
II CADERNO DE PROPOSTAS

PROPOSTA 01

2019anos

Textos Mo�vadores

Texto I
 A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento mais conhecido e mais influente do mundo na área de direitos 
humanos. Ela lista, em 30 ar�gos, os direitos inerentes (com os quais todo ser humano nasce) e inalienáveis (que não podem ser re�rados de 
ninguém). Ela diz que “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos” e determina que esses princípios devem ser aplicados 
“sem dis�nção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião polí�ca ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”. Essa declaração foi adotada em 10 de dezembro de 1948 pelos Estados-membros da ONU 
(Organização das Nações Unidas). No contexto polí�co da época, sua adoção expressa a vontade de evitar a repe�ção de tragédias humanas 
como as ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, que havia chegado ao fim apenas três anos antes, em 1945.

Disponível em h�ps://www.nexojornal.com.br/explicado/2018/12/09/Os-70-anos-da-Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos/. Acessado em 
12 de fevereiro de 2019.

Texto II         Texto III 

O capítulo sobre o Brasil no relatório de 2018 da ONG Human Rights 
Watch, por exemplo, cita ainda os “problemas crônicos no sistema de 
jus�ça criminal brasileiro, incluindo execuções extrajudiciais 
come�das pela polícia e os maus-tratos a pessoas de�das”. São 
frequentes as denúncias de torturas nas cadeias superlotadas do 
Brasil, que já foram comparadas por autoridades federais a 
“masmorras medievais”. 

Disponível em 
h�ps://www.nexojornal.com.br/explicado/2018/12/09/Os-70-anos-da-

Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos/. Acessado em 12 de 
fevereiro de 2019.

Disponível em h�ps://www.nexojornal.com.br/
explicado/2018/12/09/Os-70-anos-da-Declara%C3%A7%C3%A3o-

Universal-dos-Direitos-Humanos/. Acessado em 12 de fevereiro de 2019.

Texto IV
Em 2017, o Ministério dos Direitos Humanos recebeu 142.665 denúncias de violações de direitos humanos no Brasil, o que dá uma média de 
390 violações no�ficadas por dia. Os dados se referem no entanto a uma pequena parcela das violações que ocorrem na realidade, pois têm 
como base as denúncias feitas por canais ins�tucionais, como o “Disque 100”. Dificuldades de acesso à saúde, à educação e à moradia, assim 
como ao emprego e ao lazer, também são violações aos direitos humanos comuns no Brasil, assim como os ataques à liberdade de imprensa e 
de expressão, e ao direito à livre manifestação.

Disponível em h�ps://www.nexojornal.com.br/explicado/2018/12/09/Os-70-anos-da-Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos/. Acessado em 
12 de fevereiro de 2019.

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 Os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
– retrocessos brasileiros, 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.



PROPOSTA 02

Textos Mo�vadores

Texto I
Devia ser desnecessário dizer que o fato de tais direitos terem sido declarados não os transformou em realidade concreta no dia seguinte. 
Pelo contrário, declarar os direitos é levar a luta por eles a um novo patamar, muito importante, sem dúvida, mas ainda longe da vida co�diana 
da maior parte das pessoas. Tais direitos agem, no corpo das cons�tuições aprovadas sob sua influência, como um compromisso a ser 
respeitado, como um projeto a ser executado irrestrita e permanentemente. Ao declará-los, nada está conquistado ainda, mas já sabemos o 
que queremos conquistar. É por isso que seu aniversário de 70 anos vai ser lembrado em todo o mundo de formas diferentes. A Declaração é 
apenas em parte um documento do passado. Ela se alimenta do que foi observado noutros tempos, foi escrita numa determinada época, mas 
seu apelo é fundamentalmente em direção ao futuro, à transformação das sociedades em que tais direitos não estejam sendo garan�dos e 
respeitados. Sua natureza, portanto, é a transformação, seja pelos obstáculos peculiares com que se depara em cada país e em cada época, 
seja pelas novas necessidades que a humanidade apresenta.

Disponível em h�ps://revistacult.uol.com.br/home/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-70//. Acessado em 12 de fevereiro de 2019.

