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PROPOSTA 01

A escola que fala a sua língua.

Texto I

Texto II

Texto III

h�p://www.tribunadonorte.com.br/no�cia/distora-a-o-racial-se-manta-m-nas-eleia-a-es/423044. Acessado em 2 de setembro de 2018.

h�p://www.tribunadonorte.com.br/no�cia/distora-a-o-racial-se-manta-m-nas-eleia-a-es/423044. Acessado em 2 de setembro de 2018.

h�ps://www1.folha.uol.com.br/co�diano/2015/06/1638879-negros-ocupam-so-18-dos-cargos-de-elite-aponta-levantamento.shtml. Acessado em 8 de junho de 2015.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

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 Deve haver Cotas para negros e pardos na polí�ca 

brasileira? 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.



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 02

Texto I
Com a popularização do uso da internet, publicar nas redes sociais tornou-se um dos hábitos mais frequentes na vida dos 

brasileiros, o que tem acarretado problemas como a viralização de no�cias falsas, as chamadas fake news. Muitas vezes, o 
compar�lhamento indiscriminado de informações improcedentes gera transtornos e prejuízos ao alvo dessas publicações.

h�p://www.comperve.ufrn.br/conteudo/concursos/ufrn_201816/provas/201.pdf. Acessado em 4 de setembro de 2018.

Texto II
Umas das grandes vantagens que oferece a Internet é o acesso a uma grande quan�dade de informação desde diferentes lugares 

do mundo, assim como a possibilidade de converter-se em criador da nossa própria informação, relacionada com os temas que são de 
nosso interesse e que nem sempre vemos reproduzidos nos meios de comunicação. Este processo implica uma série de desvantagens, ou 
perigos na hora de consumir informação procedente da Rede, entre eles a fiabilidade da mesma. Nos úl�mos anos, é cada vez mais 
frequente que as no�cias falsas ou tomem conta das nossas redes sociais: manchetes apela�vas, acontecimentos raros e fake News 
fotografias impactantes nos impulsionam a compar�lhar de modo imediato conteúdos cujas origens e auten�cidade desconhecemos.

 

h�ps://revistacomunicarbrasil.wordpress.com/2017/06/26/persiste-a-viralizacao-de-no�cias-falsas-nas-redes-sociais/. Acessado em 2 de setembro de 2018.

 Texto III

h�ps://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/gazeta-do-povo-integra-coalizao-de-combate-as-no�cias-falsas-na-eleicao-8whyy7455ys6b6ku7vwxvq2sa/. 
Acessado em 2 de setembro de 2018.

Texto IV
No�cias falsas e Lei

Mas afinal, o que seriam as “fake news”? Numa tradução direta, significa no�cias falsas, mesmo, e dizem respeito a informações 
produzidas que não possuem autoria declarada, fonte, data ou veracidade. São no�cias que usualmente se espalham rapidamente pela 
Internet sem qualquer cuidado com sua veracidade e autoria. Normalmente, com a intenção de destruir a reputação de uma pessoa, 
empresa e organizações.

O Brasil não possui lei que aborde especificamente as “fake news”, mas o infrator pode ser punido com base nas penas para os 
crimes de calúnia, injúria e difamação.

O Ar�go 138 do Código Penal, por exemplo, define que: “Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime” 
pode levar a uma pena de “detenção, de seis meses a dois anos”, além de multa. E que, na “mesma pena incorre quem, sabendo falsa a 
imputação, a propala ou divulga”.
Percebeu como isso tem relação direta com as “fake news”?

Já injuriar alguém (Ar�go 140), ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro pode levar a uma pena de um a seis meses de detenção, ou 
multa. Ocorre que, “se a injúria consiste na u�lização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa 
idosa ou portadora de deficiência”, a pena pode a�ngir de um a três anos de reclusão, além de multa. Três anos! Já pensou, que tristeza na 



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 03

vida de alguém?! Portanto, a melhor dica para não correr o risco de passar adiante uma no�cia falsa: sempre dê uma respirada e uma 
pensada antes de encaminhar algo. Veja quem está postando aquele conteúdo e verifique se ele é verdadeiro.

Como fazer isso? Apurando a informação na Internet, vendo se não é fake, se não existe algum desmen�do a respeito, ou até 
perguntando para quem postou o conteúdo se aquilo é verdadeiro, se procede mesmo, se a pessoa checou isso antes de repassar para o 
grupo. Normalmente seu colega ou amigo não fez isso. E, ao você fazer esse gesto, vai estar ajudando não só essa outra pessoa, mas 
melhorando as prá�cas e a qualidade da rede social em que vocês estão juntos.

h�ps://jornalggn.com.br/no�cia/atencao-espalhar-boatos-ou-no�cias-falsas-nas-redes-e-crime-entenda-a-lei. Acessado em 4 de outubro  de 2018.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
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 Internautas que compar�lham fake news em redes 

sociais devem ser penalizados? 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 I

