faça um rascunho do seu texto. A folha de rascunho não será considerada pelos avaliadores. O 

rascunho poderá ser escrito a lápis. 
3.  A versão final do seu texto deverá ser feita com caneta esferográfica preta na folha reservada para a 

Redação. 
4.  Não haver nenhuma identificação pessoal (nome, sobrenome, etc.) nos textos. 
 
Texto 1 

A coleta seletiva é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável e tornou-se uma ação 

importante na vida moderna devido ao aumento do consumo e consequentemente do lixo produzido. O lixo 
mundial deve ter um aumento de 1,3 bilhão de toneladas para 2,2 bilhões de toneladas até o ano de 2025, 
segundo as estimativas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). 

A coleta seletiva evita a disseminação de doenças e contribui para que os resíduos se encaminhem para os 
seus devidos lugares. Separar os resíduos entre plástico, metal, papel e orgânicos também contribui para 
acabar com poluições tóxicas que contaminam solos e águas de rios, trazendo malefícios imensuráveis ao longo 

do tempo. 
O Brasil produz, atualmente, cerca de 228,4 mil toneladas de lixo por dia, segundo a última pesquisa de 

saneamento básico consolidada pelo IBGE, em 2000. O chamado lixo domiciliar equivale a pouco mais da 
metade desse volume, ou 125 mil toneladas diárias. Adotar pequenas atitudes na rotina e preparar a casa ou 
empresa para separar corretamente o lixo é uma das melhores maneiras para ajudar na preservação do meio 
ambiente. 

Sobre o método de coleta seletiva, cada tipo de resíduo tem um processo próprio de reciclagem. Na medida 

em que são misturados, o processo pode se tornar mais caro ou mesmo inviável, pela dificuldade de separá-los 
de acordo com a sua composição. 

É importante conhecer os tipos de resíduos para poder destiná-los de forma correta. São eles: 
Lixo Orgânico: O lixo orgânico é resultado de descartes em residências, escolas, empresas e mesmo da 

natureza como, por exemplo, cascas e restos de frutas e legumes, bem como, qualquer alimento que se 
decomponha. É importante que o descarte desse tipo de resíduo seja feito utilizando sacos de lixo adequados e 

resistentes. 

Resíduos Reciclados: São resíduos reaproveitáveis como: metal, vidro, madeira, papel e plástico. É 
importante lavar aquilo que for de plástico, como embalagens de comida, antes de jogar fora para não atrair 
animais e insetos. No caso do papel ou papelão, para facilitar a coleta lembre-se de organizar papeis como 
jornais e desmontar as caixas, se esse for o caso. Na dúvida, verifique se existe o símbolo universal de 
reciclagem na embalagem. 

Disponível em: https://meuresiduo.com/categoria-1/importancia-da-coleta-seletiva/ 

 
Texto 2 

 

 
Disponível em: http://3rsnaescola.blogspot.com/2012/05/galerinha-do-bem.html 

 
Texto 3 

O processo de gerenciamento de coleta de lixo é um serviço realizado com base na lei definida pela Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que prevê um desenvolvimento sustentável através da análise e 
acompanhamento de processos rotineiros de uma empresa, objetivando que os trabalhos realizados causem o 
mínimo impacto possível no ambiente e que os materiais, quando houver necessidade, sejam direcionados 
corretamente. 

Diferentemente de serviços pontuais, o gerenciamento de coleta de lixo é necessário em todos os setores 
que trabalhem com direcionamento de materiais, sejam por empresas de construção e desenvolvimento de 

obras, empresas no ramo industrial ou mesmo setores administrativos que trabalhem com maior quantidade de 
descarte. 

Disponível em: https://www.ecotransambiental.com.br/gerenciamento-coleta-lixo.html 

 

https://meuresiduo.com/categoria-1/importancia-da-coleta-seletiva/
http://3rsnaescola.blogspot.com/2012/05/galerinha-do-bem.html
https://www.ecotransambiental.com.br/gerenciamento-coleta-lixo.html


 
 

 
6 

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

situação escolhida na folha de redação. 

Opção 1: Em virtude dos problemas relacionados à falta de orientação quanto à coleta seletiva, uma 
associação de sua cidade se mobilizou, buscou informações em textos e documentos variados e optou por 
elaborar uma carta aberta. Você, como membro da associação, ficou responsável por redigir a carta a ser 
divulgada nas redes sociais. Essa carta tem o objetivo de reivindicar, junto às autoridades municipais, 
ações consistentes para a melhoria da Gestão de lixo na sua cidade. Para estruturar a sua 

argumentação, utilize também informações apresentadas nos trechos abaixo, que foram lidos pelos membros 
da associação. 
 
Atenção: assine a carta usando apenas as iniciais do remetente. 
 

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. 
 
Opção 2: Considere a seguinte situação: saiu uma pesquisa recente mostrando que grande parte dos 

brasileiros não sabem ou não têm o hábito de separar o lixo residencial. Dada a repercussão disso, o jornal de 
maior circulação de sua cidade resolveu fazer um caderno especial sobre “a questão do lixo na sociedade 
brasileira”. 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 dessa problemática. 
 

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. 
 

FUVEST - SEMANA I 
Prof. Nathan 

 

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

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

Afrânio Silva e outros, no livro Sociologia em movimento 

 

Texto II 
A verdade é que nós somos sempre não uma mas várias pessoas e deveria ser norma que a nossa 

assinatura acabasse sempre por não conferir. Todos nós convivemos com diversos eus, diversas pessoas 
reclamando a nossa identidade. O segredo é permitir que as escolhas que a vida nos impõe não nos obriguem a 
matar a nossa diversidade interior. O melhor nesta vida é poder escolher, mas o mais triste é ter mesmo que 
escolher. 

Mia Couto, escritor 

 

Texto III 
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Os três textos de apoio acima abordam o tema da identidade na sociedade contemporânea. Social, pessoal 

ou a que é revelada publicamente em redes sociais, os textos revelam que a noção de sujeito pós-moderno nos 
leva à questão do indivíduo em plena crise, composto não de uma única, mas de várias identidades, inseridas 
nos sistemas de significação e representação cultural. Identidade social, sentimento de pertencimento a um 
determinado grupo social por possuir características e desejos semelhantes a outros indivíduos, permite que o 
indivíduo seja reconhecido enquanto tal por outros. Grupos de pertencimento que podem ser pequenos ou em 
larga escala, por exemplo a identificação entre indivíduos e uma nação, uma raça ou uma religião. A identidade 

pessoal permite que uma pessoa possa ser definida como um ser individual através de um histórico de registros 
de memória que lhe permitem reconhecer-se a si mesmo em qualquer instância. No entanto, no cotidiano, 
acaba por mostrar apenas o lado da personalidade que lhe é solicitado naquele momento, agindo conforme as 
tradições e convenções sociais. 

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

 
Instruções:  
- A redação deve ser uma dissertação, escrita de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa. - Escreva, 

no mínimo, 20 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
- Dê um título a sua redação. 

 
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. 

Tema: O inconformismo como ferramenta de transformação  
 

Desobediência civil 
 

O conceito de desobediência civil foi criado pelo escritor e filósofo americano Henry David Thoreau, em 
1849, e basicamente significa não respeitar uma lei por considerá-la sem sentido, anacrônica ou mesmo 
ofensiva. Se uma regra não é justa, ninguém deveria ser obrigado a segui-la, certo? A questão é que nem 

sempre o que é justo é previsto por lei. Obviamente o sentido de justiça pode variar de acordo com o contexto 
e o ponto de vista, mas no geral, a desobediência civil procura se confrontar com aquilo que perpetua 
preconceitos, desigualdades e opressões.  

Diante das injustiças que via na sociedade, Thoureau chegou a isolar-se em um bosque para 
escrever Walden – uma mistura de diário, manual prático de sobrevivência na natureza e manifesto a favor da 
independência do espírito e da vida bucólica. Perto da cabana que construiu para se abrigar, 
em Massachusetts, há uma placa com uma das citações fundadoras do movimento hippie e que até hoje serve 

de inspiração para reflexões acerca da liberdade social e da autonomia do indivíduo: 
 

 
 

Com o passar do tempo, a desobediência civil virou instrumento de luta por sociedades e instituições mais 
justas, por meio da luta de homens e mulheres como Mahatma Gandhi, Rosa Parks e Martin Luther King. 
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https://www.todamateria.com.br/sociedade-dos-poetas-

mortos/#:~:text=Assim%2C%20devido%20%C3%A0%20morte%20de,seus%20alunos%20tristes%20e%20desiludidos.  

 
Momento final do clássico “Sociedade dos Poetas Mortos” (1989), de Peter Weir. Na cena, os alunos 

dividem-se entre os que desobedecem o diretor da escola e sobem nas mesas para homenagear o professor e 
outros que permanecem sentados e cabisbaixos, incapazes de desobedecer as regras. 
 

UEG/PUC - SEMANA I 
Prof. Vanessa 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS  

Há, a seguir, três propostas para a produção de seu texto escrito, com base na concepção de gêneros 
textuais. Escolha uma delas e desenvolva o seu texto, em prosa, observando atentamente as orientações que 
acompanham cada proposta. Você deverá se valer das ideias presentes na coletânea desta Prova de Redação 
(mas sem fazer cópia), bem como de seu conhecimento de mundo e dos fatos da atualidade. Observe que cada 
proposta se direciona para um gênero específico de texto (artigo de opinião, carta de leitor e diário pessoal). • 
Sua Prova de Redação deverá ter no máximo 30 linhas. • Se a sua redação não corresponder a um dos gêneros 

textuais propostos nesta Prova, ela será penalizada. • Você pode utilizar o espaço destinado para rascunho, 
mas, ao final, deve transcrever o texto para a folha definitiva da Prova de Redação em Língua Portuguesa no 
local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.  

ATENÇÃO Esta Prova receberá pontuação ZERO caso a redação apresente: • Fuga ao tema; • Extensão 
inferior a 15 linhas (incluindo o título); • Transcrição para a folha definitiva a lápis; • Letra 
ilegível/incompreensível; • Problemas sistemáticos e graves de domínio da norma padrão ou total 
comprometimento na produção de sentido do texto; • Sinais inequívocos de que seja cópia da coletânea 

apresentada ou de outros textos, exceto se usados como recurso de intertextualidade; • Presença de marcas ou 
sinais que possam levar à identificação do candidato: nome; sobrenome; pseudônimo; rubrica. 
 
Texto 1 - Viver espremendo cada minuto: a enlouquecida gestão que fazemos do tempo 

Ser produtivos a todo instante, tirar o máximo rendimento, também, dos momentos de lazer. Vários 
ensaios estudam um dos males do ser humano pós-moderno 

O filósofo Blaise Pascal disse: “A infelicidade do ser humano se baseia somente em uma coisa: ser incapaz 

de ficar quieto em seu quarto”. Pascal viveu no século XVII e as pessoas estavam obcecadas em fazer algo, em 
vez de não fazer nada. Quatro séculos depois, a atividade cotidiana aumentou notavelmente, apoiada nos 
avanços tecnológicos que colonizam todos os aspectos de nossa vida. Há um culto à produtividade, não só no 
âmbito do trabalho, e sim também no chamado tempo “livre”, do qual, como se viu nos confinamentos 
pandêmicos, tentamos tirar máximo proveito através da criação artística, das aulas de pilates e do nobre ofício 

da panificação doméstica. Houve quem lembrasse à população que Shakespeare escreveu Rei Lear durante 

uma reclusão por peste bubônica. O objetivo geral é trabalhar mais, consumir mais, nos formar mais e 
vivenciar mais experiências das que é possível colocar nas redes sociais. O minuto é espremido ao máximo, e a 
vida se encurta em relação ao seu conteúdo desejado. Mas a infelicidade de Pascal continua lá. 

O sistema capitalista sempre esteve disposto a fomentar a produtividade pessoal. “Mas os 
desenvolvimentos mais recentes eliminaram alguns dos apaziguadores que evitavam a colonização de toda a 
vida pelo impulso de ser produtivo: os sindicatos e o Estado de bem-estar estão em queda”, opina o escritor 
Oliver Burkeman, autor de Four Thousand Weeks: Time Management for Mortals (4.000 semanas: 

administração do tempo para mortais). O surgimento da gig economy, em que se dá um vínculo muito mais 
estreito entre a eficiência pessoal e os ganhos, gera novas ansiedades no uso dessas 4.000 semanas que, como 
nota Burkeman, são as que uma vida tem em média. “Somos o tempo que nos resta”, escreveu o poeta 
Caballero Bonald e, do ponto de vista do culto à produtividade, o que produzimos nesse tempo, em um 
contexto de segurança vital decrescente, será o que somos e temos, onde chegamos. Toda nossa atividade 
parece precisar estar dirigida a uma finalidade concreta, enquanto gera culpa, e pode até ser suspeito, isso de 
“perder” o tempo. 