Texto II
Hoje, quando olhamos para a Declaração, olhamos não para um texto idên�co àquele escrito há 70 anos, mas para um texto sobre o qual 
pesam 70 anos de sucessos e fracassos, de concordâncias e discordâncias, de defesas e ataques. Um texto que, por mais que conheçamos em 
detalhe, transforma-se a cada novo enfrentamento a que é subme�do num mundo em que a defesa dos direitos, ou melhor, em que a 
dignidade da vida das pessoas é constantemente subjugada pelos interesses do capital.

Disponível em h�ps://revistacult.uol.com.br/home/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-70//. Acessado em 12 de fevereiro de 2019.

Texto III
No caso brasileiro, temos a responsabilidade de dizer que, em nossa própria história, a Declaração Universal dos Direitos Humanos viveu 
muitos anos à sombra de uma ditadura, mas tão grave quanto a memória daquele período específico (de 1964 a 1985) é o fato de que, nas 
nossas ins�tuições e nas mais variadas camadas da sociedade,  não tenhamos conseguido aprofundar a chamada redemocra�zação (em que 
os direitos humanos têm papel fundamental) e, muito menos, estabilizar na prá�ca o que foi posto no texto da Cons�tuição. Distante disso, 
lidamos agora com a retomada do poder por um grupo polí�co profundamente iden�ficado com a ditadura militar, que não esconde seu 
orgulho diante da história de violência perpetrada por torturadores e, não bastasse, foi eleito em grande parte por quem admira suas 
propostas autoritárias.

Disponível em h�ps://revistacult.uol.com.br/home/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-70//. Acessado em 12 de fevereiro de 2019.

Texto IV
Este aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos não é, portanto, uma efeméride qualquer para os brasileiros que prezam a 
democracia. É uma data e um texto que ganharam significação extraordinária em meio às ameaças que se avolumam no nosso horizonte. É 
hora de lembrar, como nunca, que os direitos humanos são um instrumento de resistência – resis�mos por meio deles –, mas também uma 
razão para nossa resistência – resis�mos por eles. Porque sabemos que, quando tais direitos são atropelados, nossas condições de vida e de 
luta também o serão.

Disponível em h�ps://revistacult.uol.com.br/home/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-70//. Acessado em 12 de fevereiro de 2019.

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 Os 70 anos – e o futuro – da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, 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.

PROPOSTA 03

Textos Mo�vadores

Texto I
Ar�go 19
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 
procurar, receber e transmi�r informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

Texto II
Ar�go 12
Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e 
reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.



PROPOSTA 04

Texto III
Ar�go 5
Ninguém será subme�do à tortura, nem a tratamento ou cas�go cruel, desumano ou degradante.

Texto IV
Ar�go 3
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

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 Declaração Universal dos Direitos Humanos – direitos reais 
ou fic�cios? 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.

Textos Mo�vadores

Texto I
O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta quarta-feira (13) se criminaliza a homofobia e a transfobia. Nas duas ações em 
julgamento, PPS (Par�do Popular Socialista) e Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT) pedem a criminalização de 
todas as formas de ofensas, individuais e cole�vas, homicídios, agressões e discriminações mo�vadas pela orientação sexual e/ou iden�dade 
de gênero, real ou suposta, da ví�ma.

Frente Parlamentar "Mista" da Família e Apoio à Vida - Cícero Gomes Lage, representante da frente, defendeu o direito de qualquer cidadão 
de se expressar em qualquer lugar que esteja e afirmou que os gays não são hos�lizados no Brasil. “Os homossexuais, gays, LGBTs convivem 
harmonicamente na sociedade. Desfilam nas capitais do país, tocando bumbo, ofendendo quem quer que seja, principalmente a Jesus Cristo, 
e nem por isso são atacados como se disse aqui. Não tem nada disso”, disse.

Disponível em h�ps://g1.globo.com/poli�ca/no�cia/2019/02/13/s�-julgamento-criminalizacao-homofobia.ghtml/. Acessado em 12 de fevereiro de 2019.

