
2017VI CADERNO DE ATIVIDADES

PROPOSTA 01

A escola que fala a sua língua.

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A Amazônia na berlinda do Governo – preservação, 
priva�zação ou ameaça? Apresente 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.

Texto 01

Governo Temer convoca mineradoras à nova caça ao ouro na Amazônia  [EL PAÍS, BRASIL, AMAZÔNIA]

Presidente ex�ngue monopólio estatal de mineração em área com alto potencial de ouro e outros metais. Zona do tamanho do Espírito 
Santo, entre Pará e Amapá, abriga também   e áreas indígenas.

O Governo Michel Temer acabou, por decreto, com uma regra que des�nava uma imensa reserva de cobre na Amazônia apenas à 
exploração estatal abrindo o caminho para a mineração privada. Trata-se da Reserva Nacional de Cobre e Seus Associados (Renca), uma área 
com alto potencial de ouro e outros metais preciosos que fica entre o Pará e o Amapá com 46.450 quilômetros quadrados, pouco maior que 
a Dinamarca. O decreto que a criou, em 1984, no final da ditadura militar, determinava que somente a Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM), uma empresa pública pertencente ao Ministério de Minas e Energia, podia fazer pesquisa geológica para avaliar as 
ocorrências de minérios na área. Agora, a expecta�va é que grandes empresas se interessem em explorar o potencial da área. Para 
ambientalistas e especialistas, no entanto, a medida ameaça as duas reservas indígenas, um parque nacional, uma floresta nacional e uma 
estadual e quatro reservas ecológicas que compõem a área total da Renca.

Liberada a área para a exploração, o próximo passo será leiloar a região. O Governo afirma que todas as áreas de proteção serão man�das, já 
que a legislação não permite a exploração nesses locais. Mas na prá�ca, pode não ser bem assim, de acordo com Luiz Jardim, professor de 
geografia da UERJ e membro do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração. "O Governo sabe que essa é uma área de 
intensa biodiversidade e altamente preservada. E mesmo assim ele está mostrando que tem interesse de abrir o local para grandes 
projetos", diz. "Sabemos que a mineração é a porta de entrada para outros interesses, como abrir rodovias, atrair madeireiros.... É uma 
ameaça para essas unidades de conservação".

h�ps://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/24/poli�ca/1503605287_481662.html [Acesso: 12-10-2017.]

Texto 02

Jus�ça suspende decreto de Temer para ex�nguir reserva na Amazônia

De acordo com o juiz Rolando Spanholo, da 21ª Vara Federal, do Distrito Federal, medida precisa de aval do Congresso [Estado de Minas, . 

postado em 30/08/2017]

Dessa vez, o "bombardeio" contra a proposta vem da , que  determinou a suspensão imediata de "todo e Jus�ça Federal no Distrito Federal

qualquer ato administra�vo" para acabar com a Renca, que fica na divisa entre o Sul e Sudoeste do Amapá com o Noroeste do Pará.

Criada em 1984, a reserva tem mais de 4 milhões de hectares, aproximadamente o tamanho da Dinamarca. A área tem potencial para 

exploração de ouro e outros minerais, entre os quais ferro, manganês e tântalo. No úl�mo dia 23,  Temer decetou o fim da Renca. Cinco dias 

depois, após crí�cas vindas de vários setores da sociedade, ele foi obrigado a voltar atrás e assinar novo decreto.  Após uma série de crí�cas 

e de ações na Jus�ça sobre o futuro da an�ga reserva na Amazônia, o presidente Michel Temer editou na segunda-feira (28) um novo 

decreto, mais detalhado. Ele revogou a primeira norma, porém manteve a decisão de ex�nguir a Renca e liberar a exploração mineral em 

parte da área. O decreto analisado pelo juiz  diz respeito ao que �nha sido ex�nto pelo governo. No entanto, por ter extendido a aplicação 

para qualquer decreto "sucessor", a decisão também se aplica às regras vigentes.

A decisão é do juiz Rolando Spanholo, da 21ª Vara Federal. Ela foi publicada nesta terça-feira (29). Na decisão, Spanholo afirma que é 

inadequada a pretensão do governo federal em ex�nguira reserva,  total ou parcialmente,  por meio de ecreto e sem aval do Congresso 

Nacional. O juiz destaca que, por estar localizada na Floresta Amazônica, alterações no uso dos recursos existentes na área só podem ser 

realizadas em forma de lei.

h�ps://www.em.com.br/app/no�cia/poli�ca/2017/08/30/interna_poli�ca,896364/jus�ca-suspende-decreto-de-temer-para-ex�nguir-reserva-na-amazonia.shtml 

[Acesso: 10-10-2017.]