A tecnologia nos permite fazer mais coisas em menos minutos, e faz com que a exigência de trabalho e a 

possibilidade de realizar muitas atividades nos acompanhe em cada momento e lugar: nos dá a impressão de 

https://www.todamateria.com.br/sociedade-dos-poetas-mortos/#:~:text=Assim%2C%20devido%20%C3%A0%20morte%20de,seus%20alunos%20tristes%20e%20desiludidos
https://www.todamateria.com.br/sociedade-dos-poetas-mortos/#:~:text=Assim%2C%20devido%20%C3%A0%20morte%20de,seus%20alunos%20tristes%20e%20desiludidos
https://brasil.elpais.com/tecnologia/
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que podemos aproveitar muito mais nossos dias. Ao mesmo tempo, pelo processo chamado infoxicação, pode 

nos superestimular através de contínuas mensagens, avisos, e-mails, notificações, e minar nossa capacidade de 
atenção em troca de pequenas doses de dopamina, fazendo com que estejamos em tudo e em nada ao mesmo 
tempo. Para muitos, já é difícil traçar uma linha que separe claramente o que é o tempo de trabalho, e o tempo 
de lazer e cuidados. Fazemos várias coisas ao mesmo tempo e saltamos de uma para outra, sejam tarefas e 
entretenimentos, a toda velocidade. “Nós nos movemos cada vez mais rápido, mas nos tornamos mais 
impacientes e frustrados, porque à medida que nos aproximamos da miragem da ‘produtividade total’ e da 

otimização perfeita, se torna cada vez mais irritante que nunca consigamos totalmente”, diz Burkeman. Em 
vídeos do YouTube e nas prateleiras das livrarias nos são oferecidos manuais e tutoriais para tirar tudo de 
nosso tempo e, paralelamente, métodos para tentar parar: o veneno com o antídoto. O fato de se estar no 
mundo é cada vez mais problemático. 

A épica do empreendimento e os slogans do pensamento positivo colocam toda a responsabilidade sobre os 
indivíduos e nem tanto sobre suas circunstâncias: penalizam quem não “triunfa” e quem está com problemas é 
visto como “culpado” de sua própria situação, ao mesmo tempo que cresce a precariedade e a instabilidade 

vital. “Não tem nada de ruim se formar, adquirir habilidades e conhecimentos, o problema está na lógica que o 
move”, diz o sociólogo Jorge Moruno, autor de livros como Não tenho tempo. Geografias da precariedade. As 
pessoas se veem impelidas a construir constantemente sua marca pessoal, a dar uma imagem de sucesso, a se 

adaptar às exigências do mercado em todos os aspectos da vida. O curso na internet para falar em público 
gerando impacto, a foto no Instagram do crepúsculo na praia, as horas de fitness para exibir uma imagem 
atrativa, o divertido desafio proposto pelo TikTok na semana, a formação constante durante a vida de trabalho 

para se adaptar a um mercado cada vez mais mutável, ao compasso das contínuas inovações tecnológicas (que 
não têm por que se identificar sempre com o progresso). “Mas nunca se questiona se o mercado responde às 
necessidades que a sociedade exige, porque age como um Deus onipresente emancipado de qualquer controle 
democrático”, diz o sociólogo. 

Curiosamente, o foco na produtividade constante não tem porque resultar em uma produtividade efetiva 
maior, e em uma vida melhor: temos limites e precisamos de descansos corporais e mentais. “Ainda que 
pensemos que correndo e ocupados estamos fazendo muito mais e sendo mais virtuosos, a ciência do 

comportamento descobriu que a escassez de tempo cria um fenômeno chamado túnel”, diz Brigid Schulte, 
autora de Overwhelmed: Work, Love and Play When No One Has the Time (Sobrecarregados: trabalhar, amar e 
brincar quando ninguém tem tempo) e diretora do laboratório Better Life Lab at New America. É como se a 
visão periférica se obscurecesse (metaforicamente) e avançássemos em uma escuridão em que é difícil tomar 
decisões acertadas, levando em consideração todo o quadro e não só a pincelada. Como informa Schulte, 
quando estamos dentro desse túnel nosso quociente intelectual pode chegar a cair 13 pontos. “De modo que a 

confusão não nos faz produtivos. Não melhora nossas vidas. Mas é muito difícil às pessoas sair do burburinho 

porque vivemos em culturas que o valorizam muito”, diz a autora. 
Existem outras opções para ocupar nosso tempo. Por exemplo, a artista Jenny Odell, que mora no 

movimentado Vale do Silício, se rebela contra esse culto à produtividade em seu livro Como não fazer nada. 
Resistir à economia da atenção. A inação é para ela uma forma de protesto ao capitalismo desbocado que 
dominou cada rincão de nosso tempo: atividades simples que redundem no bem-estar pessoal e nada mais, 
como observar os pássaros (um de seus passatempos) e se dedicar a dar longos passeios, podem melhorar 

nossa vida e até serem consideradas como um ato íntimo de resistência política. “Se a população do século XX 
se vinculou com o direito ao trabalho, a do século XXI tem que fazê-lo com o direito ao tempo: o direito a viver 
com dignidade como algo garantido à margem da situação do trabalho”, diz Moruno. Quando, em nosso tempo 
livre, nos atacar essa insidiosa voz interior para que façamos algo útil, às vezes convém dizer, seguindo o 
escrevente Bartleby criado por Herman Melville: “Prefiro não fazer”. 

https://brasil.elpais.com/estilo/2021-09-13/viver-espremendo-cada-minuto-a-enlouquecida-gestao-que-fazemos-do-

tempo.html?fbclid=IwAR3cQ22cRZqMVzisk6qT95AthoRziJXqvbhQ44jjHSB5pil8lRmOX0P52hw 

 
PROPOSTA 1 – ARTIGO DE OPINIÃO 

Artigo de opinião é um gênero do discurso argumentativo em que o autor expressa a sua opinião sobre 
determinado tema, deixando bem marcada uma argumentação que sustente a defesa do ponto de vista 

apresentado.  
Imagine que você é articulista de um jornal de circulação nacional e foi convidado a escrever sobre o 

assédio moral no ambiente de trabalho. Escreva, então, um artigo de opinião em que apresente o seu ponto de 
vista sobre o tema “A sociedade do cansaço no mundo pós-moderno”. Você deverá usar argumentos 
convincentes e persuasivos. 
 

PROPOSTA 2 – CARTA DE LEITOR 
Carta de leitor é um gênero discursivo em que o autor do texto dirige-se a um interlocutor específico ou ao 

editor da mídia jornalística com o objetivo de defender um ponto de vista sobre um tema. Apresenta 
informações, fatos e argumentos que caracterizam um ponto de vista sobre determinada questão. Imagine que 
você é um(a) cidadão(ã) interessado(a) no debate sobre a o assédio moral no ambiente de trabalho na 
sociedade contemporânea. Diante da polêmica discussão sobre o assunto na mídia brasileira, resolve se 
manifestar. Escreva, então, uma carta de leitor endereçada ao editor de um jornal de circulação nacional, 

apresentando seu ponto de vista sobre o tema: “A sociedade do cansaço no mundo pós-moderno”. 

Utilize a coletânea e seus conhecimentos prévios sobre o assunto. Considere as marcas de interlocução peculiares ao 
gênero carta na construção do seu texto e apresente argumentos convincentes. Não se identifique. 

https://brasil.elpais.com/noticias/bienestar/
https://brasil.elpais.com/noticias/instagram/
https://brasil.elpais.com/noticias/douyin/
https://brasil.elpais.com/noticias/productividad-laboral/
https://brasil.elpais.com/noticias/silicon-valley/
https://brasil.elpais.com/estilo/2021-09-13/viver-espremendo-cada-minuto-a-enlouquecida-gestao-que-fazemos-do-tempo.html?fbclid=IwAR3cQ22cRZqMVzisk6qT95AthoRziJXqvbhQ44jjHSB5pil8lRmOX0P52hw
https://brasil.elpais.com/estilo/2021-09-13/viver-espremendo-cada-minuto-a-enlouquecida-gestao-que-fazemos-do-tempo.html?fbclid=IwAR3cQ22cRZqMVzisk6qT95AthoRziJXqvbhQ44jjHSB5pil8lRmOX0P52hw
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PROPOSTA 3 – DIÁRIO PESSOAL  

Diário pessoal é um gênero do discurso autobiográfico, que apresenta um caráter subjetivo e, às vezes, 

confessional. Esse gênero materializa-se em um texto em que são registradas impressões, sentimentos, 
experiências, sensações relativas à vivência cotidiana do sujeito que se expressa. É escrito em primeira pessoa. 
O assédio moral é um mal que assola a sociedade e que tira a paz e o progresso também porque atrapalha o 
desenvolvimento das relações de trabalho e a produtividade das empresas. Imagine a seguinte situação: você é 
vitima de um caso de assédio moral no trabalho e vive o conflito de se posicionar frente ao fato. A partir desse 

conflito, escreva uma página de seu diário pessoal, em que aborde o tema: “A sociedade do cansaço no 
mundo pós-moderno”. Considere a coletânea apresentada e contextualize a linguagem à situação discursiva 
do seu texto. Use a primeira pessoa. 
 

ENEM – SEMANA II 
Prof. Viviane 

 

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

para efeito de correção.  
 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  

– tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”.  
– fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
– apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. 
 
TEXTO I 

A homofobia é aversão, ódio ou discriminação contra homossexuais e, consequentemente, contra a 

homossexualidade. Para ser homofóbico não é preciso agredir um gay ou uma lésbica. A homofobia e qualquer 
tipo de preconceito tem suas sombras e suas sutilezas. O fulano que não dança “música de viado”, a sicrana 
que diz para o irmão: “um desperdício você ser gay”, o beltrano que não acredita que lésbicas sejam felizes, a 
pessoa que se refere a travesti sempre como cidadão de segunda categoria.  

http://www.amalgama.blog.br/08/2011/as-entranhas-da-homofobia/ (adaptado) 

 
TEXTO II 

O julgamento do Supremo, que aprovou por unanimidade o reconhecimento legal da união homoafetiva, 
torna praticamente automáticos os direitos que hoje são obtidos com dificuldades na Justiça e põe fim à 

discriminação legal dos homossexuais. "O reconhecimento, portanto, pelo tribunal, hoje, desses direitos, 
responde a um grupo de pessoas que durante longo tempo foram humilhadas, cujos direitos foram ignorados, 
cuja dignidade foi ofendida, cuja identidade foi denegada e cuja liberdade foi oprimida", afirmou a ministra 
Ellen Gracie. Pela decisão do Supremo, os homossexuais passam a ter reconhecido o direito de receber pensão 
alimentícia, ter acesso à herança de seu companheiro em caso de morte, podem ser incluídos como 
dependentes nos planos de saúde, poderão adotar filhos e registrá-los em seus nomes, entre outros direitos. 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,stf-reconhece-uniao-homoafetiva-por-unanimidade,715492,0.htm(adaptado) 

 

TEXTO III 
Considerar contra a natureza as práticas homossexuais da espécie humana é ignorar todo o conhecimento 

adquirido pelos etologistas em mais de um século de pesquisas rigorosas. Os que se sentem pessoalmente 
ofendidos pela simples existência de homossexuais talvez imaginem que eles escolheram pertencer a essa 
minoria por capricho individual. Quer dizer, num belo dia pensaram: eu poderia ser heterossexual, mas como 
sou sem vergonha prefiro me relacionar com pessoas do mesmo sexo. Não sejamos ridículos; quem escolheria 

a homossexualidade se pudesse ser como a maioria dominante? Se a vida já é dura para os heterossexuais, 

imagine para os outros. 
http://drauziovarella.com.br/sexualidade/violencia-contra-homossexuais/(adaptado) 

 
TEXTO IV 

Um homem de 42 anos teve metade da orelha decepada após ser agredido por um grupo de jovens no 
recinto da Exposição Agropecuária Industrial e Comercial (EAPIC), em São João da Boa Vista, a 225 km de São 
Paulo. Os agressores pensaram que ele e o filho de 18 anos fossem um casal gay, pois estavam abraçados. A 
agressão aconteceu na madrugada da última sexta-feira. O homem, que preferiu não se identificar, ainda está 

traumatizado. Ele contou que depois de um show um grupo de sete jovens se aproximou e perguntou se os 
dois eram gays. Ele disse que explicou que eles eram pai e filho e, mesmo assim, houve um princípio de 
tumulto. Os rapazes foram embora, voltaram cinco minutos depois e começaram a agredir os dois. Um deles 
teria mordido a orelha do pai, decepando parte dela.  

http://oglobo.globo.com/cidades/mat/2011/07/18/pai-filho-sao-confundidos(adaptado) 

 
 

 

http://www.amalgama.blog.br/08/2011/as-entranhas-da-homofobia/
http://drauziovarella.com.br/sexualidade/violencia-contra-homossexuais/
http://oglobo.globo.com/cidades/mat/2011/07/18/pai-filho-sao-confundidos(adaptado)
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TEXTO V 

 
https://homofobiamata.wordpress.com/estatisticas/assassinatos- 

 

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 
homofobia presente na sociedade brasileira, 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. 
 