Texto II
Procuradoria Geral da República - Luciano Mariz Maia, vice-procurador-geral da República, citou 420 mortes de pessoas que se afirmam gays 
e lésbicas para defender que estão morrendo “por quem elas são”. “Nós sabemos o es�gma, a marca indelével que as pessoas carregam pelo 
fato de serem categorizadas, rotuladas em razão da sua orientação sexual ou da sua iden�dade de gênero”, disse. Segundo Maia, há uma 
cultura da violência contra homossexuais no Brasil. Ele também defendeu que projetos de lei sobre criminalização da homofobia precisam ser 
enviados para sanção, e não somente serem deba�dos no Congresso. Ele afirmou ainda que é possível ao STF seguir um entendimento “que 
exija da sociedade superação do preconceito e a solução pacífica das controvérsias”.STF começa a julgar a criminalização da

Disponível em h�ps://g1.globo.com/poli�ca/no�cia/2019/02/13/s�-julgamento-criminalizacao-homofobia.ghtml/. Acessado em 12 de fevereiro de 2019.

Texto III
Ar�go 1
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos 
outros com espírito de fraternidade.

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 A homofobia e a transfobia devem ser criminalizadas? 
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.

PROPOSTA 05

Textos Mo�vadores

Texto I

De 1.122 trabalhadores libertados em condições análogas à de escravos nos úl�mos dois anos, 153 foram encontrados pelos fiscais em uma 
situação que os impedia de deixar seus trabalhos. O número representa 14% do total de resgatados. É o que mostra um levantamento 
exclusivo feito pelo G1 com base na análise de 315 relatórios de fiscalização ob�dos via Lei de Acesso à Informação. Foram analisadas 33.475 
páginas que contêm a descrição do local e da situação verificada in loco pelos grupos de fiscalização, bem como as infrações aplicadas, fotos, 
depoimentos dos trabalhadores e documentos diversos, como recibos e guias trabalhistas.

Disponível em h�ps://g1.globo.com/economia/no�cia/escravos-sem-correntes-14-dos-trabalhadores-resgatados-no-pais-sao-encontrados-com-restricao-de-
liberdade.ghtml/. Acessado em 12 de fevereiro de 2019.



PROPOSTA 06

Texto II
Das 315 fiscalizações analisadas (de janeiro de 2016 a agosto de 2017), 117 acabaram com ao menos um trabalhador resgatado. Só em 22 
delas, no entanto, foi constatado algum �po de cerceamento de liberdade (como a retenção de documentos, a restrição de locomoção ou a 
servidão por dívida).STF começa a julgar a criminalização da

Disponível em h�ps://g1.globo.com/economia/no�cia/escravos-sem-correntes-14-dos-trabalhadores-resgatados-no-pais-sao-encontrados-com-restricao-de-
liberdade.ghtml/. Acessado em 12 de fevereiro de 2019.

Texto III
Ar�go 4
Ninguém será man�do em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.

Texto IV
Atualmente, considera-se em condição análoga à de escravo o trabalhador subme�do às seguintes situações, de forma isolada ou 
conjunta:
Trabalho forçado – aquele exigido sob ameaça de sanção �sica ou psicológica e para o qual o trabalhador não tenha se oferecido ou não 
deseje permanecer.
Jornada exaus�va – toda forma de trabalho que, por sua extensão ou por sua intensidade, acarrete violação dos direitos do trabalhador 
relacionados a segurança, saúde, descanso e convívio familiar e social.
Condição degradante de trabalho – qualquer forma de negação da dignidade humana pela violação de direito fundamental do trabalhador, 
notadamente os dispostos nas normas de proteção do trabalho e de segurança, higiene e saúde no trabalho.
Restrição de locomoção por dívida – limitação do direito de ir e vir em razão de dívida contraída com o empregador no momento da 
contratação ou no curso do contrato de trabalho.
Retenção no local de trabalho – em razão de cerceamento do uso de meios de transporte, manutenção de vigilância ostensiva ou 
apoderamento de documentos ou objetos pessoais.

Disponível em h�ps://g1.globo.com/economia/no�cia/escravos-sem-correntes-14-dos-trabalhadores-resgatados-no-pais-sao-encontrados-com-restricao-de-
liberdade.ghtml/. Acessado em 12 de fevereiro de 2019.

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 Escravos sem correntes – trabalhadores com restrição de 
liberdade, 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.

