
2017IV CADERNO DE ATIVIDADES

PROPOSTA 01

PROPOSTA 02

A escola que fala a sua língua.

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 CRISE BRASILEIRA – a representa�vidade nacional 

e a sua carência de lideranças, 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://www.luizberto.com/2015/03/23 [Acesso: 18-7-2009.]

Texto 02: 

Crise de liderança: o gestor e o polí�co (Por: Aldo Fornazieri)

O Brasil passa por uma evidente crise de liderança. Os governantes não só não são capazes de orientar e dirigir a sociedade, mas perderam a 

virtude da prudência, já que não se antecipam ao advento dos problemas futuros com medidas preven�vas. A capacidade de planejar se 

reduziu ao pagamento de consultorias caríssimas que, depois, na maior parte das vezes, são engavetadas. Desta forma, os problemas se 

acumularam e a maior parte deles se tornou insolúvel. O câncer tomou conta do organismo do Estado e os remédios estão chegando tarde 

demais para curar o paciente.

No plano da sociedade, há uma clara exaustão com os polí�cos. As relações esgarçadas (h�p://jornalggn.com.br/no�cia/tumultos-

urbanos-e-esgarcamento-social) se acumulam por toda parte. A consequência é o aumento da violência e a busca de soluções privadas, a 

exemplo do quebra-quebra no CEAGESP, queima de ônibus, invasões urbanas, bloqueios de ruas e avenidas e detenção de ladrões e 

assaltantes que são amarrados a postes por populares. Os criminosos se mostram cada vez mais ousados e a violência con�nua vi�mando 

mais do que as guerras. Muitas pessoas não acreditam mais na mediação das ins�tuições e dos polí�cos. A polícia, o vereador, o deputado, o 

prefeito, o governador e a presidência da república são ins�tuições e representações com baixa legi�midade e a crise de representação se 

dissemina.

...

h�p://jornalggn.com.br/no�cia/crise-de-lideranca-o-gestor-e-o-poli�co [Acesso: 18-7-2017]

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 PEDOFIILIA – Desafio e 
combate, 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.

PROPOSTA 03

Texto 01: 

Campanha combate pedofilia na internet

O Disque 100 recebe anualmente cerca de 10 mil denúncias de pornografia infan�l na internet. Para combater a prá�ca, a Secretaria de 

Direitos Humanos (SDH), da Presidência da República, promove nesta semana ações contra a pedofilia na rede. A campanha teve início nesta 

segunda-feira (8), no Dia Mundial da Internet Segura.

A campanha é feita em parceria com a Polícia Federal (PF), que vai distribuir folders educa�vos, desenvolvidos pela SDH, em lan houses e 

escolas, além de realizar palestras em 13 cidades do País. O Dia Mundial da Internet Segura tem neste ano o tema “Estar Online é Mais Que 

um Jogo. É Sua Vida” e conta com a mobilização de 65 países.

h�p://www.brasil.gov.br/cidadania-e-jus�ca/2011/02/campanha-combate-pedofilia-na-internet [Acesso: 18-7-2017.]

Texto 02: 

Pais subes�mam riscos da internet, diz especialista no combate à pedofilia

Erika Zidko (De Roma para a BBC Brasil - 18 junho 2015.)

Um dos maiores especialistas do mundo no combate a crimes de exploração infan�l, Ernie Allen, afirma que uso precoce e não monitorado 

da internet por crianças pode representar grandes riscos. 

Além de colaborar com a Interpol, Allen é consultor de autoridades de países como Estados Unidos, Inglaterra e Itália e de empresas de 

tecnologia como Microso�, Google e Facebook. Em 1998, ele fundou o Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas 

(ICMEC, na sigla em inglês), rede global de proteção ao abuso e à exploração sexual infan�l, presente em 22 países, inclusive no Brasil.

...

"A internet mudou o mundo, e isto é fantás�co. Com ela as crianças podem aprender, se diver�r e entrar em contato com pessoas com os 

mesmos interesses", argumenta. "O lado nega�vo é a enorme exposição de menores de idade a imagens de conteúdo adulto, a 

comportamentos de agressão verbal e bullying, à pornografia, além da proliferação de crimes como roubo de iden�dade, uso inapropriado 

de dados pessoais, tráfico de armas, venda de drogas e redes de pedofilia."

h�p://www.bbc.com/portuguese/no�cias/2015/06/150616_entrevista_especialista_pedofilia_ez_lgb [Acesso: 18-7-2017.]

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 DIREITOS HUMANOS – até que ponto chegam aos 
que realmente deles necessitam, 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: 
Você sabe o que é educação em direitos humanos?