““A falta de empatia nas relações sociais no Brasil do século XXI” 
 

Item 1 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DOEDERLEIN, J. Disponível 

em : http:// 

instagram.com/akapoeta. Acesso em: 24 jul. 2021. 
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Item 2 

Penso que a nossa geração esteja repleta de pessoas empáticas. Há muitos que sabem sentir a dor do 

mundo e que primam por preencher a nossa atmosfera psíquica com as flores da gentileza e o perfume da 
gratidão. Esses seres, embora raramente tenham holofotes sobre si, são os verdadeiramente ricos e poderosos, 
pois são os seus gestos anônimos, as suas preces silenciosas e seus pensamentos de paz que espalham 
centelhas de esperança por toda a Terra. Mas é inegável que muitos ainda não tenham compreendido que as 
maiores mazelas do mundo se dão pela falta de empatia dos homens. Por não saber “ser o outro”, o homem 

furta, rouba, violenta. O homem achincalha a fé alheia, o sonho alheio. O homem escraviza o homem. O 
homem condena povos inteiros, comunidades inteiras à miséria, roubando-lhes as condições necessárias, de 
modo que não possam sequer enxergar a própria indignidade. É a falta da empatia que contamina o mundo 
com a praga do imediatismo, do consumismo, do uso indiscriminado de recursos naturais. A falta de empatia 
faz com que desumanizemos o outro e, com isso, nos tornemos menos humanos, mais egoístas, mais 
individualistas, mais competitivos e mais insanos. 

https://www.revistapazes.com. 

 
Item 3 

 
https://www.generonumero.media/crime-de-odio/  

 
Item 4 
 

Falta de empatia começa na infância e tem relação com ausência de limites 

 
Durante o ano de 2020, a produtora de conteúdo Allyne Moreno, 30, presenciou cenas que ela custou 

acreditar que eram verdade. "Meu vizinho ligou o som em um volume muito alto. Todos do prédio pediram para 
que diminuísse um pouco, mas ele ignorou. Chamaram a polícia e, em vez de baixar, desceu na portaria e 
quebrou as câmeras de segurança". Não foi a única vez que o tal vizinho desrespeitou as pessoas com as quais 
divide o mesmo ambiente. "Ele foi diagnosticado com covid-19, mas se recusou a ficar no isolamento. Circulava 
mas se recusou a ficar no isolamento. Circulava pelo prédio sem máscara. Simplesmente não se importava com 

nada nem ninguém".  
Especialista em psicologia médica pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), a psicanalista 

Maria Teresa Lopes explica que a empatia é um sentimento que só pode se manifestar quando alguém se 
coloca no lugar do outro. "Está diretamente ligada à compaixão e ao processo de identificação. Quando ocorre 
uma falha neste processo, ainda nos primórdios da vida do sujeito, com certeza comprometerá o 
desenvolvimento emocional e psíquico". 

A psicóloga Alessandra Augusto, que é pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental e em 

neuropsicopedagogia, alerta que o comportamento de uma pessoa "sem empatia" nenhuma com o próximo 
pode estar ligado a um transtorno de conduta ainda criança e depois evoluir para um transtorno de 
personalidade. "Estamos falando de um adulto sem limites, mas precisamos pensar como foi a infância dele. 
Uma criança que viola os direitos alheios repetidamente deve ser analisada. Ela vai insistir nesse 
comportamento, chegando a ser agressiva, fazendo até pequenos furtos e sempre terá problemas com os 
amigos. É comum também apresentar déficit de atenção", diz. 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/01/25/falta-de-empatia-comeca-na-infancia-e-tem-relacao-com-ausencia-de-
limites.htm  

 
 

 

https://www.generonumero.media/crime-de-odio/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/01/25/falta-de-empatia-comeca-na-infancia-e-tem-relacao-com-ausencia-de-limites.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/01/25/falta-de-empatia-comeca-na-infancia-e-tem-relacao-com-ausencia-de-limites.htm
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Unicamp - SEMANA II 

Prof. Jacqueline 
 
Instruções da Unicamp para a prova de redação: 
1.  Este caderno contém duas propostas de redação. Você deverá escolher apenas uma delas para 

desenvolver. 
2.  Se quiser, faça um rascunho do seu texto. A folha de rascunho não será considerada pelos avaliadores. O 

rascunho poderá ser escrito a lápis. 
3.  A versão final do seu texto deverá ser feita com caneta esferográfica preta na folha reservada para a 

Redação. 
4.  Não haver nenhuma identificação pessoal (nome, sobrenome, etc.) nos textos. 
 
Texto 1 

É fato: criança que se alimenta bem cresce saudável. Isso inclui desde o desenvolvimento social (com suas 

funções sociais) e o desempenho na escola. Quando o pequeno tem uma alimentação adequada, o seu 
rendimento pedagógico tende a ser muito bom devido ao papel que os nutrientes representam nas habilidades 
cerebrais. 

Outro fator influenciado pela qualidade dos alimentos ingeridos é a facilidade e a força que a criança vai ter 
em atividades que exijam esforço corporal. Por exemplo, as aulas de Educação Física são excelentes para o 
desempenho dos alunos. As vitaminas e os nutrientes proporcionam essa performance. 

Aprendendo a comer de forma lúdica 
Vocês podem apresentar ingredientes ricos para a saúde da criança por meio de estratégias que apostem 

no aspecto lúdico. A disposição de legumes, hortaliças, carnes e tubérculos no pratinho é determinante para 
atrair os pequenos. Portanto, aposte na criatividade e apresente um mundo de possibilidades para seus filhos. 

Consulte o pediatra 
A importância da alimentação no desenvolvimento infantil ocorre também em função do contato que os 

pais têm com o médico da criança. Nunca deixe de consultar o pediatra para se informar acerca da saúde do 

pequeno. E lembre-se: o segredo da alimentação não está necessariamente na proibição de determinados 
itens, mas na quantidade diária. Medida é a palavra certa. 

Disponível em: https://institutoneurosaber.com.br/qual-a-importancia-da-alimentacao-no-desenvolvimento-infantil/ 

 
Texto 2 

 
Disponível em: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/portuguese/ 

 
Texto 3 

Muitos alimentos são associados ao processo de desenvolvimento de câncer, principalmente na mama, 
cólon (intestino grosso), reto, próstata, esôfago e estômago. O tipo de refeição, a frequência em que é ingerida 
e o modo de preparo também podem aumentar o risco da doença. 

Certos alimentos contêm agentes cancerígenos na composição e devem ser evitados. É o caso das carnes 
processadas, defumadas, curadas ou salgadas (carne de sol, charque e peixes salgados), os embutidos, como 
salsicha, linguiça, mortadela e salame. 

As carnes grelhadas, em razão da exposição da proteína à alta temperatura, podem formar substâncias 

cancerígenas. No caso do churrasco, a carne é impregnada pelo alcatrão, proveniente da fumaça do carvão, o 
mesmo encontrado na fumaça do cigarro e que tem ação carcinogênica conhecida. 

Pessoas acima do peso têm mais chances de desenvolver estas e outras doenças. Para saber se seu peso 
indica algum risco para câncer, calcule seu índice de massa corporal, conhecido pela sigla IMC. Dependendo do 

resultado, ele também sinaliza risco para doenças cardiovasculares. 

https://institutoneurosaber.com.br/qual-a-importancia-da-alimentacao-no-desenvolvimento-infantil/
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/portuguese/
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Para calcular o IMC, é preciso saber o peso em quilogramas e a altura em metro. Quando o resultado está 

entre 18,5 e 24,9kg/m2 indica peso adequado para altura. No entanto, quando é maior, o sobrepeso está 

presente e pode afetar a saúde, aumentando o risco de câncer e outras doenças graves. 
O segredo para uma boa alimentação é o equilíbrio, por isso são indicadas cinco porções diárias de frutas, 

verduras e legumes. 
Os grãos e cereais integrais diminuem o tempo de permanência de substâncias cancerígenas no organismo 

e, por isso, fazem muito bem à saúde. Beber leite e incluir derivados desnatados é sempre uma boa pedida. As 

frutas e as hortaliças são ricas em fibras e substâncias antioxidantes, consideradas de proteção contra o risco 
da maioria dos tipos de câncer. 

Os alimentos cozidos ou assados devem ser priorizados. Outra dica é evitar os industrializados e, sempre 
que possível, preparar a sua própria comida. 

A água facilita a absorção dos alimentos e diminui os riscos de infecções, pois desintoxica o organismo e 
contribui para fortalecer nossas defesas. Um copo d´água ou de suco de fruta natural é mais saudável que 
bebidas com açúcar e refrigerantes. 

Disponível em: https://cron.med.br/risco-prevencao-alimentacao-nao-saudavel/ 

 

Opção 1: Escreva um texto base para uma palestra que será oferecida aos pais de um colégio infantil sobre 
como eles podem contribuir para melhorar a qualidade da alimentação dos seus filhos. Nesse caso, o 

palestrante seria um profissional da área de saúde convidado pela instituição para palestrar para os pais no 
início de um ano letivo. 
 
Opção 2: Você trabalha como colunista em uma revista eletrônica brasileira, bastante acessada por 

ambientalistas de diferentes países. Esse público demanda, constantemente, matérias relacionadas ao consumo 
alimentar do brasileiro. O editor da revista encomendou a você um podcast que aborde a necessidade de 
uma alimentação saudável. 
Para se preparar para o seu podcast, você escreve o texto que lerá no dia da gravação. Nele você deve: a) 
mostrar a importância de uma alimentação saudável b) retratar as consequências a longo prazo de um hábito 
alimentar prejudicial aos seres humanos e c) argumentar de modo a convencer seus ouvintes. 
 

Podcasts são arquivos digitais de áudio publicados na internet e que podem ser ouvidos, até mesmo em 
celulares, a qualquer momento, por qualquer pessoa. São considerados “textos para ouvir”. 
 

FUVEST - SEMANA II 
Prof. Raul 

 
Texto 1 

A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa realiza, na próxima segunda-feira (5), uma audiência pública para 
discutir a instituição do Dia Nacional de Combate ao Ageísmo, o preconceito contra pessoas idosas. 

O debate foi solicitado pelo deputado Denis Bezerra (PSB-CE). Ele destaca que pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que em 40 anos a população idosa vai triplicar no Brasil, 
passando de 19,6 milhões (10% do total), em 2010, para 66,5 milhões de pessoas em 2050 (29,3%). 

"Tal cenário, portanto, mostra que se torna importante o debate a respeito do ageísmo, forma ainda pouco 

discutida de preconceito, baseado na idade, ocasionando a discriminação contra a pessoa idosa e contribuindo 
para a sua marginalização e eventual exclusão social", disse Bezerra. 

O parlamentar fala ainda que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ageísmo é o 
preconceito mais “normalizado” no mundo. 

"Neste sentido, é essencial a instituição de uma data que fomente o debate acerca de uma temática pouco 
discutida, mas que merece atenção em virtude do envelhecimento populacional ser um fenômeno global", 
concluiu o parlamentar. 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 

Texto 2 
O nosso país tem aproximadamente 30 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade e, de acordo com o 

IBGE, daqui a 25 anos, a população de idosos deverá ser de um quarto da população brasileira. O 
envelhecimento populacional é uma tendência mundial. As pessoas da terceira idade passaram a usar mais a 
internet, especialmente os celulares com acesso às redes sociais. Apesar do crescimento, esse ainda é o menor 
grupo etário de usuários conectados à internet: apenas 31,1% de toda a população idosa do Brasil utiliza a 

internet. Um indivíduo incluído digitalmente é aquele que usa desse suporte para melhorar as suas condições 
de vida. Para aquelas pessoas que mal tiveram oportunidade de estudar, num mundo globalizado e repleto de 
novas tecnologias, envelhecer pode significar exclusão digital e isolamento social. 

https://www.camara.leg.br/tv/572536-especialistas-discutem-inclusao-digital-para-os-idosos/  

 
 
 
 
 

 

https://cron.med.br/risco-prevencao-alimentacao-nao-saudavel/
https://www.camara.leg.br/tv/572536-especialistas-discutem-inclusao-digital-para-os-idosos/
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Texto 3 

 
http://www.ufrpe.br/br/content/ufrpe-lan%C3%A7a-campanha-contra-o-idadismo-no-dia-mundial-de-conscientiza%C3%A7%C3%A3o-da-

viol%C3%AAncia-contra  

 
Texto 4 

O etarismo se manifesta de várias formas. Essas atitudes e ações dificultam a aceitação e acentuam a 
negação da velhice. A discriminação por idade é mais forte em sistemas onde a desigualdade social é mais 
presente. 

Vania Herédia, presidente do departamento de gerontologia da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia)... - Veja mais em https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/08/20/etarismo-que-
bicho-e-esse-preconceito-por-idade-prejudica-saude-de-idosos.htm 
 
Texto 5 

Chegar à terceira idade com saúde e disposição é um privilégio, mas é comum que quem tenha mais de 50 
anos já comece a sentir discriminação por estar envelhecendo. Ouvir frases como: "Você está velho demais 

para isso!", "Lugar de velho é em casa" ou "Está ficando gagá" começa a fazer parte do cotidiano de muitos 
idosos. Essa discriminação passou a ser chamada de etarismo —mas também é chamada de idadismo ou 
ageísmo— e é bastante comum: de acordo com um relatório elaborado pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde) uma em cada duas pessoas no mundo já apresentou ações discriminatórias que pioram a saúde física e 
mental dos idosos. 