Como a educação ainda é privilégio de muito pouca gente em nosso país, uma quan�dade gigantesca de brasileiros permanece à 

margem do domínio de uma norma culta. Assim, da mesma forma como existem milhões de brasileiros sem terra, sem escola, sem teto, sem 

trabalho, sem saúde, também existem milhões de brasileiros sem língua. Afinal, se formos acreditar no mito da língua única, existem 

milhões de pessoas neste país que não têm acesso a essa língua, que é a norma literária, culta, empregada pelos escritores e jornalistas, 

pelas ins�tuições oficiais, pelos órgãos do poder — são os sem-língua. É claro que eles também falam português, uma variedade de 

português não-padrão, com sua gramá�ca par�cular, que no entanto não é reconhecida como válida, que é despres�giada, ridicularizada, 

alvo de chacota e de escárnio por parte dos falantes do português-padrão ou mesmo daqueles que, não falando o português-padrão, o 

tomam como referência ideal — por isso podemos chamá-los de sem-língua.

�� O Preconceito Linguís�co: O que é, como se faz; BAGNO, Marcos; Edições Loyola; Ed. 2002

Texto II
O preconceito linguís�co – o mais su�l de todos eles – a�nge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma 

língua. Exercer isso é re�rar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em formas sem pres�gio social. Não quero dizer com 
isso que não temos o direito de gostar mais, ou menos, do falar de uma região ou de outra, do falar de um grupo social ou de outro. O que 
afirmo e até enfa�zo é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de exercer assédio 
linguís�co. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar.

A Cons�tuição brasileira estabelece que “ninguém será subme�do a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. Sendo 
assim, interpreto eu que qualquer pessoa que for ví�ma de preconceito linguís�co pode buscar a lei maior da nação para se defender. Até 
porque, sob essa ó�ca, o preconceito linguís�co se configura como um tratamento desumano e degradante – uma tortura moral. Se 
necessário for, poderíamos até propor uma lei específica contra esse �po de preconceito, apenas para ficar mais claro que qualquer pessoa 
tem o direito de buscar a jus�ça quando for ví�ma de qualquer inicia�va contra o seu modo de se expressar.

Sei que muitos devem achar que isso é bobagem, que todos devem deixar de falar errado. Mas todo mundo tem direito de se 
expressar, sem constrangimento, na forma em que é senhor, em que tem fluência, em que é capaz de expressar seus sen�mentos, de 
persuadir, de manifestar seus conhecimentos. Enfim, de falar a sua língua ou a sua variante dela.

h�p://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI110515-17774O+PRECONCEITO+LINGUISTICO+DEVERIA+SER+CRIME.html
 Acessado em 2 de setembro de 2018.

 Texto III

(h�p://sopadeletrasunip.blogspot.com.br/2012/10/pluralidade-cultural-

pluralidade.html)/. Acessado em 2 de setembro de 2018.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

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 O preconceito linguís�co e seus efeitos em discussão no Brasil, 
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista.



A escola que fala a sua língua.

Texto I
Apesar dos “inegáveis conquistas”, ainda falta muito para que todos os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA, lei 8.069/90) se tornem realidade, afirmaram par�cipantes de audiência pública sobre os 26 anos da lei realizada nesta quarta-feira 
(13) pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Problemas como violência, inclusive abuso sexual, proposta de redução da idade penal 
com aumento de tempo de internação, além da possibilidade da diminuição dos recursos para educação e saúde, estão entre os mais 
graves, segundo os debatedores. Dentre os avanços ocorridos desde a publicação da lei, avice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (Conanda), Ana Lúcia Starling, destacou “queda drás�ca da mortalidade infan�l e universalização da educação 
de crianças e adolescentes, principalmente negros”. Starling lembrou ainda a redução da extrema pobreza, principalmente na úl�ma 
década, mais acentuada entre crianças de até 5 anos.

h�p://primeirainfancia.org.br/apesar-de-avanco-legal-direitos-de-criancas-e-adolescentes-ainda-sao-violados-dizem-par�cipantes-de-audiencia/ Acessado em 2 de 
setembro de 2018.

Texto II
O vice-coordenador nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho 

(Coordinfância), Tiago Ranieri de Oliveira, chamou a atenção para o fato de o trabalho infan�l con�nuar a ser “uma violação invisível”. Esse 
fato, para ele, fica claro quando se constata que a maioria dos brasileiros ainda concorda que é melhor estar no trabalho que nas ruas. Ao 
contrário do que se acredita, segundo Oliveira, o trabalho infan�l não dignifica. Ao contrário. “É o trabalho que adoeça e mu�la crianças e 
adolescentes, que afasta da escola”, o que vai significar a perpetuação da violência, uma vez que um adulto sem qualificação não vai 
conseguir inserção sa�sfatória no mundo do trabalho.

h�p://primeirainfancia.org.br/apesar-de-avanco-legal-direitos-de-criancas-e-adolescentes-ainda-sao-violados-dizem-par�cipantes-de-audiencia/ Acessado em 2 de 
setembro de 2018.

 Texto III

PROPOSTA 04

h�ps://slideplayer.com.br/slide/12631014/.Acessado em 2 de setembro de 2018.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

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 Apesar de avanço legal, direitos de crianças e 
adolescentes ainda são violados,  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.