“A Educação em Direitos Humanos vai além de uma aprendizagem cogni�va, incluindo o desenvolvimento social e emocional de quem se 
desenvolve no processo de ensino-aprendizagem.” (Programa Mundial de Educação em DH, PMDE, ONU, 2006.)
Os Direitos Humanos são uma conquista da humanidade e, ao mesmo tempo, um obje�vo a alcançar. A luta pela garan�a de sua 
implementação perpassa todas as questões sociais que evidenciam todo �po de preconceito, violência e humilhação que a sociedade 
produz. Esse esforço é dever de todos e a Educação, como possibilidade de transformações, é de importância vital porque pode promover, 
na formação dos corações e mentes das novas gerações, o compromisso com os princípios que sustentam os Direitos Humanos.
A Educação em Direitos Humanos trata do ensino de valores, que são necessariamente aprendidos nas experiências de vida, nas relações 
que ocorrem em todas as ins�tuições e espaços sociais: na família, nos grupos religiosos, por meio daquilo que é valorizado pela mídia etc.  
Entre todos esses contextos, a escola é, por sua função social educa�va específica, um instrumento poderoso. Por meio dela, a Educação em 
Direitos Humanos pode ser sistema�camente planejada e transmi�da durante todo o período mais importante de formação das pessoas, 
que vai da infância à juventude. É, portanto, uma inalienável tarefa dos educadores.

h�p://vladimirherzog.org/vlado-educacao-google-adwords/?gclid=EAIaIQobChMIw4mU6aSV1QIVCIGRCh3eOgVFEAAYAiAAEgKHQ_D_BwE [Acesso: 19-7-2017.]

Texto 02: 
Direitos humanos

É comum dizer que houve três (alguns falam hoje em quatro) gerações de direitos: direitos civis (do proprietário, basicamente), direitos 
polí�cos e, finalmente, os direitos sociais. Alguns agregam a esses, hoje, os direitos rela�vos à natureza, que formariam uma quarta geração 
dos direitos humanos. Porém, na maior parte desses casos, ou pelo menos nos paradigmá�cos, que são os direitos civis, o sujeito dos 
direitos é o indivíduo privado, ou grupos sociais que não estão no poder. Há assim uma certa despoli�zação no horizonte dos direitos 
humanos. Diz-se muito que queremos tais direitos e pouco se discute como construir um Estado e uma sociedade que permitam a execução 
desses mesmos direitos.
Há assim uma ideia, às vezes explícita, às vezes implícita, de que os direitos precedem o Estado, de que eles permitem julgar a forma do 
Estado – e isso é muito bom, porque é a única maneira leiga de colocar um contraponto ao poder do Estado. Se não fosse assim, teríamos 
que invocar Deus e os valores sagrados, contra o Estado. Assim, se estabelecemos que todo ser humano tem direito, por exemplo, a ser 
julgado de maneira justa e correta, do ponto de vista dos valores esse direito precede o próprio Estado – o que é muito bom. Só que dessa 
maneira se deixa de lado outra questão, que é: os direitos humanos, a rigor, só podem ser implantados num Estado democrá�co. A 
construção da democracia e dos direitos humanos vão juntas. Mas, às vezes, perde-se de vista esse vínculo.

h�p://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S1414-32832003000100015 [Acesso: 19-7-2017.]



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 04

Texto 03: 

h�p://www.juniao.com.br/chargecartum/ [Acesso: 19-7-2017.]

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 MÍDIA BRASILEIRA – relação entre a 
democra�zação e a manipulação dos conteúdos veiculados, 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:
 Como a grande mídia mis�fica e manipula a realidade