(UFG 2017)

Instruções

Você deve elaborar um texto de caráter disserta�vo-argumenta�vo. O tema é único. O texto deve ser redigido em prosa. A fuga do tema anula 
a redação. A leitura da coletânea é obrigatória, em casos de sua transcrição ela deve estar a serviço do seu texto. O texto NÃO deve ser 
assinado.

Tema
Crush: o que aprendemos sobre o amor em tempos de redes sociais?

Coletânea
1.
 Amor platônico em tempos de redes sociais é "crush”
 A pessoa perfeita nas redes sociais hoje tem um nome que o povo com mais de 40 anos de idade nunca ouviu falar. O “crush” é aquela 
quedinha por uma pessoa que não imagina seu interesse. O termo surgiu entre os adolescentes e na tradução literal até tem alguma relação 
com paixão. Em inglês significa “esmagamento” ou “colisão”. A gíria se tornou a maior referência para falar sobre aquela paixonite aguda por 
alguém [...]. 
 A diferença é que nas gerações anteriores o amor platônico era sonhar com uma única pessoa, de longe e sem que ela soubesse ou 
pensasse na possibilidade de retribuir. Hoje, você pode ter um, dois, três crushs e em qualquer lugar. Seja na escola, no ônibus, na igreja e até 
no supermercado. Idealizar a paixão é rápido e, se o crush decepcionar mesmo sem saber, é trocado facilmente por outra pessoa. O sorriso de 
Camila Agnes, de 20 anos, não nega o conhecimento a fundo da palavra crush. “É a paquera que ele não sabe que é paquera”. Para ela, o 
relacionamento imaginário de hoje é um pouco diferente da época dos pais. “O amor platônico de an�gamente era mais sério, você conhecia 
e tudo mais. O crush de hoje é só olhar, ficar afim e a paixão dura só enquanto você vê a pessoa”, diz. E se �ver a sorte de você ser o crush da 
mesma pessoa, pode até rolar uma "ficada". “Eu não sou dessas que tomo a�tude, então só rola se eu for o crush dele também”, comenta 
Camila. Já para Kerollayn Cor�ana, de 19 anos, a sorte de ter um crush rendeu até relacionamento sério, daquele de mudar status no 
Facebook. “Tive um crush em que no fim acabei virando amiga e ajudando ele a conquistar outra garota. Mas também �ve outro crush que 
acabou virando um namoro que durou meses”, conta. [...]
 Onde quer que esteja, se surgir alguém bonito, acaba virando crush. A psicológa e terapeuta familiar Rosilene Gisoato esclarece que 
a nova moda aconteceu naturalmente e acompanhando as mudanças culturais, mas é preciso cuidado para que não vire um ciclo vicioso e 



ninguém saia de coração par�do. "Ter o crush é algo bastante instável, porque não tem o vínculo com o real. Mas eu explico aos jovens sobre 
risco do imaginário se tornar um sofrimento. Existem casos em que a pessoa fica tão obcecada, que isso passa a controlar a vida", diz. Ela 
explica que idealizar a pessoa encantada faz parte, desde que seja uma maneira descontraída de admirar outras pessoas. "Se for uma alegria 
para o coração, pelo simples fato de estar apaixonado, não há nenhum problema. O único cuidado é para que isso não seja a forma exclusiva 
de se manter emocionalmente", orienta.

Disponível em: <h�ps://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento-23-08-2011-08/amor-platonico-em-tempos-de-redes-sociais-e-crush-mas-tem-de-
durarpouco>. Acesso em: 19 jun. 2017. (Adaptado)

2.
Educação Sen�mental

[...]
Educação Sen�mental
Eu li um anúncio no jornal
Ninguém vai resis�r
Se eu usar os meus poderes para o mal

Eu treino a tarde inteira
O que é que eu vou falar
Quando eu es�ver no telefone
Naquela hora em que o
assunto acabar
Não posso entrar em pane
Te levar pra cama e te dizer
coisas bonitas

Letra/Canção de Leoni para Kid Abelha. Disponível em: <h�ps://m.vagalume.com.br/kid-abelha/educacao-sen�mental-ii-html>. Acesso em: 19 jun. 2017. (Adaptado)