O relatório global sobre preconceito etário faz parte de uma campanha realizada pela OMS para combater 
estereótipos e aumentar a discussão sobre o assunto. Para isso, foi realizado um levantamento com mais de 80 

mil pessoas de 57 países. Aqui no Brasil os dados também mostram que o etarismo começa até mesmo antes 
das pessoas chegarem à terceira idade: 16,8% dos brasileiros com mais de 50 anos já se sentiram vítima de 
algum tipo de discriminação por estarem envelhecendo. 

 https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/08/20/etarismo-que-bicho-e-esse-preconceito-por-idade-prejudica-saude-de-

idosos.htm 

 

 
O simpático velhinho de “Round 6” sorri para aqueles que subestimam a inteligência e a capacidade dos 

mais velhos 

http://www.ufrpe.br/br/content/ufrpe-lan%C3%A7a-campanha-contra-o-idadismo-no-dia-mundial-de-conscientiza%C3%A7%C3%A3o-da-viol%C3%AAncia-contra
http://www.ufrpe.br/br/content/ufrpe-lan%C3%A7a-campanha-contra-o-idadismo-no-dia-mundial-de-conscientiza%C3%A7%C3%A3o-da-viol%C3%AAncia-contra
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/08/20/etarismo-que-bicho-e-esse-preconceito-por-idade-prejudica-saude-de-idosos.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/08/20/etarismo-que-bicho-e-esse-preconceito-por-idade-prejudica-saude-de-idosos.htm
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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:  

Ageísmo: a normalização do preconceito etário 
 
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 II 

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 1 – Desconstrução (Tiago Iorc) 
Quando se viu pela primeira vez  
Na tela escura de seu celular  
Saiu de cena pra poder entrar  
E aliviar a sua timidez 

Vestiu um ego que não satisfez  
Dramatizou o view da rotina  
Como fosse dádiva divina  
Queria só um pouco de atenção  
Mas encontrou a própria solidão  
Ela era só uma menina 

Abrir os olhos não lhe satisfez  
Entrou no escuro de seu celular  
Correu pro espelho pra se maquiar  
Pintou de dor a sua palidez  

E confiou sua primeira vez 
No rastro de um pai que não via  
Nem a própria mãe compreendia  

O passatempo de prazeres vãos  
Viu toda graça escapar das mãos  
E voltou pra casa tão vazia 
Amanheceu tão logo se desfez  
Se abriu nos olhos de um celular  
Aliviou a tela ao entrar  
Tirou de cena toda a timidez 

Alimentou as redes de nudez  
Fantasiou o brio da rotina  
Fez de sua pele sua sina  
Se estilhaçou em cacos virtuais  
Nas aparências todos tão iguais  
Singularidades em ruínas 

Entrou no escuro de sua palidez  
Estilhaçou seu corpo celular  
Saiu de cena pra se aliviar  
Vestiu o drama uma última vez  
Se liquidou em sua liquidez 
Viralizou no cio da ruína  
Ela era só uma menina  

Ninguém notou a sua depressão  
Seguiu o bando a deslizar a mão  
Para assegurar uma curtida 

https://www.letras.mus.br/tiago-iorc/desconstrucao/ 

 
 
 
 

 

 
 

https://www.letras.mus.br/tiago-iorc/desconstrucao/
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Texto 2 – Resenha do livro “Sociedade da transparência” 

[...] Han, inicialmente, questiona o fato das redes se tornarem um fator homogeneizante das relações 
sociais, não havendo espaços para contranarrativas, só para uma forma: a narrativa irrefutável do igual, que 
seria a nova forma que a sociedade da transparência encontrou para vigiar seus habitantes, modelando-os por 
intermédio da transparência e vigia mútua nas redes. Assim, ele direciona seu argumento afirmando que as 
relações são trocadas pelas conexões, nas quais os indivíduos acham o próprio reflexo de si (narcisismo), já 
que se tem a possibilidade de excluir aquilo que não se curte ou contraria suas expectativas, visto que o igual 

não pesa e muito menos magoa. Logo, as redes difundiriam aquelas partes do universo que nos cativam, quer 
dizer, as conexões que realizamos por intermédio das redes sociais não servem para nos aproximar dos outros, 
pelo contrário1 . Ora, é um aplicativo ideal para encontrarmos indivíduos que pensam de maneira idêntica a 
nós, fazendo passar longe dos desconhecidos e de quem difere de nossos princípios, o que nos permite ter 
relações e comportamentos extremamente previsíveis. 

A discussão em torno dos temas transparência, exposição, vigilância e controle é o aspecto mais 
interessante e central abordado pelo autor, pois ele consegue desenvolver uma conexão concreta entre tais 

elementos, investigando como uma dimensão está atrelada à outra e de que maneira todas essas sustentam o 
que ele denomina como Sociedade Transparente. Além disso, Han busca compreender o quanto esse discurso 
de transparência desassossega os indivíduos, aparecendo e crescendo no corpo social à medida em que se 

propõe mais vigilância e mais controle, que, aparentemente, é admitida enquanto uma aposta necessária para 
convivência entre os próprios. Um desses desassossegos estaria presente no medo de estar perdendo algo ou 
até mesmo tudo do que está acontecendo do “lado de fora”, o que, na atualidade, se justifica pelo medo da 

não-informação e por isso se mantém tanto tempo conectado. A sociedade da transparência conseguiu de 
forma bem menos analógica e mais virtual alcançar níveis de controle constante em todos os espaços, até 
mesmo o comportamento ao ar livre. Desse modo, na presente obra, Han problematiza a disposição e 
necessidade que os indivíduos sentem em se expor nas redes, um hábito que, no primeiro momento de sua 
obra, ele compara, de modo metafórico, à pornografia. 

Fonte: REVISTA HABITUS | IFCS – UFRJ | VOLUME 15 – N. 2 – 2017 

 
Texto 3 -  

http://rachelsnunes.blogspot.com/05/tirinhas-sobre-internet-e-redes-sociais.html 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proposta 
 
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 
apontada pelo filósofo Han: “A absolutização do valor expositivo se expressa como tirania da visibilidade” 

(2017, p.35). 
 

UEG/PUC - SEMANA II 
Prof. Renato 

 
Prova de redação 

A coletânea de textos de apoio abaixo evidencia as diferenças sociais geradoras de um mundo paralelo na 
sociedade brasileira. Leia-os com a devida atenção. 

 
Texto 01 
 
PSICÓLOGO ALERTA PARA RISCOS DO USO EXCESSIVO DE CELULARES E “TABLETS” POR CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES 
 

Com a pandemia da Covid-19, as telas de “tablets”, computadores e celulares se tornaram uma das formas 

de acesso ao mundo exterior. No entanto, o uso excessivo desses aparelhos combinado com jogos eletrônicos 

pode gerar um problema para crianças e adolescentes, afirmou o psicólogo e pesquisador de dependência em 
jogos digitais, Igor Lemos. [...]  

http://rachelsnunes.blogspot.com/05/tirinhas-sobre-internet-e-redes-sociais.html
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O psicólogo ressaltou a importância de impor limites para crianças e adolescentes como forma de evitar 

esse problema. O costume de distrair a criança com eletrônicos pode trazer problemas futuros, segundo Lemos. 

“A gente usa um termo chamado chupeta digital. A chupeta você coloca para a criança e ela fica quietinha. 
Agora, você coloca um ‘tablet’ ou um celular. Então, mudaram os objetivos, mas é a mesma resposta. A gente 
está criando um batalhão de crianças que não vão tolerar frustração no futuro. Elas se frustram, se irritam e 
pegam o celular”, disse.  

Para Cristiane Cadete, terapeuta ocupacional e mãe de uma criança e dois adolescentes, o momento da 

pandemia está modificando a relação deles com os aparelhos eletrônicos. “A gente está na pandemia, um 
momento muito novo para eles. Eles já fazem o uso da tela por conta das aulas que são online, eles têm menos 
opções então o que a gente costuma conversar é que a gente precisa dosar tudo nessa vida”, contou.  

Disponível em: https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/09/02/psicologo-alerta-para-riscos-do-uso-excessivodecelulares-tablets-e-

jogos-eletronicos-para-criancas-e-adolescentes.ghtml. Acesso em: 10 set. 2021. Adaptado. 

 
Texto 02 
 

JOVENS DESENVOLVEM DEPENDÊNCIA DE REDES VIRTUAIS 
 

Trabalho revela um quadro alarmante de uso patológico de novas tecnologias midiáticas, especialmente 

entre adolescentes É urgente a inclusão do Transtorno de Dependência de Internet (TDI) na listagem oficial do 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
– DSM-6), da Associação Americana de Psiquiatria. Quem faz a defesa é Denise De Micheli, chefe da disciplina 
de Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas (Dimesad) do departamento de Psicobiologia da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). “Hoje, o distúrbio consta apenas nos anexos do guia, o que significa que é 
tratado como uma condição de alerta, não como uma patologia com desfecho de caso”, afirma. [...]  

Foram avaliados 264 jovens entre 13 e 17 anos. O trabalho, planejado de modo a identificar o perfil dos 
usuários de internet e mídias digitais e as consequências do comportamento à sua qualidade de vida, revelou 
que 68% deles sofriam de dependência moderada (transtorno denominado assim pelas pesquisadoras) em 
relação às tecnologias atuais (como smartphones, tablets e internet), enquanto que 20% enquadravam-se 
como dependentes graves.  

Disponível em: https://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/2208-jovens-desenvolvem-dependencia-de-redes-virtuais.  

Acesso em: 10 set. 2021. Adaptado 

 
Texto 03 

 
https://www.otempo.com.br/infograficos/dependencia-digital-1.1858342. Acesso em: 10 set. 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/09/02/psicologo-alerta-para-riscos-do-uso-excessivodecelulares-tablets-e-jogos-eletronicos-para-criancas-e-adolescentes.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/09/02/psicologo-alerta-para-riscos-do-uso-excessivodecelulares-tablets-e-jogos-eletronicos-para-criancas-e-adolescentes.ghtml
https://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/2208-jovens-desenvolvem-dependencia-de-redes-virtuais
https://www.otempo.com.br/infograficos/dependencia-digital-1.1858342
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Texto 04 

 
Nomofobia: entenda a síndrome da dependência digital 

Especialista pondera que o problema não é a tecnologia em si, mas a forma como nos relacionamos 
com ela 

 
No Brasil, de acordo com levantamento do Google, 73% dos brasileiros que têm smartphones não saem de 

casa sem seus dispositivos. E estamos falando de um país em que o uso desses dispositivos é vastamente 
disseminado. Divulgada em 2020, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que o celular é a ferramenta mais usado para acessar a 
internet nos lares brasileiros, sendo usada por 99,2% dos domicílios com o serviço.  

“O celular é parte indissociável da vida moderna e é um potencializador das interações sociais, além de ser 
uma ferramenta poderosíssima para a informação e o aprendizado. Em isolamento físico, experimentado por 
causa da pandemia, esse dispositivo permitiu que a gente conseguisse se aproximar dos outros e manter 

relações”, lembra Leni de Oliveira, psicóloga clínica e coordenadora do núcleo de relacionamento e casal do 
Núcleo de Psicologia Seu Lugar. Ela pondera que, portanto, o problema não é a tecnologia em si, mas a forma 
como nos relacionamos com ela. 

“A nomofobia, geralmente, aponta para outros transtornos preexistentes, como o de ansiedade e o de fobia 
social. Trata-se de um distúrbio muito atrelado à questão da insegurança e da baixa autoestima. De forma 
geral, é como se sem o aparelho a pessoa se sentisse desprotegida, como se pudesse acontecer algo a ela e o 

telefone fosse uma forma de se salvar. Cria-se, assim, uma dependência, muito ligada à falsa sensação de 
controle, como se ter o telefone ao alcance da mão fosse um porto seguro”, avalia. Leni sinaliza ainda ser 
comum que pessoas demonstrem grande necessidade de se perceberem inseridas, como se precisassem provar 
que estavam felizes – o que justifica, a exemplo da história de João Vitor (carioca de 24 anos), uma forte 
presença em redes sociais. “É uma sensação muito própria da adolescência, mas que não é exclusiva dela. É 
como se só me sentisse pertencente se houvesse uma integração com a minha identidade digital. Dessa 
maneira, me conectar com as pessoas apenas presencialmente nunca parece suficiente”, comenta. 

Consequências são danosas. Entre os principais sintomas da nomofobia aparecem o desconforto, a 
ansiedade e a sensação de angústia sempre que se está longe do smartphone. “As consequências são muito 
danosas. Se me sinto confortável apenas quando ligado à tecnologia, a tendência é que eu me isole 
socialmente, construindo relações mais superficiais. Além disso, é provável que me torne mais sedentário e 
cada vez mais seja incapaz de ter atitudes práticas do dia a dia, ficando boa parte do tempo apenas em frente 
à tela, mesmo sem ter muito o que fazer. É como se a gente ficasse refém daquele hábito”, pontua Leni, 

acrescentando que esse comportamento também reverbera na qualidade do sono, gerando diversos prejuízos 

ao desenvolvimento.  
https://www.otempo.com.br/interessa/nomofobia-entenda-a-sindrome-da-dependencia-digital-1.2434369. Acesso em: 10 set. 2021. Adaptado 

 
Com base na leitura da coletânea, escolha UMA das três propostas de construção textual apresentadas a 

seguir sobre o tema: 
Efeitos da dependência digital dos jovens na sociedade contemporânea 

 
PROPOSTA 1 

O artigo de opinião é um gênero textual no qual são apresentados argumentos para convencer os leitores 
a respeito da validade de um ponto de vista sobre determinado assunto.  
De posse dessa orientação, amparando-se na leitura dos textos da coletânea e ainda em sua visão de mundo, 
imagine-se na função de articulista, de uma revista ou de um jornal de circulação nacional, e escreva um artigo 
de opinião posicionando-se acerca do tema desta prova. 
 