Os que não são idiótes (no sen�do grego: os que se voltam para a vida privada menosprezando completamente a vida pública) jamais 
podem ignorar como a grande mídia mis�fica a realidade e manipula a opinião pública. Todos os grandes meios de comunicação têm, 
naturalmente, suas preferências – par�dárias, eleitorais, ideológicas e, sobretudo, pecuniárias. Já sabemos que nas democracias venais 
contemporâneas o dinheiro deslavadamente gera poder e que o poder desavergonhadamente gera dinheiro. A mídia, na medida em que 
filtra e manipula conteúdos, apresenta-se como uma das pontes privilegiadas de ligação dessa polí�ca ins�tucionalmente argentária.
[...]
Dez técnicas de mis�ficação e manipulação promovidas pela grande mídia (Noam Chomsky -  linguista e sociólogo, professor emérito do 
Massachuse�s Ins�tute of Technology/Boston):
1. A estratégia da distração. É fundamental, para o grande lobby dos poderes, manter a atenção do público concentrada em temas de 
pouca... A exagerada concentração em fatos da crônica policial, drama�zada e manipulada, faz parte desse jogo.
2. Princípio do “problema-solução do problema”. A par�r de dados incompletos, incorretos ou manipulados, inventa-se um grande 
problema para causar certa reação no público... criando um injus�ficado alarmismo, com o obje�vo de vender remédios que de outra forma 
seriam inu�lizados, por exemplo.
3. A estratégia da gradualidade. Para fazer o povo aceitar uma medida inaceitável, basta aplicá-la e no�ciá-la gradualmente, a conta-gotas, 
por anos – ou meses, ou dias – seguidos. 
4. A estratégia do diferimento (adiamento). Um outro modo de fazer aceitar uma decisão impopular consiste em apresentá-la como 
“dolorosa e necessária...”
5. Comunicar-se com o público como se falasse a uma criança. Quanto mais se pretende enganar o público, mais se tende a usar um tom 
infan�l. 
6. Explorar a emo�vidade muito mais que es�mular a reflexão. A emoção, com efeito, coloca de escanteio a parte racional do indivíduo, 
tornando-o facilmente influenciável, suges�onável. 
7. Manter o público na ignorância e na mediocridade. A manipulação fica facilitada quando o povo é man�do na ignorância; isso significa 
dizer não à escola de qualidade para todos.
8. Impor modelos de comportamento. Controlar indivíduos enquadrados e medíocres é muito mais fácil que gerir indivíduos pensantes. 
9. A autoculpabilização. Todo discurso (midiá�ca e religiosamente) é feito para fazer o indivíduo acreditar que ele mesmo é a única causa do 
seu próprio insucesso e da própria desgraça. 
10. Os meios de comunicação sabem mais de você que você mesmo. O sistema manipula e exerce um grande poder sobre o público, muito 
maior que aquele que o cidadão exerce sobre ele mesmo.

h�p://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunistas/como-a-grande-midia-mis�fica-e-manipula-a-realidade/ [Acesso: 20-7-2017.]

Texto 02:       Texto 03:

h�p://umquedemarx.blogspot.com.br/2016/06/dida�ca-
�rinhas-ilustracoes-e-charges.html [Acesso: 20-7-2017.] h�ps://paulooliveira.wordpress.com/tag/designer/page/2/ [Acesso: 20-7-2017.]



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 05

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.

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 QUESTÃO ENERGÉTICA – desafios no Brasil, 
apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista.
Texto 01: 

h�ps://www.biodieselbr.com/charges/orlandeli/mobi-aquec-global-190209.htm [Acesso: 20-7-2017.]

Texto 02: 
O futuro da energia no Brasil é renovável (Camila Ramos, O Estado de S.Paulo , 06 Fevereiro 2015.*)

O Brasil está passando por dificuldades no setor elétrico: aumento no custo da produção e do preço da energia (esperam-se aumentos de 
40% no preço da energia elétrica, impactando nega�vamente a compe��vidade da indústria brasileira), apagões e aumento das emissões 
de gases de efeito estufa pelo setor elétrico, que dobraram entre 2010 e 2013, de acordo com dados do Observatório do Clima.
Os principais mo�vos são a falta de chuva e os baixos níveis nos reservatórios das hidrelétricas do País, o despacho permanente de caras e 
poluentes termoelétricas, a falta de planejamento e de inves�mento no setor de energia condizente com a demanda e perdas de eficiência 
energé�ca na transmissão da energia, entre outros. Projeções oficiais es�mam necessidade de repasse de R$ 10 bilhões na conta do 
desenvolvimento energé�co só em 2014.
No entanto, como dizem, Deus é brasileiro e o Brasil é rico em recursos naturais: temos abundância de terra fér�l, ventos, alta incidência 
solar e reservas de água doce. E as fontes renováveis de energia - biomassa, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), eólica e solar 
fotovoltaica - devem proporcionar grande parte da solução para uma matriz elétrica diversificada, limpa, segura, econômica e abundante no 
País. Estamos presenciando o movimento em direção às renováveis no Brasil e no mundo - uma revolução energé�ca. A energia renovável 
está cada vez mais compe��va e os projetos podem ser construídos rapidamente, atendendo à crescente demanda por energia no País. 
Além de as renováveis u�lizarem 200 vezes menos água que as fontes fósseis de energia. Pela primeira vez na História do Brasil as fontes 
renováveis de energia representaram mais da metade do aumento na capacidade de geração no ano - 3,9 GW dos 7,5 GW instalados em 
2014, de acordo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

h�p://opiniao.estadao.com.br/no�cias/geral,o-futuro-da-energia-no-brasil-e-renovavel-imp-,1630359 [Acesso: 20-7-2017.]

Texto 03 

h�p://geoconceicao.blogspot.com.br/2012/01/ves�bular-2011-unioeste-considerando.html [Acesso: 20-7-2017.]


