
2017II CADERNO DE ATIVIDADES

PROPOSTA 01

Examine o texto* abaixo, para fazer sua redação.

Resposta à pergunta: O que é Esclarecimento?

Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de servir-se 
de seu próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado dessa menoridade quando ela não é causada por falta de 
entendimento mas, sim, por falta de determinação e de coragem para servir-se de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. 
Sapere aude!** Ousa fazer uso de teu próprio entendimento! Eis o lema do Esclarecimento.

A preguiça e a covardia são as causas de que a imensa maioria dos homens, mesmo depois de a natureza já os ter libertado da tutela 
alheia, permaneça de bom grado a vida inteira na menoridade. É por essas mesmas causas que, com tanta facilidade, outros homens se 
colocam como seus tutores.
É tão cômodo ser menor. Se tenho um livro que faz as vezes de meu entendimento, se tenho um diretor espiritual que assume o lugar de 
minha consciência, um médico que por mim escolhe minha dieta, então não preciso me esforçar. Não tenho necessidade de pensar, se é 
suficiente pagar. Outros se encarregarão, em meu lugar, dessas ocupações aborrecidas.

A imensa maioria da humanidade considera a passagem para a maioridade, além de di�cil, perigosa, porque aqueles tutores de 
bom grado tomaram-na sob sua supervisão. Depois de terem, primeiramente, emburrecido seus animais domés�cos e impedido 
cuidadosamente essas dóceis criaturas de darem um passo sequer fora do andador de crianças em que os colocaram, seus tutores mostram-
lhes, em seguida, o perigo que é tentarem andar sozinhos. Ora, esse perigo não é assim tão grande, pois aprenderiam muito bem a andar, 
finalmente, depois de algumas quedas. Basta uma lição desse �po para in�midar o indivíduo e deixa-lo temeroso de fazer novas tenta�vas.

Immanuel Kant

*  Para o excerto aqui apresentado, foram u�lizadas as traduções de Floriano de Sousa Fernandes, Luiz Paulo Rouanet e Vinicius de Figueiredo.
** Sapere aude: cit. lat. de Horácio, que significa “Ousa saber”.

Estes são os parágrafos iniciais de um célebre texto de Kant, nos quais o pensador define o Esclarecimento como a saída do homem 
de sua menoridade, o que este alcançaria ao tornar-se capaz de pensar de modo livre e autônomo, sem a tutela de um outro. Publicado em 
um periódico, no ano de 1784, o texto dirigia-se aos leitores em geral, não apenas a especialistas.

Em perspec�va histórica, o Esclarecimento, também chamado de Iluminismo ou de Ilustração, consiste em um amplo movimento 
de ideias, de alcance internacional, que, firmando-se a par�r do século XVIII, procurou estender o uso da razão, como guia e como crí�ca, a 
todos os campos da a�vidade humana. Passados mais de dois séculos desde o início desse movimento, são muitas as interrogações quanto 
ao sen�do e à atualidade do Esclarecimento.

Com base nas ideias presentes no texto de Kant, acima apresentado, e valendo-se tanto de outras informações que você julgue 
per�nentes quanto dos dados de sua própria observação da realidade, redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha o seu ponto 
de vista sobre o tema: O homem saiu de sua menoridade?

A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 02

As pessoas não estão prontas para opiniões nas redes sociais

André Lopes Blas�ng News, 30/06/2016

A “liberdade” das redes sociais é algo interessante de discu�r. Conversando com um colega de 
profissão, por meio de um aplica�vo de uma rede social, é claro, falávamos sobre as pessoas 
expressarem suas opiniões nas redes sociais. Que fique claro que, em minha#Opinião, isso é bom! 
Mas claro que estou sendo “educado” em dizer “expressar suas opiniões”, pois, muitas vezes, eles 
impõem suas opiniões e mais, transformam a liberdade de expressão em “discurso de ódio”. Grande 
número de par�cipantes das discussões perde, rapidamente, a capacidade de “argumentação” e 
passa para grosseria. [...] 

(FUVEST 2017)

(FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ALBERT EINSTEIN - 2017)



A escola que fala a sua língua.

A democracia tem sido posta em prá�ca nas redes sociais todos os dias. O grande problema, em minha opinião, não é a liberdade 
democrá�ca expressa em postagens curtas, longas, imagens ou textos, como este texto, publicado em redes sociais, mas sim, a falta de 
prá�ca democrá�ca nos discursos/textos.[...]