3.
 A época do crush e o culto ao vazio
 […] Crush na verdade é uma pessoa idealizada. A pessoa idealiza outra por meio das informações que essa compar�lha nas redes 
sociais e das fotos que coloca online, isto é, da imagem que a outra cria para si mesma. Quando a pessoa tem um crush, ela deseja a persona 
que a outra criou de si própria, porque sabemos que as informações que mostramos de nós mesmos na internet ou em relações superficiais 
(com colegas ou pessoas com quem convivemos, mas não temos in�midade) compõem apenas uma pequena parte daquilo que realmente 
somos.
 Porém, a idealização é muito mais comum do que podemos pensar. Sigmund Freud, pai da Psicanálise, defende que a idealização se 
origina do próprio narcisismo infan�l dos pais, que faz com que a relação com o filho seja carregada de perfeição e de onipotência. Em 
Psicologia das Massas, o psicanalista aponta que o ser humano, lidando com sua extrema dependência e fragilidade, tem a necessidade de 
criar e de acreditar em algo maior. No caso, em um crush. 
 Melanie Klein, psicoterapeuta pós-freudiana, diz que a idealização representa a dificuldade que nós temos de suportar a realidade, 
que traz constantes frustrações na vida. Por isso ter um crush e sofrer por ele mostra como esses jovens cul�vam o vazio, pois o sofrimento de 
uma relação que não  existe é muito mais simples de lidar. [...]
 Então, ter um crush é cul�var o vazio que existe dentro de você, pois ele alimenta sen�mentos por uma pessoa idealizada (não ela em 
si, mas a ideia de quem ela seja) e que jamais sairá do campo das ilusões. Mais que isso, ter um crush traz a falsa sensação de sofrimento, que 
serve como catalisador para movimentar a vida da pessoa, mesmo que seja um sen�mento vazio de significados. O importante em ter um 
crush não é a sua realização como relacionamento, mas a ideia de viver uma relação que não existe, calcada na incompletude.

Disponível em: <h�p://www.beijosnaomeliga.com.br/materia/epocadocrusheocultoaovazio>. Acesso em: 15 jun. 2017. (Adaptado)

4.
 A VERDADE SOBRE O CRUSH
 Ao olhar ao redor, podemos perceber o efeito que o(s) crush(s) têm sobre as pessoas. Quando eles se aproximam elas mudam o 
comportamento para serem notadas, para agradar. Essa é a principal regra quando o assunto é crush: agradar. Como se faz isso: stalkeando. 
Muito estranho pra você? O ato de stalkear significa "inves�gar" a vida de uma pessoa. Em excesso é crime, mas com moderação tá valendo. 
Checar as redes sociais, mas com cuidado pra não cur�r uma foto an�ga, tentar desvendar o código por trás daquele status de Whatsapp, 
descobrir o signo, tentar ter acesso ao mapa astral... Enfim, existem várias maneiras de stalkear, uma é até mais direta: direto da fonte. 
Conversar com o/a crush para saber o que ele(a) gosta é a melhor coisa. Amigos também valem. A par�r desse ponto, é comum ver indivíduos 
tentando se adequar ao suposto padrão do(a) crush e, por conseguinte, perdendo sua iden�dade. Se você não é bom o suficiente para aquela 
pessoa, mude quem você é! E é assim que o crush te esmaga. Isso se torna tão importante na sua vida que você se torna alguém que mal 
conhece apenas para agradar alguém que talvez nem saiba que você exista. 
 Mas é o seu/sua crush. Um dos pilares da arte de ter um crush é o sigilo. Às vezes é tão secreto que nem ele(a) sabe e con�nua assim 
até você tomar inicia�va e falar com ele(a). Também tem as crises de ciúmes e ansiedade controladas apenas por uma boa playlist no Spo�fy. 
Fora a decepção de stalkear e ver o que não gosta. Mas nada se compara a conversar com o crush. O vácuo é um risco, mas a pura sensação de 
que ele (a) tem seu número salvo... Incomparável. Fora que falar com o(a) crush antes de dormir dá 80% a mais de chance de bons sonhos...
 Conforme o tempo passa, vocês se tornam mais próximos e algo pode surgir daí. Ou não. Por que o encanto é efêmero e você já tem 
outro(a) crush. No fim das contas, o que importa é que você viveu algo muito bom e que trouxe cor e tempero a sua vida. Até porque a vida 
sem amor é bem sem graça.