PROPOSTA 2 

O gênero crônica, em sentido atual, é uma narrativa que se caracteriza por basear-se em considerações 
do cronista acerca de fatos correntes e marcantes do cotidiano. Em torno desses fatos, o autor manifesta uma 
visão subjetiva, pessoal e crítica. 
Tendo em vista essa definição de crônica, crie uma narrativa em que se discorra sobre a dependência digital de 
jovens na sociedade contemporânea, levando em consideração a realidade provocada pela pandemia da Covid-
19 que assola a humanidade. Deixe clara a reflexão necessária aos tempos atuais sobre o tema desta prova. 

 
PROPOSTA 3 

A carta de leitor é um gênero textual, comumente argumentativo, que circula em jornais e revistas. Seu 
objetivo é emitir um parecer de leitor sobre matérias e opiniões diversas publicadas nesses meios de 
comunicação. 
Considerando a definição desse gênero textual, a leitura da coletânea e, ainda, suas experiências pessoais, 
escreva uma carta de leitor ao Jornal O Tempo, emitindo seu ponto de vista – contrário, favorável ou outro que 

transcenda esses posicionamentos− a respeito da discussão exposta no Texto 4 da coletânea, levando em 
conta o tema da prova.  
 

OBSERVAÇÃO: Ao concluir sua carta, NÃO a assine; subscreva-a com a expressão UM (A) LEITOR (A). 
 

https://www.otempo.com.br/interessa/nomofobia-entenda-a-sindrome-da-dependencia-digital-1.2434369
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ENEM – SEMANA III 

Prof. Nathan 

 
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 com o tema proposto.  
4.4. apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto.  
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO 1 
 

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

RIO - Em vez de meninos, é um rato que nada na piscina do Centro de Socioeducação Dom Bosco (antigo 

Instituto Padre Severino), na Ilha do Governador, uma das 24 unidades do Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas (Degase), para onde são levados jovens infratores. A imagem foi feita há dois meses por um 
agente do Degase e repassada ao sindicato da categoria (Sind-Degase). Funcionários do departamento 
filmaram ainda as condições precárias das galerias onde adolescentes deveriam ser ressocializados, como o 
Educandário Santo Expedito (ESE), em Bangu, e o Centro de Atendimento Intensivo Belford Roxo (CAI-
Baixada). 

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

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

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

para soltá-lo — afirmou. 
Fonte: https://oglobo.globo.com/rio/unidades-de-ressocializacao-de-menores-infratores-sao-precarias-superlotadas-no-rio-21430866 

(adaptado) 

 

TEXTO 2 

 
 

Fonte: r7.com.br 

 

https://oglobo.globo.com/rio/unidades-de-ressocializacao-de-menores-infratores-sao-precarias-superlotadas-no-rio-21430866
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TEXTO 3 

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

 
A ideia de maioridade legal diz respeito à idade em que a pessoa passa a ser considerada capaz de usufruir 

seus direitos, exercer obrigações e ser responsabilizada civil e criminalmente por seus atos. 
Desse modo, o termo "menor de idade" não deve ser utilizado para designar ou caracterizar uma criança 

ou um adolescente, pois eles já são considerados sujeitos de direitos pela legislação em vigor no Brasil. Além 
disso, o termo possui uma carga pejorativa na medida em que se contrapõe ao paradigma dos direitos, ao 
identificar as crianças e adolescentes como indivíduos sob a tutela da família ou outros responsáveis e que, por 
isso, não gozam de seus direitos como cidadãos. 

FONTE: http://crianca.mppr.mp.br/pagina-1504.html 

 
TEXTO 4 

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

 
A partir do material de apoio e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 

um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema: “A questão da 
ressocialização do menor infrator no Brasil”. Apresente, ao final, uma proposta de intervenção social que 

respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de maneira coerente e coesa, argumentos e fatos 
para defesa de seu ponto de vista. 
 

ITA - SEMANA III 
Prof. Rogger 

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

 
Migração: um problema que faz parte da história humana 

 
Item 1 

As migrações ou movimentos migratórios podem acontecer por variadas razões, envolvendo desde 
causas naturais, como fenômenos atmosféricos (chuvas intensas, furacões), até causas sociais, como guerras, 
crises econômicas, entre outras. 

Em geral as migrações costumam acontecer quando há algum tipo de insatisfação desencadeada na 
região de origem, seja ela pessoal, como o desejo de uma viagem, seja algo ocasionado por fatores externos, 
como a falta de oportunidades e pobreza extrema. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/migracao.htm 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/fenomenos-atmosfericos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/migracao.htm
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Item 2 

 
“Os retirantes” de 1944, pintada por Cândido Portinari - https://www.estudopratico.com.br/movimentos-migratorios-no-brasil/ 

 
Item 3 
Diáspora - Tribalistas  
(Citações: trecho do Canto 11 de O Guesa, de Joaquim de Sousândrade [D.P.] e trecho de Vozes d´África, de 
Castro Alves [D.P.]) 
 

“acalmou a tormenta, pereceram 
os que a estes mares ontem se arriscaram 
e vivem os que por um amor tremeram 
e dos céus os destinos esperaram” 
 

Atravessamos o mar Egeu 
O barco cheio de fariseus 

Como os cubanos, sírios, ciganos 
Como romanos sem Coliseu 
Atravessamos pro outro lado 
No Rio Vermelho do mar sagrado 
Os Center shoppings superlotados 
De retirantes refugiados 
 

You, where are you? 
Where are you? 
Where are you? 
 
Onde está 
Meu irmão 

Sem Irmã 
O meu filho sem pai 
Minha mãe 
Sem avó 
Dando a mão pra ninguém 
Sem lugar 
Pra ficar 

Os meninos sem paz 
Onde estás 
Meu senhor 
Onde estás? 
Onde estás? 
“Deus! Ó Deus onde estás que não respondes? 
Em que mundo, em qu’estrela tu t’escondes 

Embuçado nos céus? 
Há dois mil anos te mandei meu grito 

Que embalde desde então corre o infinito 
Onde estás, Senhor Deus?...” 

https://www.estudopratico.com.br/movimentos-migratorios-no-brasil/
https://www.letras.mus.br/tribalistas/
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Unicamp - SEMANA III 

Prof. Jacqueline 
 
Instruções da Unicamp para a prova de redação: 
1. Este caderno contém duas propostas de redação. Você deverá escolher apenas uma delas para 

desenvolver. 
2. Se quiser, faça um rascunho do seu texto. A folha de rascunho não será considerada pelos avaliadores. O 

rascunho poderá ser escrito a lápis. 
3. A versão final do seu texto deverá ser feita com caneta esferográfica preta na folha reservada para a 

Redação. 
4. Não haver nenhuma identificação pessoal (nome, sobrenome, etc.) nos textos. 

 
Opção 1: Carlos Pacheco, autor do texto “O Pré-Sal e o desenvolvimento sustentável”, publicado no fórum 

de discussões sobre mudanças climáticas promovido pelo site “scienceblogs”, mostrou a descoberta de petróleo 

na camada “pré-sal” como algo que, apesar de importante para o desenvolvimento econômico brasileiro, pode 
contribuir para o adiamento da busca das chamadas matrizes energéticas “limpas”. Assim que foi postado, 
houve várias intervenções de internautas tecendo comentários sobre o texto de Carlos Pacheco. Coloque-se 

também como um desses internautas e redija uma carta argumentativa, dirigida ao autor do 
referido texto, em que você faça uma análise da questão com base nos argumentos por ele 
apresentados e em seus conhecimentos sobre o assunto.  

 
Atenção: você deve assinar a carta com a expressão: “Um internauta”. 
 

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. 

 
O Pré-Sal e o desenvolvimento sustentável 

por Carlos Pacheco 
A descoberta de petróleo na camada denominada Pré-Sal tem chamado a atenção do mundo inteiro. Isso 

não é por acaso. Economicamente e estrategicamente esse fato pode ser encarado como uma das grandes 
descobertas de recursos naturais economicamente exploráveis dos últimos tempos. Além disso, trata-se da 

descoberta de uma imensa riqueza em terras de um país corriqueiramente denominado de "em 

desenvolvimento". O fato de existir petróleo a ser explorado em grande quantidade no fundo do Atlântico torna 
o Brasil como aspirante a membro da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), colocando-o 
tranquilamente entre os dez maiores produtores de tal produto. [...] Por ser um recurso natural não renovável, 
o mundo já preocupava-se (sic) com a necessidade de substituição de tal matriz [...]. Os iniciais 5 a 8 bilhões 
de barris e possivelmente até 80 bilhões de barris caíram como uma bomba destruindo todas as previsões de 
um fim muito próximo das reservas mundiais. O preço do barril de petróleo, que estava nas alturas, hoje já não 

preocupa tanto. Sem sombra de dúvidas, economicamente o Brasil dá um salto importante em uma época 
estratégica, onde (sic) o "milagre do crescimento dá as caras" e as reservas de outros importantes 
exportadores do produto já não são tão grandes.  

No entanto, uma coisa me preocupa. É notório e ratificado que os principais efeitos relacionados às 
mudanças climáticas globais são advindos, em grande parte, do uso de combustíveis fósseis. A utilização de 
matrizes energéticas mais limpas vem sendo apontada como a única saída disponível para obter-se um 
desenvolvimento econômico e ambiental concomitantes. Em outras palavras, o tão falado desenvolvimento 

sustentável. O Brasil sempre foi visto com bons olhos no cenário mundial pela utilização de biocombustíveis e 
também pela possibilidade de geração de energia hidroelétrica, solar e eólica. Mas e agora? Com a descoberta 

dessa imensa jazida de petróleo, será que os olhos dos governantes brasileiros continuarão voltados para o 
desenvolvimento dessas fontes energéticas "mais limpas"? Sinceramente, tenho minhas dúvidas. Governos 
diferentes passarão ao longo da exploração do pré-sal e, nesse sentido, não sabe-se (sic) que uso se dará ao 
mesmo. [...] Resumindo, a descoberta do petróleo do pré-sal pode retardar a busca por novas matrizes 
energéticas, o que, por sua vez, provavelmente retardará o alcance dessas novas tecnologias limpas. 

Para finalizar, volto a ratificar a importância dessa descoberta, colocando o Brasil definitivamente como um 
dos protagonistas do cenário mundial. (...) Porém, ambientalmente me preocupa o modo como essa riqueza 
será administrada. É necessário encontrarmos um ponto de equilíbrio entre a riqueza proveniente de tal recurso 
e a responsabilidade ambiental brasileira. E essa última, por sua vez, não pode estar só relacionada ao país em 
si. Ela deve estar intimamente ligada também com o planeta como um todo, afinal de contas, as mudanças são 
globais e não locais. 

Disponível: http://scienceblogs.com.br/  

 

 
 
 

http://scienceblogs.com.br/
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Opção 2: Você é um estudante universitário que participará de um concurso de resenhas, promovido 

pelo Centro de Apoio ao Estudante (CAE), órgão que desenvolve atividades culturais em sua Faculdade. Esse 

concurso tem o objetivo de estimular a leitura de textos diverso e ampliar o horizonte cultural dos 
estudantes. A resenha será lida por uma comissão julgadora que deverá selecionar os dez melhores textos, 
a serem publicados. Você escolheu resenhar o texto acima “O Pré-Sal e o desenvolvimento sustentável” de 
Carlos Pacheco. Em seu texto, você deverá incluir: 
a) uma síntese do texto, indicando os seus elementos constitutivos; 

b) o seu posicionamento acerca da estrutura, do assunto tratado e sobre a forma como o autor aborda a 
temática, mostrando-se contra ou a favor; 

c) uma conclusão pessoal do assunto. 
 

Seu texto deverá ser escrito em linguagem formal, deverá indicar o título do texto e ser assinado com 
um pseudônimo. 
 

FUVEST - SEMANA III 
Prof. Nathan 

 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente os seguintes fragmentos de textos. 

1. A arte é reflexo da sociedade, que se vê representada naquilo que pensamos ser apenas inspiração pessoal 
de cada artista, quando de fato é inscrição social e política, em diálogo com diferentes anseios de uma 
cultura nacional, muito além de aspectos meramente individuais. 

Carlito Brites Camargo, sociólogo 

 
2.  

 
 
3. Por vezes à noite há um rosto / Que nos olha do fundo de um espelho / 

E a arte deve ser como esse espelho / Que nos mostra o nosso próprio rosto. 
Jorge Luís Borges, escritor 

 
4. É possível que, diante de uma obra de arte, eu compreenda os valores que ela comunica e que, ainda 

assim, não os aceite. Nesse caso, posso discutir uma obra de arte no plano político e moral e posso rejeitá-
la, contestá-la justamente porque é uma obra de arte. 

Umberto Eco, semioticista e escritor  

 
Proposição 

Nesta época chamada de pós-moderna, muito tem se discutido sobre a necessidade da arte, especialmente 
se pensarmos que o estilo de vida cada vez mais acelerado toma o tempo humano que poderia ser destinado à 

contemplação ou ao sublime. 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 
“Por que o mundo hiperconectado precisa da arte?”. 
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UnB - SEMANA III 

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. 