Lendo algumas postagens e suas discussões, chego à seguinte conclusão: a prá�ca da argumentação inteligente é uma importante maneira 
de expressar a liberdade de opinião e entender que a liberdade começa na capacidade de interpretar e respeitar a opinião do outro, até 
porque, isso tudo que escrevi, é a minha opinião.

Disponível em: h�p://br.blas�ngnews.com/sociedade-opiniao/2016/06/as-pessoas-nao-estaoprontas-
para-opinioes-nas-redes-sociais-00993347.html. Acesso em: 06 set. 2016. Adaptado.

A Arte de Convencer

Especialistas garantem que estudar a arte de convencer os outros virou necessidade não só para quem 
quer persuadir, mas também para não ser enrolado pela conversa alheia.

Uma boa argumentação abre portas. É no que se acredita desde a An�guidade, quando as primeiras 
técnicas retóricas foram criadas para convencer e persuadir o público de uma ideia que, 
independentemente de ser verdadeira, é eloquente.

Numa era de informação global, no entanto, em que comunicar está na base das relações pessoais e 
profissionais, estar familiarizado com as principais formas de convencimento virou um trunfo de mão 

dupla: quem sabe a importância de convencer alguém saberá também não cair tão fácil na primeira lábia de um interlocutor.

"Num mercado altamente compe��vo e em acelerada mudança, a habilidade de comunicar ideias e convencer as pessoas da necessidade 
de mudanças é essencial. Nestas circunstâncias, o domínio das técnicas de persuasão cria um diferencial valioso", diz Jairo Siqueira, 
consultor em cria�vidade e negociação. [...]

Mestre em estudos literários pela Unesp, o linguista Victor Hugo Caparica lembra que mesmo as relações interpessoais são, em úl�ma 
análise, relações interdiscursivas. Ou seja: na maior parte do tempo, estamos argumentando em maior ou menor grau com as pessoas que 
nos cercam, influenciando e sendo por elas influenciados.

In: Revista Língua - por Carmen Guerreiro. Disponível em: h�p://www.methodus.com.br/ar�go/604/a-arte-de-convencer.html). Acesso em: 16 set.2016.

A Arte de Argumentar
Todos nós teríamos muito mais êxito em nossas vidas, produziríamos muito mais e seríamos muito mais felizes, se nos 
preocupássemos em gerenciar nossas relações com as pessoas que nos rodeiam, desde o campo profissional até o pessoal. 
Mas para isso é necessário saber conversar com elas, argumentar, para que exponham seus pontos de vista, seus mo�vos e 
para que nós também possamos fazer o mesmo. 

Segundo o senso comum, argumentar é vencer alguém, forçá-lo a submeter-se à nossa vontade. Definição errada! [...] Seja 
em família, no trabalho, no esporte ou na polí�ca, saber argumentar é, em primeiro lugar, saber integrar-se ao universo do 
outro. E também obter aquilo que queremos, mas de modo coopera�vo e constru�vo, traduzindo nossa verdade dentro da 
verdade do outro.

In: ABREU, A.S. A Arte de Argumentar: gerenciando razão e emoção. Co�a, SP: Ateliê Editorial, 1999, p. 10. Fonte da imagem: Revista Língua. Ano 8. N. 
88, 2013, p. 7

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Diante da inques�onável necessidade de domínio da argumentação na vida em sociedade – seja nas redes sociais ou em outras situações de 
interlocução –, construa um texto disserta�vo-argumenta�vo que apresente seu ponto de vista sobre o papel da argumentação nas redes 
sociais, em tempos em que a exposição intensa na web é uma constante.

Sustente seu posicionamento com argumentos relevantes e convincentes, ar�culados de forma coesa e coerente. Dê um �tulo ao texto.

Seu trabalho será avaliado de acordo com os seguintes critérios: espírito crí�co, adequação do texto ao desenvolvimento do tema, estrutura 
textual compa�vel com o texto disserta�vo-argumenta�vo e emprego da modalidade escrita formal da língua portuguesa.



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 03

A par�r da leitura dos textos mo�vadores a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, REDIJA TEXTO 

DISSERTATIVO-ARGUMENTATVO em norma padrão da Língua Portuguesa sobre o tema DESAFIOS DA JUVENTUDE NO SÉCULO XXI, 

apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista.