Disponível em: < h�p://obviousmag.org/eulirico/2017/averdadesobreocrush.html>. Acesso em: 20 jun. 2017. (Adaptado)

Vai ser tão simples quanto eu vejo
nas revistas
Que falam de amor como uma coisa
tão normal
Como se não passasse de um
encontro casual

Educação Sen�mental
Eu li um anúncio no jornal
Ninguém vai resis�r
Se eu usar os meus poderes para o mal
[...]



5.

Disponível em: <h�ps://br.pinterest.com/pin/55169164160717638/>. Acesso em: 17 jun. 2017.

Proposta de redação
Elabore um texto disserta�vo-argumenta�vo que desenvolva e problema�ze o tema Crush: o que aprendemos sobre o amor em tempos de 
redes sociais? U�lize a coletânea para subsidiar suas reflexões. Não iden�fique a autoria do texto.

PROPOSTA 07 (UFT 2019)

TEMA 
Os desafios do encontro de gerações no mercado de trabalho 



Texto 3 
"A geração Z, e não a Y, vai impulsionar a grande revolução tecnológica", diz o publicitário João Sa� 

Entrevistador: As empresas estão se adaptando de acordo com as novas gerações? 
Entrevistado: Sem dúvida. O nível de ambição se modificou. Você sai do baby boomer, ou da geração X, que teve um pico, mas foi ques�onada 
com a ascensão dos millenials, novo movimento, um modelo de calma trazido pela geração Z (pessoas nascidas entre meados de 1996 e 
2009). A Z é uma geração que nasce na virada de milênio e que tem, no limite, 23 anos. E ela tem isso de deixar o mundo andar com a sua 
opinião – eu tenho a minha, pronto. Há ainda um componente que eu acho inebriante, eu que sou baby boomer, com 61 anos: nós esperamos 
completar 60 anos para aproveitar e buscar a vida relax. Já o sujeito da geração Z diz: "Hello, para que esperar tanto, eu quero me sen�r bem 
agora, já!". A diferença do Z para o X é que o X quer acumular, chegar ao fim da vida com um monte de IPTU para pagar. O Z quer alugar uma 
casa nas Malvinas por uns dias e depois voltar, não precisa de um jato para ele, vai de econômica mesmo. O mais curioso é o convívio quase 
ecumênico dessas gerações todas. 
Fonte: Disponível em: < h�ps://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/no�cia/2018/04/a-geracao-z-e-nao-a-y-vai-impulsionar-a-grande-revolucao-tecnologica-diz-o-
publicitario-joao-sa�-cjggvuswl03dy01qot7kln79x.html>. Acesso em: 20 set 2018. 

1 BABY-BOOMERS (1945 a 1965): são os filhos do pós-guerra, que romperam padrões e lutaram pela paz. Já não conheceram o mundo destruído e, mais o�mistas, puderam 
pensar em valores pessoais e na boa educação dos filhos. Foram educados com rigidez e seguiam regras padronizadas em relação à disciplina e à obediência. Fonte: Disponível 
em: <h�ps://originaconteudo.com.br/arquivos/Ar�go-geracoes-X-Y-e-Baby-boomers.pdf>. (texto adaptado). 

Texto 4 
Quatro gerações trabalhando juntas. Um final feliz é possível? 