 

Tema: Educação: o caminho para a criação de indivíduos críticos 
 
Paulo Freire (1921-1997) 
 

 
 

O ano de 2021 marca o centenário de nascimento deste que é um dos maiores nomes da pedagogia 
mundial, estabelecendo questionamentos sobre a forma de olhar a educação que transformaram a visão sobre 

o assunto.  
Sua filosofia baseia-se no diálogo entre professor e aluno, procurando transformar o estudante em um 

aprendiz ativo. Ele defende uma educação que incentive a criticidade do aluno, indo além do português e da 
matemática. Suas ideias também possuem ligações com o pensamento marxista e críticas ao capitalismo. Por 
isso, o Patrono da Educação Brasileira, título a ele conferido em 2012, vem sofrendo críticas de grupos 
conservadores e neoliberais nos últimos anos e já foi atacado por “grandes pensadores” como Olavo de 
Carvalho. 
 

6 ideias de Paulo Freire sobre a educação 
1- O professor deve conhecer a realidade do aluno. 
2- Alfabetização de adultos 
3- Formação de cidadãos críticos 
4- A educação como um processo bilateral 
5- Respeito às diferenças 
6- Empoderamento dos mais pobres 

 

Frases célebres 
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O filme de Anna Muylaert é o relato sutil das diferenças e conflitos sociais presentes entre as camadas mais 

altas e mais baixas da sociedade. Portanto, nos concentramos na função que a empregada doméstica 
desempenha na trama e qual papel assume em sociedade, além da construção socioespacial relacionada às 
barreiras e divisões sociais. 

Os conflitos começam a ficar evidentes quando a filha da empregada doméstica, Edna, que mora no 

nordeste e vai a São Paulo prestar vestibular, questiona por que ela deve ficar com a mãe em seu cubículo que 
serve como aposento, e não no quarto de hóspedes. 

O filme mostra a personagem da filha como uma pessoa questionadora, que em determinado momento 
chega a dizer à mãe: “Tive professores que me ensinaram a pensar”. 
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UEG/PUC - SEMANA III 

Prof. Fabiana 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
Texto I 

Quais trabalhadores são afetados no texto da PEC das Domésticas? Qualquer trabalhador maior de 18 anos 
contratado para trabalhar em um ambiente residencial e familiar. Entre eles, estão profissionais responsáveis 

pela limpeza, lavadeiras, passadeiras, babás, cozinheiras, jardineiros, caseiros de residências na zona urbana e 
rural, motoristas particulares e até pilotos de aviões particulares. O que o texto da PEC prevê? A PEC prevê a 
extensão, aos empregados domésticos, da maioria dos direitos já previstos atualmente aos demais 
trabalhadores registrados com carteira assinada (em regime CLT). A PEC vale para diaristas também? Não, 
apenas para empregados domésticos. Qual é a diferença entre diarista e empregado doméstico? O texto 
aprovado define como empregado doméstico aquela pessoa que presta serviço de natureza não eventual por 
mais de dois dias na semana. Já diaristas são aqueles profissionais que vão à residência de uma família prestar 

algum tipo de serviço uma ou até dois dias por semana. Que direitos já eram garantidos antes da PEC? Antes 
da aprovação da emenda em 2013, os domésticos já tinham assegurado aos seguintes direitos: pagamento de, 
ao menos, um salário mínimo ao mês; integração à Previdência Social (por meio do recolhimento do INSS); um 

dia de repouso remunerado (folga) por semana, preferencialmente aos domingos; férias anuais remuneradas; 
13ª salário; aposentadoria; irredutibilidade dos salários (o salário não pode ser reduzido, a não ser que isso 
seja acordado em convenções ou acordos coletivos), licença gestante, licença-paternidade, aviso prévio, além 

de carteira de trabalho (CTPS) assinada. O que mudou com a aprovação da PEC das Domésticas em 2013? A 
nova lei igualou os direitos dos trabalhadores domésticos aos dos demais trabalhadores urbanos e rurais. A 
emenda constitucional assegura, desde 3 abril de 2013, nove novos direitos como jornada de trabalho de oito 
horas diárias e 44 horas semanais, e pagamento de horas extras.   

 

Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2015/06/pec-das-domesticas-leia-perguntas-e-respostas-e-tire-

suas-duvidassancionado.html> Acesso em: 20 set. 2021 

 

Texto II 
O trabalho doméstico também deve ser levado em consideração ao 

mencionar o trabalho informal, pelo volume de trabalhadores que 
exercem essa função. O estudo Os Desafios do Passado no Trabalho 
Doméstico do Século XXI: Reflexões para o Caso Brasileiro, feito pelo 
Ipea em 2018, revelou que dentre as mulheres ocupadas, 14,6% 

são trabalhadores domésticas. Ao fazer o recorte racial, percebe-

se que entre as mulheres negras ocupadas, 18,6% se dedicam a 
essa atividade, contra 10% de mulheres brancas. 

Embora a PEC das Domésticas, em vigor desde 2015, tenha 
regulamentado a profissão, ela não contempla o trabalho das 
diaristas, que representam 44% dos trabalhadores domésticos, 
segundo o relatório do Ipea. “Na nossa legislação, para muitas coisas, 

ainda tem pontos cegos. Um deles é o caso da diarista. Nós temos o 
trabalho da doméstica regulado por uma lei complementar, que diz que 
a trabalhadora doméstica só é considerada doméstica para o efeito 
daquela lei se ela trabalha na casa de família acima de três dias. Isso 
significa que eu tenho um universo muito grande de trabalhadoras que 
são as diaristas. Que é aquela trabalhadora que faz faxina uma vez por 
semana ou até duas vezes por semana e não tem vínculo de emprego. É 

um número muito grande, a gente está falando da maior categoria 
feminina do Brasil, que são as trabalhadoras domésticas. O emprego 

sem carteira de trabalho é um emprego que você não 
necessariamente tem garantia de salário digno, que não tem 
garantia de controle de jornada, do horário noturno e uma série 
de outros direitos que um trabalhador de carteira tem”, informa a 
advogada trabalhista da rede de advocacia feminista Themis, Bruna 

Marcondes. 
Disponível em: < https://querobolsa.com.br/revista/novos-velhos-desafios-como-a-

pandemia-piorou-o-cenario-feminino-no-mercado-de-trabalho> Acesso em: 20 set. 2021 
 

Texto III 
A luta dos domésticos começou em 1936, quando Laudelina de 

Campos Melo fundou a Associação dos Trabalhadores Domésticos do 

Brasil. Laudelina, que começou a trabalhar como trabalhadora doméstica 
aos 7 anos, teve uma ação fundamental para que, em 1972, a Lei 5.859 
reconhecesse o trabalho doméstico como uma função e estabelecesse a 
assinatura do portfólio profissional. 

Disponível em: < https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2018/08/vila-27-de-abril-a-historia-de-luta-das-

trabalhadoras-domesticas-pern.html> Acesso em: 20 set. 2021 
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Texto IV 

Um vídeo gravado por um morador registrou o momento em que a babá Raiana Silva, de 25 anos, pulou do 

3° andar de um prédio, em Salvador, para fugir da patroa, após ter sido trancada no banheiro. O caso 
aconteceu na quarta-feira. Raiana fugiu do imóvel por uma janela, caiu e bateu no parapeito do segundo andar 
do prédio localizado no bairro do Imbuí, antes de atingir o térreo. Ela foi levada para o hospital com suspeita de 
fratura nas pernas e escoriações pelo corpo. 

Disponível em: < https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/08/27/video-mostra-momento-em-

que-baba-pula-do-3-andar-para-fugir-da- 

 
PROPOSTA I – Artigo de Opinião  

O artigo de opinião é um gênero textual que possui o objetivo de convencer o leitor a aceitar uma ideia 

defendida pelo autor sobre uma questão polêmica. Portanto, ao escrever um artigo, o autor assume uma 
posição, defende-a com fatos e argumentos e dialoga com diferentes pontos de vista que circulam sobre a 
polêmica. No final, ele diz o que as pessoas podem fazer para ajudar e reafirma sua posição. 

Considerando as ideias contidas nos textos motivadores, além de outras informações que você julgue 
pertinentes, redija um artigo de opinião para ser publicado por um jornal de ampla circulação nacional. Em seu 
texto, você deve expor o seu ponto de vista sobre o tema “Trabalhadores domésticos e violações de 

direitos”. 

 
PROPOSTA II – Carta Aberta  

O gênero carta aberta manifesta publicamente, via meios de comunicação de massa, a opinião de um 
grupo de pessoas a respeito de um problema. A intenção é persuadir o interlocutor a tomar consciência do 
problema e se mobilizar para solucioná-lo. O texto denuncia e analisa os fatos, sugere e reivindica ações 
resolutivas. A construção da imagem do interlocutor e estratégias de convencimento determinam a 

predominância no texto de aspectos de natureza expositivo-argumentativa. 
Suponha que você seja presidente de um sindicato de trabalhadores domésticos. Em decorrência da 

divulgação de pesquisas que apontam o quanto os direitos desses trabalhadores seguem sendo violados, você 
resolve escrever uma carta aberta à Secretaria do Trabalho, no Ministério da Economia, para criticar essa 
realidade, mesmo após a conquista de marcos legais, como a PEC das Domésticas em 2013. Em sua carta, você 
deve cobrar do presidente ações concretas para que os direitos desses profissionais sejam garantidos de fato. 

Lembre-se de que, nessa proposta, você deve problematizar o tema “Trabalhadores domésticos e 

violações de direitos”, por isso desenvolva uma ampla argumentação que sustente seu ponto de vista e 
aborde os problemas em questão. 

 

PROPOSTA III - DISSERTAÇÃO- ARGUMENTATIVA  
Leia com atenção os textos motivadores. Eles constituem uma coletânea a ser considerada na sua produção 

textual. Selecione, organize e relacione os argumentos, fatos e opiniões que julgar pertinentes para 

fundamentar seu ponto de vista, sem que haja cópia dos trechos apresentados. Além da coletânea, você poderá 
utilizar seus conhecimentos prévios sobre o assunto. 

Redija, em norma-padrão da língua portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo, por meio do qual você 
exponha ideias, argumentos e assuma uma posição acerca do tema 

 
Desvalorização do trabalho doméstico: retrato de que tipo de sociedade? 

 

ENEM – SEMANA IV 
Prof. Viviane 

 
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 com o tema proposto.  
4.4. apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto.  
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TEXTOS MOTIVADORES 

 
Texto 1 

 
 

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

2010/infografico-lixo-eletronico-cresce-e-preocupa.aspx 

 
Texto 2 

De acordo com o estudo Global E-Waste Monitor, realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o 
Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina — e 7º maior do mundo. Anualmente, o país 
produz 1,5 mil toneladas de lixo eletrônico, e apenas 3% de todo esse montante tem um descarte adequado. 
Isso é preocupante pois, devido à composição química dos equipamentos, muito desse lixo eletrônico é 

extremamente tóxico ao ambiente. Um exemplo do perigo do descarte inadequado são os cartuchos e toners de 
impressoras. Apesar de aparentemente inofensivos, os toners de tinta contêm um pó que, ao entrar em contato 
com fogo, libera gás metano, que não só potencializa o efeito estufa e causa problemas respiratórios em 

humanos, como também é inflamável e pode causar explosões. Já a tinta que sobra nos cartuchos de 
impressoras contamina o solo e o lençol freático, tornando a terra estéril e a água imprópria para o consumo.  

https://canaltech.com.br/meio-ambiente/brasil-e-o-maior-produtor-de-lixo-eletronico-da-america-latina-122458/ 

 
Texto 3 

Ainda que a lei brasileira exija que as fabricantes de notebooks, smartphones e outros equipamentos 
eletrônicos sejam responsáveis por efetuar o descarte correto de produtos, apenas 2% de todo o resíduo 
eletrônico do país está sendo reciclado. Há motivos desse percentual de reciclagem ser tão baixo, como o custo 
da coleta e as dificuldades operacionais de transporte e o fato de que, atualmente, fazer a reciclagem desses 
equipamentos não garante nenhum tipo de financiamento ou incentivo fiscal para a indústria. Há ainda a 
dificuldade para a instalação de pontos de coleta de eletrônicos nas cidades (por exemplo, até mesmo em 
Brasília não há a coleta e reciclagem de lixo eletrônico), a falta de integração das empresas responsáveis pela 

reciclagem desses produtos com os catadores de lixo, e ainda a falta de uma cultura do próprio brasileiro em se 
preocupar com o destino correto dos eletrônicos em desuso. 

https://canaltech.com.br/meio-ambiente/relatorio-aponta-que-apenas-2-do-lixo-eletronico-brasileiro-e-reciclado-147065/ 

 

Texto 4 
Foi assinado o decreto que regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos, que obriga 

empresas do setor a implantarem sistemas de coleta desse tipo de resíduo e dar sua destinação correta. O 
termo consta na lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), e prevê o retorno 

dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos. Atualmente, existem, segundo o governo, 173 pontos de coleta de 
eletroeletrônicos no Brasil. O acordo, agora regulamentado em decreto, prevê que esse número aumente para 
5 mil pontos até 2025, abrangendo os 400 maiores municípios do país, com mais de 80 mil habitantes, e 
representam, no total, 60% da população brasileira. As cidades deverão ter, no mínimo, um ponto para cada 
25 mil habitantes. A previsão é que em 2025 existam cerca de 5 mil pontos de coleta no país. Esses locais vão 
receber de forma gratuita os aparelhos para serem descartados. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-02/decreto-obriga-empresas-recolherem-lixo-eletronico 

 

 
 
 

 

https://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/revista-em-discussao-edicao-junho-2010/infografico-lixo-eletronico-cresce-e-preocupa.aspx
https://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/revista-em-discussao-edicao-junho-2010/infografico-lixo-eletronico-cresce-e-preocupa.aspx
https://canaltech.com.br/meio-ambiente/brasil-e-o-maior-produtor-de-lixo-eletronico-da-america-latina-122458/
https://canaltech.com.br/meio-ambiente/relatorio-aponta-que-apenas-2-do-lixo-eletronico-brasileiro-e-reciclado-147065/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-02/decreto-obriga-empresas-recolherem-lixo-eletronico
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Texto 5 

Sabe aquele rádio relógio quebrado? E o celular tijolo que seus pais compraram na década de 90? Para 

quem tem aquele lixo eletrônico velho e abandonado pela casa, chegou a hora de fazer a faxina definitiva. No 
sábado, 27, a empresa de coleta Estre vai espalhar pela cidade 100 pontos coletores de lixo eletrônico. A 
iniciativa faz parte das atividades do Limpa Brasil Let’s Do It, evento que pretende mobilizar a população da 
capital paulista para o cuidado com o lixo produzido na cidade, além de chamar atenção para questões como o 
desperdício de recursos. 

https://www.limpabrasil.org/projeto/limpa-brasil-lets-do-it/ 

 

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo- argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o 
tema O lixo eletrônico em questão no Brasil apresentando proposta de ações que respeitem os direitos 
humanos. Selecione, organize e relacione coerentemente argumentos e fatos para defesa de seu ponto de 
vista. 
 