Texto 01

Nos úl�mos 30 anos, a população brasileira vem passando por profundas transformações em termos de composição etária, que revelam um 

aparente paradoxo: de um lado a parcela da população idosa - com 60 anos ou mais - cresce a taxas superiores às dos demais grupos, 

a�ngindo nos dias atuais aproximadamente 9% do total da população do país. São cerca de 15 milhões de pessoas, população superior à de 

países como Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, aqui nas redondezas e Dinamarca, Israel e Portugal, em plagas mais distantes. De outro 

lado, na década em curso a população de jovens a�ngirá sua par�cipação histórica máxima. Nunca o país teve tantos jovens entre 15 e 24 

anos, nem nunca mais terá. Dados de 2002 revelam que o país �nha 34 milhões de jovens entre 15 a 24 anos, aproximadamente 20% da 

população, enquanto há duas décadas esse número era pouco superior a 26 milhões (à época, equivalente a 21,5% de toda a população).

Esses jovens demandam, com intensidades diferentes segundo sua par�cular idade, escola, saúde, cultura, esportes, lazer, emprego, 

enquanto progressivamente vão formando hábitos e costumes. Vão também, paula�namente, tomando decisões que em grande medida 

irão determinar sua história de vida. São decisões sobre estudar e/ou trabalhar, que profissão seguir, casar ou seguir vivendo com seus pais, 

em que momento procriar, dentre muitas outras. É nesse processo de exposição e escolhas que se consolidam valores, a�tudes e 

preferências. Se de um lado é nesse momento que o jovem é exposto a um amplo conjunto de possibilidades posi�vas para sua formação, de 

outro é o período em que é exposto a um conjunto de riscos cujas consequências podem, eventualmente, ser drama�camente 

determinantes de seu futuro. Só por essas razões, a juventude, em qualquer momento e em qualquer lugar, enseja cuidados e atenções 

especiais, não apenas por parte da família, mas também da sociedade. 

...
[Paulo Tafner - Paulo Tafner é Diretor-adjunto de Estudos Macroeconômicos do Ipea]

Disponível em: h�p://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?op�on=com_content&view=ar�cle&id=714:desafios-da-juventude-brasileira&ca�d=29:ar�gos-

materias&Itemid=34 [Acesso: 21-02-2017] 

Texto 02

Disponível em: h�ps://pt.slideshare.net/jonathanreis397/a-juventude-do-sculo-xxi [Acesso: 21-02-2017]

PROPOSTA 04

A par�r da leitura dos textos mo�vadores a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, REDIJA TEXTO 

DISSERTATIVO-ARGUMENTATVO em norma padrão da Língua Portuguesa sobre o tema AVANÇO DAS PESQUISAS CIENTÍFICAS E SUA 

INFLUÊNCIA NA VIDA DAS PESSOAS, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e 

relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista.



A escola que fala a sua língua.

Texto 01

Disponível em: h�p://blog.enem.com.br/2015/2a-redacao-maio-pesquisas-cien�ficas/ [Acesso: 23-02-2017]

Disponível em: h�ps://pt.slideshare.net/nayaradamasceno/lio-6-o-avano-cien�ico-ebd [Acesso: 23-02-2017]

Texto 02

Texto 03

Disponível em: h�p://slideplayer.com.br/slide/386003/ [Acesso: 23-02-2017[



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 05

A par�r da leitura dos textos mo�vadores a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, REDIJA TEXTO 

DISSERTATIVO-ARGUMENTATVO em norma padrão da Língua Portuguesa sobre o tema DESAFIOS DE MOBILIDADE PARA OS PORTADORES 

DE DEFICIÊNCIA, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 

coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista.

Texto 01

Disponível: h�p://apnendenovaodessa.blogspot.com.br/2014_10_05_archive.html [Acesso: 23-02-201

Texto 02

Disponível em: h�p://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S1981-77462014000100010 [Acesso: 23-02-2017]



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 06

A par�r da leitura dos textos mo�vadores a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, REDIJA TEXTO 

DISSERTATIVO-ARGUMENTATVO em norma padrão da Língua Portuguesa sobre o tema REDES SOCIAIS E A DISSEMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA, 

apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista.

Texto 01

h�p://outraspalavras.net/brasil/facebook-um-mapa-das-redes-de-odio/ [Acesso: 23-02-2017]

Texto 02

Disponível em: h�p://co�diano.sites.ufsc.br/programa-humaniza-redes-divide-opinioes/ [Acesso: 23-02-2017]

PROPOSTA 07

A par�r da leitura dos textos mo�vadores a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
REDIJA TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATVO em norma padrão da Língua Portuguesa sobre o tema OS LIMITES DO HUMOR 
E A POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO BULLYING, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista.