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 02

Texto 03

h�p://www.gazetadopovo.com.br/poli�ca/republica/por-que-temer-comprou-briga-com-gisele-
bundchen-luciano-huck-e-ivete-sangalo-88gflnjbhcx17lquf4hlmge4n [Acesso: 12-10-2017.]

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A força da mídia na mudança de comportamento 
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 de seu ponto de vista.

Texto 01

O poder da mídia sobre as pessoas e sua interferência no mundo do direito (Fabricio da Mata Corrêa)

Não é de hoje que vemos e sabemos da força que a mídia possui, e isso fica mais ní�do quando por meio de toda essa força ela passa 
a inculcar nas pessoas uma ideia ou mesmo um ponto de vista já formado sobre determinado assunto. E note que quando fazemos 
referência à mídia, estamos na verdade nos referindo à todas as suas formas de veiculação, seja ela falada, escrita, televisada e até aquela 
feita pelos meios virtuais e outros meios que sejam possíveis.

Não se nega que a mídia possua relevância impar para a manutenção de uma democracia, entretanto, isso não significa que às 
custas deste argumento ela possa manipular, ainda que de forma velada, tudo aquilo que é veiculado a fim de movimentar a massa social 
num determinado caminho.
Por isso que se deve ques�onar: até que ponto a mídia deve atuar e quais os seus limites em um Estado verdadeiramente democrá�co.

Esse ques�onamento consiste no fato de que muitas das vezes a sociedade não passa de massa de manobra na mão da mídia, 
u�lizada toda vez que o apoio social é visto como preponderante para uma questão específica. Sempre que determinado assunto carecer do 
apoio social, e claro, havendo reciprocidade entre a mídia e os privilegiados com a ação, a sociedade passa a ser bombardeada com no�cias, 
reportagens, propagandas e até publicidades, que possuem o mesmo obje�vo, qual seja, conseguir o apoio da sociedade.

Nos úl�mos anos, impulsionados pela difusão dos meios de comunicação, principalmente dentre as classes sociais ditas de menor 
poderio econômico, o poder da mídia ficou ainda maior. É notória toda essa influência e persuasão que ela possui principalmente na parte 
mais pobre da sociedade, vez que esta, formada na sua maioria por pessoas com pouca instrução, acaba tomando como verdade absoluta 
tudo que é veiculado, justamente por não possuírem meios e ou condições de discordar daquilo que é dito.

h�ps://fabriciocorrea.jusbrasil.com.br/ar�gos/121941433/o-poder-da-midia-sobre-as-pessoas-e-sua-interferencia-no-mundo-do-direito [Acesso: 12-10-2017.]



A escola que fala a sua língua.

Texto 02

A formação de uma sociedade do medo através da influência da mídia (Por Raquel do Rosário e Diego Augusto Bayer - 02 de dezembro de 

2014.)(Por Raquel do Rosário e Diego Augusto Bayer - 02 de dezembro de 2014.)

A Mídia tem um papel importante no campo polí�co, social e econômico de toda sociedade. Através desse mecanismo essa ins�tuição 
incute na população uma consciência, uma cultura, uma forma de agir e de pensar.

O crime desperta curiosidade na população por apresentar uma ameaça. A mídia atua explorando essa fragilidade humana es�mulando a 
sensação de insegurança. A televisão tornou-se um fenômeno em massa, assim como, a alta taxa de criminalidade e, com isto, também 
cresce a sensação de medo e insegurança em toda população. Por nos encontrarmos em uma crise de credibilidade polí�ca, os telejornais 
procuram outras categorias informa�vas para traduzir o interesse da sociedade — geralmente no�cias violentas. Assim, a curiosidade pela 
narração do crime e suas possíveis consequências acabam por ser uma das causas de uma nova cultura de violência, em que essa aparece 
como um fato normal, corriqueiro, que faz parte do co�diano.

Não há com um grau de certeza a confirmação de que os meios de comunicação influenciem na opinião pública, o fato é que existe uma 
influência mútua entre o discurso sobre o crime — atos violentos — e o imaginário que a sociedade tem dele e entre as no�cias e o medo do 
delito. Com isso, pode-se sustentar que existe uma relação sólida entre as ondas de informação e a sensação de insegurança. A televisão se 
tornou um eletrodomés�co indispensável em qualquer lar e, hoje, informar é fazer assis�r. Quando a transmissão é ao vivo, as imagens 
passam uma veracidade ainda maior aos telespectadores que deixam de lado as possíveis consequências do fato no�ciado.