Quando quatro gerações se encontram o resultado é produ�vo ou explosivo? 
São Paulo – Enquanto a geração Z, dos jovens que nasceram a par�r do fim dos anos 1990, faz sua estreia no mercado de trabalho, os baby 
boomers se encaminham para aposentadoria. Ligando a base – repleta de novatos – ao topo, lugar ainda bastante ocupado por veteranos, 
duas letras que nomeiam gerações: X e Y. 
 Assim, a diversidade etária se faz completa no ambiente corpora�vo. À parte o perigo das generalizações, há dis�nções que 
procedem. Entre as principais, estão aspectos como a dificuldade maior que, em geral, baby boomers podem enfrentar com aparatos 
tecnológicos, em oposição à extrema facilidade dos profissionais Y e dos Z neste campo, cita Graziela Moreno, CEO da Academia da Estratégia. 
 Em relação aos comportamentos, a estabilidade, tão desejada pela geração X, também é oposta à impulsividade mul�disciplinar dos 
novatos, que surgem mais individualistas e ligados a seus próprios valores pessoais, em um mundo altamente conectado. Outro exemplo é o 
es�lo de liderança, focado em comando e controle no caso de baby boomers e dos X, e mais horizontalizado para os Y e Z. 
 Especialistas citam aspectos que aumentam as chances de um final feliz na relação entre as quatro gerações: 
Comunicação 
 Na opinião de Graziela, ajustar canais de comunicação vai evitar problemas. "Para a geração X, e-mail é o principal modelo. Já a 
geração Y não lê mais e-mails e usa outros canais para se comunicar", diz. 
 E seus sucessores, da Geração Z, estão aí para provar a efemeridade dos canais de comunicação: saem de cena Twi�er e a home do 
Facebook e entram no radar Snapchat e Facebook Messenger. "Snap… o quê?", poderia perguntar um baby boomer ao colega Z. 
 Criar uma única linguagem privilegiando conexão digital ou trabalhando processo único de comunicação é o principal desafio, de 
acordo com ela. 
Encontrar o lugar certo 
 "Na época em que eu me formei, nos anos 70, o importante era saber, quem mais sabia era quem �nha mais sucesso. Hoje essa 
qualidade vale zero, porque existe o Google que sabe tudo", diz Valter Pieracciani, especialista em gestão da inovação e sócio-fundador da 
Pieracciani Desenvolvimento de Empresas. 
 O que sobra para os veteranos que tanto acumularam conhecimento? Sobretudo, ensinar, diz Pieracciani. Esta é a qualidade a ser 
destacada nos mais experientes. Já os mais jovens reinam no campo da execução. "São bons em fazer, mas poucos sabem comandar", diz o 
especialista. 
 O segredo do sucesso da diversidade, de acordo com ele, reside na correta combinação das qualidades naturais de cada geração. "É 
possível conseguir o engajamento perfeito com a diversificação dos papéis dentro das equipes", diz Pieracciani. 

Carreiras para o futuro 
 São Paulo - A definição de geração Z surgiu a par�r do termo "zapear", que significa mudar as coisas de forma rápida e repen�na, 
explica o consultor Gilberto Wiesel. Nascidos depois de 1995, os jovens Z são na�vos digitais e mul�funcionais. Isso significa que estão 
acostumados a receber uma imensidão de informações e, consequentemente, vivem em um mundo de infinitas possibilidades. Comparados 
aos seus predecessores, a geração Y, são mais crí�cos, exigentes e dinâmicos. "Sabem o que querem e, principalmente, o que não querem", 
diz Wiesel. Mais empreendedores e com a cria�vidade latente, os jovens da geração Z tendem a procurar profissões que permitam ascensão 
mais rápida, de acordo com o especialista. "Acredito que carreiras que demandam muito tempo para se chegar ao topo, por exemplo, a 
medicina, terão dificuldade em atrair essa nova geração imedia�sta", afirma o consultor. É que, segundo ele, quanto antes esses jovens 
puderem entrar no mercado de trabalho e colocar sua exper�se à prova, mais mo�vados estarão. "Trabalhos que não tenham inovação, que 
são metódicos, também não vão atrair essa galera", diz. Mais consciente das questões ambientais e de seu papel na sociedade, a geração Z 
poderá dar mais valor às ocupações ligadas à sustentabilidade. Profissões atreladas ao mundo da tecnologia também seguem com força e 
atra�vidade. 

Fonte: Disponível em: < h�ps://exame.abril.com.br-carreira-4-geracoes-trabalhando-juntas-um-final-feliz-e-possivel/>. Acesso em: 20 set 2018. 

 A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua vivência, redija um texto 
disserta�vo-argumenta�vo, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema: Os desafios do encontro de gerações no mercado de 
trabalho, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 
coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. 