ITA - SEMANA IV 

Prof. Rogger 
 

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

 
“A cultura do cancelamento digital na construção do diálogo e da organização por fora da tela.” 

 
Item 1 
[...] 
 

A origem da cultura do cancelamento não possui um marco exato. Contudo, a revista Time relaciona essa 
mobilização online com o movimento #MeToo, que utilizou as redes sociais para unir vítimas de assédio e 
abuso sexual, em 2017. 

As denúncias virtuais ganharam visibilidade mundial e foram transformadas em acusações reais. O 
cineasta Harvey Weinstein foi acusado por mais de 80 mulheres por crimes sexuais e foi sentenciado a 23 anos 
de prisão, em março de 2020.  

Além disso, é possível identificar o movimento de “chamar atenção”, a chamada call-out culture, que foi 
tema de textos de opinião do The Guardian e do New York Times, em 2019.  Segundo o veículo britânico, uma 

versão da cultura de “chamar atenção” fora da internet já existe há muito tempo e foi responsável por revelar 
injustiças sociais de grupos marginalizados.  

Porém, a mesma ferramenta passou a ter um significado diferente quando foi transferida para o universo 
digital. O jornal define esse movimento nas redes sociais como uma ação simples: “Alguém faz algo errado, as 
pessoas avisam e a pessoa evita fazer isso de novo no futuro”.  

Beatriz relembrou a eficiência da cultura de “chamar atenção” no Brasil ao citar a reformulação do 
posicionamento da marca Skol, que sofreu inúmeras críticas depois de sugerir que as mulheres deixassem o 
“não” em casa para celebrar com carnaval de 2015.  

“O cancelamento pode ser utilizado de diversas formas”, disse a especialista a psicóloga. “Cancelar uma 
marca, como foi com a Skol, trouxe mudanças muito positivas, em que reconstruíram toda a propaganda da 
marca, parando de usar o corpo nu das mulheres em frente às telas e usando a força de trabalho intelectual 
para refazer o marketing.” 

Ela completa: “Claro que toda essa mudança também vem de uma lógica capitalista, a qual, ao ver que as 
mulheres também são consumidoras da marca, abraça os ideais feministas ainda como meio para vendas e 
lucro”. 

[...] 
https://rollingstone.uol.com.br/amp/noticia/cultura-do-cancelamento-o-que-era-valioso-passou-dos-limites/ 

Item 2 
[...] 
 

Na contramão de profissionais que estudam o fenômeno a longo prazo, o cientista em comportamento 
humano José Roberto Marques se preocupa com os efeitos evidentes influenciados pela nova cultura. 

“São visíveis a curto prazo.  Não estamos mais abertos, dispostos a ouvir e dialogar. Pelo contrário, 

construímos uma sociedade cada vez mais polarizada,  violenta e com dificuldades de relacionamentos. Isso 
demonstra uma incapacidade de sair de nós mesmos e irmos ao encontro do outro, o que parece ser uma coisa 
tão básica das relações humanas”, destaca. 

Parte dessa análise está amparada no fato de que, muitas vezes, os objetivos alcançados com o 
cancelamento podem ser opostos aos pretendidos. “Quem é cancelado também conquista novos seguidores, às 
vezes, uma legião de fãs que se tornarão contrários ao movimento e às ideias que ele expressa”, conclui Lucas. 

https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/comportamento/cultura-do-cancelamento-expoe-intolerancia-desta-geracao?amp 

 
 

 

https://www.limpabrasil.org/projeto/limpa-brasil-lets-do-it/
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/racismo-e-homofobia-nova-serie-da-netflix-expoe-hollywood-antes-do-movimento-metoo/
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/harvey-weinstein-e-condenado-23-anos-de-prisao-por-estupro-e-abuso-sexual/
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/harvey-weinstein-e-condenado-23-anos-de-prisao-por-estupro-e-abuso-sexual/
https://rollingstone.uol.com.br/amp/noticia/cultura-do-cancelamento-o-que-era-valioso-passou-dos-limites/
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/comportamento/cultura-do-cancelamento-expoe-intolerancia-desta-geracao?amp
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Item 3 

 
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2019/09/20/todo-mundo-ta-de-mal-o-que-a-cultura-do-cancelamento-diz-sobre-nos.htm 

 

Item 4 

 
 

https://jornalibia.com.br/colunistas/versa/charge-do-dia-79/ 
 

Unicamp - SEMANA IV 
Prof. Renato 

 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação. 
 

OPÇÃO 01 
 

Texto 01 
 

Um terço dos jovens do mundo vive em situação de vulnerabilidade social 
  

Cerca de um terço dos jovens entre 10 e 24 anos de todo o mundo vive em situação de vulnerabilidade 

social. A conclusão do Fundo de População das Nações Unidas (ONU) consta do relatório Situação da População 
Mundial em 2014, que a agência da ONU apresenta hoje (18).  

De acordo com o fundo, cerca de 1,8 bilhão dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta tem entre 10 e 
24 anos. Desses, mais de 500 milhões vivem abaixo da linha de pobreza, com menos de US$ 2 por dia. “Em 
um mundo de questões de adultos, os jovens são muitas vezes negligenciados. Tendência que requer correção 
urgente, uma vez que põe em risco não só a juventude, mas as economias e sociedades em geral”. 

O Fundo de População indica que os países, especialmente aqueles em desenvolvimento, podem alcançar 
avanços econômicos e sociais expressivos se investirem no potencial produtivo de seus jovens, enxergando-os 
não como um escoadouro de recursos públicos já escassos, mas como “potenciais líderes e arquitetos de uma 
transformação histórica no bem-estar humano”. 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/um-terco-dos-jovens-do-mundo-vive-em-situacao-de-vulnerabilidade-social 

 

https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2019/09/20/todo-mundo-ta-de-mal-o-que-a-cultura-do-cancelamento-diz-sobre-nos.htm
https://jornalibia.com.br/colunistas/versa/charge-do-dia-79/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/um-terco-dos-jovens-do-mundo-vive-em-situacao-de-vulnerabilidade-social
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Texto 02 

 

Ipea e OIT avaliam o impacto da pandemia sobre jovens no mercado de trabalho do Brasil 
 

Publicado em 04/11/202 
 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

lançaram nesta quarta-feira (04) uma série de três estudos sobre os “Jovens e o Mercado de Trabalho na 
Pandemia”, que analisa a inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro entre 2013 e 2020, as 
vulnerabilidades dos jovens nem-nem e fornece subsídios para a formulação de políticas voltadas para a 
juventude. Os estudos integram o Boletim de Mercado de Trabalho do Ipea, cuja a edição de número 70 
também foi lançada hoje. 

Segundo dados da OIT, a crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19 está afetando os jovens – 
especialmente as mulheres – com mais força e rapidez do que qualquer outro grupo. Em todo mundo, mais de 

1 em cada 6 jovens deixou de trabalhar desde o início da pandemia. Com isso, globalmente, o número de 
jovens desempregados chega a 67,9 milhões. “A pandemia causa um triplo choque na população jovem. Ela 
mostrou que tem o potencial de destruir o emprego e de afetar negativamente a educação e a capacitação 
profissional e de colocar grandes obstáculos no caminho de quem procura entrar no mercado de trabalho ou 

mudar de emprego”, disse Martin Hahn, diretor do Escritório da OIT no Brasil. 
Em 2019, o Brasil tinha 47,2 milhões de jovens de 15 a 29 anos, que representavam 28% da população 

ativa acima de 15 anos. No entanto, os jovens somavam mais da metade dos trabalhadores desocupados 

(54%). Com a pandemia, houve um aumento da inatividade, principalmente do número de jovens 
desalentados, que desistiram de procurar emprego por não ter esperanças de que vão encontrar. 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36998&Itemid=9 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

Imagine-se incumbido de redigir uma notícia para um jornal de circulação local na qual você relata o 
sucesso de uma ONG voltada para auxiliar jovens em situação de vulnerabilidade social. 
 

OPÇÃO 02 
 

Texto 01 
Em 2020, a Lei das Loterias destinou, apenas ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), R$ 292,5 milhões, 

valores que foram destinados às diversas confederações filiadas ao COB. Outros R$ 163,1 milhões foram 
repassados pela mesma lei ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).  

Para 2021, o Bolsa Atleta, um dos maiores programas de patrocínio direto a atletas do mundo, conta com 
orçamento de R$ 143,4 milhões, o que permitiu um número recorde de atletas beneficiados: 7.197 brasileiros. 
Somam-se a eles outros R$ 36,72 milhões voltados a 274 atletas apoiados pelo último edital da Bolsa Pódio, a 
categoria mais alta da Bolsa Atleta, destinada aos esportistas mais bem posicionados no ranking mundial e com 
mais chances de medalhas olímpicas. Por último, apenas neste ciclo olímpico, entre 2016 e 2021, a Lei de 

Incentivo ao Esporte teve 699 projetos voltados ao alto rendimento aprovados para captação de recursos. O 
valor captado neste período foi de mais de R$ 640 milhões.  

Disponível em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/. Acesso em: 4 out. 2022. 

Texto 02 
O treinamento dos atletas que participam dos Jogos Olímpicos é de alto rendimento. Os esforços 

empenhados nas provas são considerados, por vezes, o limite da força humana nas mais diversas modalidades. 
No entanto, pessoas comuns também podem se beneficiar da prática de esportes, como natação, corrida, vôlei, 
ciclismo, surf, skate, desde que seja feita com moderação. Especialistas consultados pela CNN ajudam a elencar 

os diversos benefícios das atividades físicas, que incluem melhorias no condicionamento físico, a redução da 

pressão sanguínea, além da potencialização da capacidade respiratória.  
Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/ Acesso em: 4 out. 2022. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36998&Itemid=9
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/
https://www.cnnbrasil.com.br/
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Texto 03 

 
A PRÁTICA DE ESPORTE NO BRASIL 

 

 
http://arquivo.esporte.gov.br/diesporte/2.html. Acesso em: 4 out. 2022. 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Redija uma carta aberta ao Presidente da República sobre a importância do esporte no Brasil. 

 
FUVEST - SEMANA IV 

Prof. Raul 
 
TEXTO I 

Cibercondria: a saúde em segundo plano 
 

[…] Indubitavelmente, a Internet revolucionou os modelos de comunicação, permitindo também que novas 
formas de entretenimento fossem desenvolvidas, assim como o acesso às informações dos mais variados 
conteúdos. A World Wide Web remodelou também os antigos padrões de relacionamentos, seja por meio das 
redes sociais, dos fóruns ou dos programas de interação em tempo real, disseminados também nos celulares. 
Não apenas essas modificações foram provocadas pelo avanço da cibercultura como também o acesso à saúde 
foi reformulado para novos padrões. Atualmente, é possível, por exemplo, verificar resultados de exames de 

sangue no endereço eletrônico do laboratório ou acessar sites sobre saúde mental e de planos de saúde sem 
sair de casa. Apesar dos diversos benefícios da Internet para a saúde humana, outra manifestação 
psicopatológica (vinculada ao campo eletrônico) vem sendo discutida, além da dependência de jogos 
eletrônicos, Internet, cibersexo e celular: a cibercondria. O nome é um neologismo dos termos ciber e 
hipocondria. Apesar de parecer ofensivo, pesquisadores revelam que a intenção é que a etimologia da 
cibercondria não seja compreendida como sendo pejorativa. 

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

 
TEXTO II 

 
 

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

 
 
 

 

 

http://arquivo.esporte.gov.br/diesporte/2.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/04/como-a-industria-farmaceutica-prejudica-a-sua-vida.html
https://www.imaginie.com.br/wp-content/uploads/2019/04/hipocondria.png
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TEXTO III 

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

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

ICTQ (instituto de pós-graduação para profissionais do mercado farmacêutico), feita em setembro deste ano, 
em 129 municípios das cinco regiões do país. Para o cardiologista Marcos Vinícius Gaz, do Hospital Israelita 
Albert Einstein, o fácil acesso é uma das razões para o uso indiscriminado de remédios no Brasil. O índice de 

quem admite tomar remédio sem prescrição médica chega a 91% na faixa etária de 25 a 34 anos. Foram 
ouvidas 2.126 pessoas, e a margem de erro do levantamento é de dois pontos. “Qualquer pessoa pode comprar 
um analgésico no balcão da farmácia como se fosse um chiclete. Muitas vezes, até sem a orientação do 
farmacêutico”, afirma o médico. 