Texto 01       Texto 02

Disponível em: h�p://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/bullying-o-limite-

entre-brincadeira-e-agressao- [Acesso: 23-02-2017]

Disponível em: h�p://slideplayer.com.br/slide/46012/ [Acesso: 23-02-2017]



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 08

A par�r da leitura dos textos mo�vadores a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, REDIJA TEXTO 

DISSERTATIVO-ARGUMENTATVO em norma padrão da Língua Portuguesa sobre o tema PAPEL DO ESPORTE NA RESSOCIALIZAÇÃO DE 

MENORES INFRATORES, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 

forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista.

Texto 01               Texto 02

Disponível em: h�ps://educacaoemenoresinfratores.wordpress.com/ [Acesso: 23-02-2017] Disponível em: h�p://slideplayer.com.br/slide/45049/ [Acesso: 23-02-2017]

PROPOSTA 09

A par�r da leitura dos textos mo�vadores a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, REDIJA TEXTO 

DISSERTATIVO-ARGUMENTATVO em norma padrão da Língua Portuguesa sobre o tema Educação de qualidade no Brasil: um sonho 

possível? Apresente proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista.

Pesquisa IBOPE/CNI – Cursos de ensino médio Fonte: HONORATO (2011, não paginado)

Texto 01



A escola que fala a sua língua.

Texto 02

Prioridade errada Fonte: MANSUR (2011, não paginado)

É de extrema importância para a sociedade que o país coloque a educação no topo das prioridades. Ressalta-se que se essa 
inicia�va for realizada, a probabilidade de a�ngir um ensino de qualidade é grande. É percep�vel o grande deses�mulo por parte dos 
profissionais da escola, equipes sem incen�vo, mal remuneradas e principalmente o desinteresse por parte das famílias em relação ao que 
acontece com seus filhos no ambiente escolar.

Os grandes problemas na Educação são: exclusão, evasão, retenção e baixo nível de aprendizagem. De acordo com pesquisas 
realizadas, 97% das crianças brasileiras entre 7 a 14 anos estão na escola e o restante 31%, que corresponde a 1,5 milhão de crianças, estão 
excluídas da formação escolar. Uma pesquisa realizada pelo Ins�tuo Paulo Montenegro revelou que 74% dos brasileiros são analfabetos 
funcionais, ou seja, não são capazes de realizar a leitura de um texto como este devido à dificuldade de interpretação. De cada 4 pessoas 
somente uma consegue entender um texto complexo.

 Na atualidade, momento no qual a globalização lidera, não há como sobreviver sem ter o domínio de competências básicas, como 
essa. O ideal é que os educadores a�njam o governo, no sen�do de conscien�zá-lo da importância da educação, inves�ndo mais recursos 
em escolas e professores, estabelecendo uma polí�ca em longo prazo. Se houver uma união entre educação e governo será possível 
oferecer um ensino de qualidade para todo cidadão brasileiro.

Disponível em: h�p://mundoeducacao.bol.uol.com.br/educacao/o-desafio-qualidade-ensino-na-educacao.htm [Acesso: 23-02-2017]

Texto 03



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 10 (FUVEST 2013)

 Esta é a reprodução (aqui, sem as marcas normais dos anunciantes, que foram subs�tuídas por X) de um anúncio publicitário real, 
colhido em uma revista, publicada no ano de 2012.
 Como toda mensagem, esse anúncio, formado pela relação entre imagem e texto, carrega pressupostos e implicações: se o 
observarmos bem, veremos que ele expressa uma determinada mentalidade, projeta uma dada visão de mundo, manifesta uma certa 
escolha de valores e assim por diante.
 Redija uma dissertação em prosa, na qual você interprete e discuta a mensagem con�da nesse anúncio, considerando os aspectos 
mencionados no parágrafo anterior e, se quiser, também outros aspectos que julgue relevantes. Procure argumentar de modo a deixar claro 
seu ponto de vista sobre o assunto.

OBSERVAÇÃO: para cada proposta acima, deve-se levar em consideração as instruções abaixo:

A) O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado;
B) O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas;
C) A redação em até 7(sete) linhas escritas será considerada "insuficiente" e receberá nota zero;
D) A redação que fugir ao tema ou que não atender o tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero;
E) A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas desconsideradas para efeito de correção.