Em uma sociedade como o Brasil, com altos índices de criminalidade, acabam por encontrar um mecanismo de escape na tela da televisão. 
Conforme relatam Cris�ano Luis Moraes e Marlene Inês Spaniol, os medos passam a ser drama�zados em histórias de vingança e de 
criminosos que são levados aos tribunais e posteriormente à prisão. Isso leva a sociedade a reagir contra o crime como se ele fosse um 
drama humano, levando-nos a crer que os delinquentes são em maior número e pra�cam mais delitos do que realmente o são.

h�p://jus�ficando.cartacapital.com.br/2014/12/12/a-formacao-de-uma-sociedade-do-medo-atraves-da-influencia-da-midia/ [Acesso: 10-10-2017.]

Texto 03 

h�p://slideplayer.com.br/slide/48271/ [ACESSO: 12-10-2017.]



A escola que fala a sua língua.

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.

PROPOSTA 03

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Os rótulos tradicionais de gênero con�nuam a 
exis�r em pleno século XXI? Apresente 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.

Texto 01

O Peso dos Estereó�pos
By Da Nossa Janela

Para o bem e para o mal, os estereó�pos estão aí.

Alta, magra, gorda, alta, baixinha, cer�nha, feia, bonita… vixi poderia enumerar aqui inúmeros deles. O fato é que somos “estereo�pados” o 
tempo todo e às vezes, muitas vezes, não é tão simples lidar com isso!

Porque aceitar a maneira como os outros te veem e te descrevem pode ser di�cil e até cruel. Como diz a música do Cazuza, “te chamam de 
ladrão, de bicha, maconheiro…” e por aí vai. Eu, por exemplo, já superei alguns dos estereó�pos que �ve ao longo da minha vida, os quais 
não gostava, mas tem outros que acho que a gente sempre carrega. De modo geral, as pessoas me dizem que tenho um jeito meigo, 
carinhoso, que sou a menina (não mais menina é claro) cer�nha. Ontem até ouvi isso de uma pessoa e foi o que me despertou para tratar 
desse tema no post de hoje.

Disponível em h�ps://danossajanela.wordpress.com/2009/11/23/o-peso-dos-estereo�pos/. Acessado em 12 de outubro de 2017.

Texto 02

Donna perguntou a personalidades por que a escolha das palavras “bela, recatada e do lar” gerou tanta polêmica nas redes sociais. Veja as 

respostas abaixo:

Diana Corso, psicanalista e escritora:

“Acho que a pobre Marcela, que eu não conheço, tampouco li seu perfil na revista, acabou, pelas suas opções, que ela é livre para fazer, 
carregando com o ônus da onda de retrocesso na liberação de costumes, que esse movimento que coloca seu marido no poder que está 
esboçando. As declarações que foram feitas durante os votos eram declarações, em boa parte, do movimento da tradição de família e 
propriedade. Cada vez que a gente vive um retrocesso social, as mulheres (que são tratadas como minorias, embora sejamos metade da 
humanidade) sofrem restrições nos seus direitos tão arduamente adquiridos. Então essa reação à essa frase, essa trapalhada mal-
intencionada da revista Veja, é uma reação feminista, que acaba até fazendo um certo bullying com a Marcela, que acaba arcando com isso. 
Porque é uma reação das mulheres em defesa dos direitos adquiridos ainda nada afirmados e longe do ideal, mas é uma espécie de grande 
brincadeira. E quando brincamos, dizemos coisas sérias. Que nós não queremos ser recatadas, não queremos ser tomadas em nossa beleza 
como objeto de posse ou de consumo, e muito menos queremos ficar presas em nosso lar sem poder ter vida pública. Então, a existência 
dessa mulher, que é, digamos, um bem privado de um homem público (assim pelo menos ela foi pintada para opinião pública, talvez ela nem 
seja isso) nos coloca frente àquilo que temos lutado para não ter mais que ser. Queremos ter um lar, mas não ser do lar. Queremos ser 
recatadas quando bem entendermos e assim desejarmos. E caso não sejamos recatadas, queremos o direito de não sermos estupradas. 
Queremos ser belas, sim, mas do nosso jeito, não como uma boneca inflável.”

Disponível em  h�p://revistadonna.clicrbs.com.br/comportamento-2/bela-recatada-e-do-lar-por-que-a-expressao-gerou-tanta-polemica-nas-redes-sociais//. 

Acessado em 12 de outubro de 2017.

Texto 03

Disponível em  h�p://veja.abril.com.br/revista-veja/o-peso-dos-estereo�pos///. Acessado em 12 de outubro de 2017.