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

remedio-por-conta-propria-diz-pesquisa 

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

Você faz uma busca a partir dos seus sintomas e já se convence nos primeiros textos, que apontam um 

determinado problema de saúde. Não leva em conta que há sintomas parecidos para diferentes doenças. Já 
procura o médico desesperado, achando que a doença é fatal, quando o caso pode ser uma simples virose 

 
2. Interpretar exames de forma errada 

Você pega o resultado de um laudo de imagem ou de laboratório e, em vez de levar ao médico, vai 
primeiro ao Google. Exames têm termos médicos que um leigo dificilmente consegue interpretar. Ao se 

basear no que lê na internet, você pode ser levado ao erro 
 
3. Ficar confuso e mudar o tratamento 

Enquanto se trata de um problema de saúde, você recorre ao Google para tirar uma dúvida e, por conta 
própria, muda a forma de tomar o remédio, inclui outra medicação ou adere a uma solução alternativa. O 
risco é grande de você comprometer todo o seu tratamento ou até piorar suas condições 

 

4. Ignorar uma doença grave 
Você digita seus sintomas e pronto, lá vem um site com conteúdo tranquilizador mostrando que se trata de 
uma virose simples, que não há necessidade de ir ao médico. Você simplesmente confia nisso, ignorando a 

possibilidade de que você possa ter algo grave, o que só um médico poderia diagnosticar 
 
5. Se automedicar 

Diante de um problema de saúde que você julga bobo, simples, você busca a solução na internet. Uma 
pomadinha aqui, um anti-inflamatório ali e pronto: problema resolvido. Será? Além de se autodiagnosticar, 
você vai tomar um remédio por conta própria, o que pode ter consequências sérias para seu organismo e 
ainda complicar seu problema 

 
6. Seguir tratamento alternativo 

Em vez de ir ao médico, você vai ao Google pesquisar sobre um problema. Vê várias pessoas elogiando 

uma receita caseira. O risco é você aderir a um tratamento sem a menor comprovação científica e deixar 
de começar a tomar logo o medicamento mais indicado para seu caso. 

 

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

google-1014084078.html (Adaptado) 

 

Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, 
redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema: 

 
Cibercondria, um efeito colateral da contemporaneidade 

 
Instruções: A 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://www.portalt5.com.br/noticias/geral/2018/10/151566-a-cada-10-brasileiros-8-tomam-remedio-por-conta-propria-diz-pesquisa
https://www.portalt5.com.br/noticias/geral/2018/10/151566-a-cada-10-brasileiros-8-tomam-remedio-por-conta-propria-diz-pesquisa
https://www.gazetaonline.com.br/bem_estar_e_saude/2017/07/veja-seis-riscos-na-hora-de-consultar-o-dr-google-1014084078.html
https://www.gazetaonline.com.br/bem_estar_e_saude/2017/07/veja-seis-riscos-na-hora-de-consultar-o-dr-google-1014084078.html
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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 1 

A banalidade do mal é, para a filósofa Hannah Arendt, a mediocridade do não pensar, e não exatamente o 
desejo ou a premeditação do mal, personificado e alinhado ao sujeito demente ou demoníaco. Como postura 
política e histórica, e não ontológica, a banalidade do mal se instala por encontrar o espaço institucional, criado 

pelo não pensar. Em Eichmann, Arendt via não alguém perverso ou doentio, sequer alguém antissemita ou 
raivoso, mas tão somente alguém que cumpre ordens, incapaz de pensar no que realmente fazia, mantendo o 
foco somente no cumprimento de ordens. 

Diante de destratos e violências físicas e verbais a que testemunhamos, e que certamente alguns leitores 
protagonizam, cotidianamente, em redes sociais e pelos jornais, não há como negar que daríamos farto 
material para a discussão da filósofa, nesses momentos críticos da eleição presidencial brasileira. Ao 

extremismo não falta apenas alteridade - a capacidade de se colocar no lugar do outro -, mas falta o pensar. As 
posições políticas e históricas assumidas banalizam o bullying, a violência e a ação, sejam elas uma replicação 
de post, um compartilhamento de fake news ou a realização de comentários agressivos contra seus opositores 
políticos, que se sobrepõem a amizades, à família e a crenças religiosas. 

Tais quais movimentos da manada, a horda faz fugir o pensamento, deixando o espaço necessário para 
que a banalização do mal se instale. Relatos de amizades desfeitas, grupos de família e de bairros em crise 
diante de posições políticas acirradas em que não há respeito, mas despeito, pelas posições contrárias, a 

proliferação do bullying, político, histórico, é farto material para a discussão central de Arendt. 
https://www.medialab.ufg.br/n/111072-a-banalidade-do-mal 

 
Texto 2 

A banalização da violência 
 

Por que a violência se expande como se fosse uma prática comum, embora anule de forma contundente a 
regra mais importante da civilização: “não matarás!” – apontada por Freud no ensaio: “O Futuro de uma Ilusão 

(parte III)” –, “um mandamento cultural” que todos devem seguir? É preciso caracterizar a violência para 
buscar o motivo de sua expansão no mundo atual. No livro “A Violência”, Yves Michaud afirma que ela ocorre 
quando um ou vários indivíduos agem afim de causar danos a uma ou várias pessoas, ferindo-as em sua 
integridade física ou moral, em suas posses ou em suas participações simbólicas e culturais. 

Essas características são base para que [a violência] seja entendida e superada por meio da canalização da 
agressividade humana. O aumento do número de casos de violência preocupa, porque a vida humana é 
colocada no processo do consumo desvairado, pois pode ser descartada como um objeto qualquer. Isso ocorre 

porque a banalização da violência se insere no avanço da tecnologia; a sociedade se modifica e modifica o ser 
humano que a constitui. As informações veiculadas e repetidas todos os dias, em vários horários, pelas 
emissoras de televisão tornam a violência comum, como também fazem os games. [...] A percepção do outro e 
o respeito a ele não podem ser deixados de lado, porque é o modo como a criança se torna cidadã[. ...] 
Portanto, devemos ter consciência de que, se pretendemos viver em uma sociedade democrática e aberta, 
devemos considerar que – vale a pena relembrar – a liberdade de cada um, considerada junto a do outro, é o 
princípio básico para o exercício da sociedade humana.  

ADORNO-SILVA, Dulce. “A banalização da violência”. Jornal da Puccamp, 1º abr. 2015.  

 

Proposta 
Tendo os textos apresentados como referências e utilizando a modalidade escrita formal da língua 

portuguesa, redija um texto expositivo-argumentativo posicionando-se acerca da seguinte questão: será que 
estamos cada vez mais alheios ao mal, como suspeitam alguns, ou temos mais conhecimento e, por 
isso, muito mais medo das consequências da sua emergência? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.medialab.ufg.br/n/111072-a-banalidade-do-mal
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UEG/PUC - SEMANA VI 

Prof. Fabiana 

 
TEXTOS MOTIVADORES 

TEXTO I  
 

O mercado de trabalho apresentou aumento dos postos de trabalho, para 93,6 milhões, e redução da taxa 

de desemprego, para 11,8%, no trimestre encerrado em agosto deste ano. No entanto, essa melhora dos 
indicadores tem sido puxada pelo aumento da informalidade no país. De acordo com dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad-C), divulgada hoje (27) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), os trabalhadores na informalidade atingiram o recorde de 41,4% do total da 
população ocupada no país. Esse é o maior nível desde que o indicador passou a ser medido em 2016. Dos 684 
mil novos postos de trabalho criados no trimestre findo em agosto deste ano, 87,1% foram postos informais, 
ou seja, trabalhos sem carteira assinada, trabalhadores por conta própria (sem CNPJ) e aqueles sem 

remuneração (ou seja, que ajudam em negócios da família sem receber salário). 
Segundo os dados do IBGE, os trabalhadores sem carteira assinada totalizaram 11,8 milhões de pessoas em 

agosto e aqueles que trabalham por conta própria somaram 24,3 milhões de trabalhadores. Esses são os 
maiores contingentes dos dois indicadores desde o início da série histórica da Pnad-C, iniciada em 2012.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-09/informalidade-no-mercado-de-trabalho-atinge-recorde-diz-

ibge> Acesso em 13 set. 2021 

 
TEXTO II 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-09/informalidade-no-mercado-de-trabalho-atinge-recorde-diz-ibge
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-09/informalidade-no-mercado-de-trabalho-atinge-recorde-diz-ibge
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TEXTO III 

Uberização e Gig Economy 
 

Além do contexto econômico, o avanço da tecnologia também é um dos responsáveis pelo aumento dos 
informais. E a tendência de contratação de freelancers por plataformas digitais, como Uber, Ifood e Rappi, 
ganhou até um nome: Gig Economy, ou economia dos bicos. 

No Brasil, estima-se que 5,5 milhões de pessoas trabalhem para esses aplicativos de serviços. Se elas 
fossem reunidas em uma mesma folha de pagamentos, em conjunto, o algoritmo seria o maior empregador do 
país. 

“Com o aumento do desemprego, essas ferramentas tornaram-se uma das maneiras que as pessoas 
encontraram para a criação de renda”, diz o economista Thiago Xavier, da Tendências Consultoria. 

A estudante de farmácia Renata Meira, de 39 anos, é um desses trabalhadores. Há três meses, a paulista 
largou o emprego fixo em uma agência de aluguel de automóveis para trabalhar como motorista de aplicativos 
de transporte, como 99 e Lady Driver. 

Seu objetivo era ter mais flexibilidade. “Como optei por me demitir, estou feliz em ter liberdade”, afirma. 
Para conseguir obter a mesma renda que possuía com o antigo emprego, cerca de 2 500 reais mensais, Renata 

afirma trabalhar 10 horas por dia. Embora tenha largado o emprego fixo por vontade própria, a profissional 

reconhece os desafios, principalmente o assédio ao qual está sujeita sendo mulher e trabalhando nas ruas. 
Tanto é que a escolha pelo Lady Driver, plataforma de transporte exclusiva para mulheres, não foi à toa. 

“Sinto-me muito mais segura com essa opção”, diz Renata. Contudo, como atua com outras empresas, que 
atendem público misto, a profissional teve de recorrer a recursos próprios para se prevenir.    

Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/quais-sao-as-consequencia-do-trabalho-informal-no-pais/> Acesso em 13 set. 2021 

 

PROPOSTA I - DISSERTAÇÃO- ARGUMENTATIVA  
 
Leia com atenção os textos motivadores. Eles constituem uma coletânea a ser considerada na sua produção 

textual. Selecione, organize e relacione os argumentos, fatos e opiniões que julgar pertinentes para 
fundamentar seu ponto de vista, sem que haja cópia dos trechos apresentados. Além da coletânea, você poderá 
utilizar seus conhecimentos prévios sobre o assunto. 

Redija, em norma-padrão da língua portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo, por meio do qual você 

exponha ideias, argumentos e assuma uma posição acerca do tema 
 

Desvalorização do trabalho informal: retrato de que tipo de sociedade? 

 
PROPOSTA II – Artigo de Opinião  

O artigo de opinião é um gênero textual que possui o objetivo de convencer o leitor a aceitar uma ideia 
defendida pelo autor sobre uma questão polêmica. Portanto, ao escrever um artigo, o autor assume uma 

posição, defende-a com fatos e argumentos e dialoga com diferentes pontos de vista que circulam sobre a 
polêmica. No final, ele diz o que as pessoas podem fazer para ajudar e reafirma sua posição. 

Considerando as ideias contidas nos textos motivadores, além de outras informações que você julgue 
pertinentes, redija um artigo de opinião para ser publicado por um jornal de ampla circulação nacional. Em seu 
texto, você deve expor o seu ponto de vista sobre o tema “Trabalhadores informais  e violações de 
direitos”. 

 
PROPOSTA III – Carta de Leitor 

A carta de leitor é um gênero que atende a diversos propósitos comunicativos, como opinar, elogiar, 
reclamar, reivindicar, criticar, entre outros. Encontrada frequentemente no meio jornalístico, a carta de leitor 
apresenta um comentário e/ou opinião sobre determinado assunto lido nos periódicos. A argumentação e a 
interlocução presentes nesse texto têm por finalidade convencer o leitor sobre determinado ponto de vista. 

Considere-se um leitor de jornal e após ter lido vários textos que discutem o tema O preocupante 

aumento da informalidade no mercado trabalhista no Brasil, você decide escrever uma carta de leitor 
para a revista EXAME (TEXTO III), posicionando-se sobre as ideias apresentadas na matéria, em especial 
referente ao depoimento dado pela estudante de farmácia, Renata Meira. Considere as informações e ideias 
contidas nos textos presentes na coletânea como argumentos e contra-argumentos a serem utilizados em sua 
carta. Apesar de ser uma carta de leitor, você não deve assiná-la. 
 
 

https://exame.abril.com.br/carreira/quais-sao-as-consequencia-do-trabalho-informal-no-pais/