PROPOSTA 08 (UFT 2012)

COLETÂNEA 
Texto 1 - Infográfico

Fonte: www.papojuridico.blogspot.com.search/label/penal. Acesso em: 12 set de 2011. (adaptado) 

Texto 2 - No�cia 

Projeto aumenta o rigor da jus�ça contra os corruptos no Brasil 

99,4% dos internautas consideram corrupção crime hediondo, segundo enquete online do DataSenado. 
Pedro Henrique Leal 
Publicado 12/09/2011 às 09:22:10 - Atualizado em 12/09/2011 às 09:41:41 

Manifestações contra a corrupção aconteceram por todo o país no dia 7 de setembro. (Foto: Divulgação) 

Para não dar mais folga aos corruptos, o senador Pedro Taques fez uma proposta ousada, que está tramitando na Comissão de Cons�tuição e 
Jus�ça do Senado – o PLS 204/2011, que, se aprovado, fará com que os delitos de concussão (quando se exige o suborno), corrupção a�va e 
corrupção passiva passem a ser enquadrados como crimes hediondos – com penas mais duras, sem direito a pagar fiança. 
Durante a segunda quinzena de agosto, o DataSenado promoveu uma enquete sobre a proposta, com votação recorde - foram 426.618 votos, 
99,4% favoráveis ao projeto. Segundo o senador Paulo Bauer, a corrupção traz um grande ônus para todo o país, com a perda de recursos para 
obras e serviços públicos."Para mim, quem desvia dinheiro público comete um crime tão hediondo quanto quem �ra a vida de outra pessoa", 
defende. O momento, diz ele, exige que o país combata a corrupção de forma muito decisiva – e, portanto, a inicia�va do senador Pedro 
Taques é muito bem vinda. 
―Não só a advocacia, mas a sociedade como um todo deve aplaudir de pé essa inicia�va�, afirma o advogado Paulo Ma�os. Para ele, incluir 
corrupção como crime hediondo é o mínimo que deveria ser feito, pois o próprio nome "servidor público" já deixa claro a quem os 
funcionários e os polí�cos devem servir. "Em países como a Alemanha, Japão e Coreia polí�cos pegos de mão suja chegam ao suicídio. Aqui 
não vemos nenhuma a�tude a respeito", cri�ca. 

Tema 
CORRUPÇÃO: UM CRIME HEDIONDO? 

Miniglossário 
Epidemia = doença que surge rapidamente num lugar e acomete, a 
um tempo, grande número de pessoas. 
Extorsão = o crime de constranger alguém, mediante violência ou 
grave ameaça, com o intento de obter para si ou para outrem indevida 
vantagem econômica. 
Genocídio = crime come�do com a intenção de aniquilar um grupo 
humano, nacional, étnico, racial ou religioso. 
Homicídio = morte de uma pessoa pra�cada por outrem; assassínio. 
Latrocínio = crime contra o patrimônio que consiste em apossar-se de 
coisa alheia mediante violência que resulta na morte da ví�ma. 

Verbetes adaptados do Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2004 



Texto 3 - Ar�go 
A corrupção é mesmo um crime "hediondo"? 

Escrito por Graça Salgueiro | 02 Setembro 2011 
Ar�gos - Direito 
(...) 
Ao contrário da maioria das pessoas eu votei contra [o projeto proposto pelo senador Pedro Taques] e, como estou sendo muito ques�onada 
- e até condenada -, resolvi escrever este ar�go a fim de explicar mais detalhadamente minha posição. Antes, porém, descrevo o que significa 
―corrupção", ―corrupto" e ―hediondo", segundo consta no dicionário Houaiss: 
CORRUPÇÃO: 
Ato, processo ou efeito de corromper, depravação de atos e costumes. Emprego, por parte de grupo de pessoas de serviço público e/ou 
par�cular, de meios ilegais para, em bene�cio próprio, apropriar-se de informações privilegiadas acarretando crime de lesa-pátria. 
CORRUPTO: 
Que ou aquele que age desonestamente, em bene�cio próprio ou de outrem, especialmente nas ins�tuições públicas, lesando a nação, o 
patrimônio público, etc. 
HEDIONDO: 
Que causa horror, repulsivo, horrível. Que provoca reação de grande indignação moral, ignóbil, pavoroso, repulsivo, que é sórdido. 
(...) 
Não estou defendendo a corrupção e creio que esses casos [de corrupção] devam ser rigorosamente apurados e seus autores julgados e 
trancafiados numa penitenciária, sem qualquer regalia nem ―abrandamento" da pena. Entretanto, não posso fazer de conta que não existe 
uma escala de valores e um índice de maldade para os atos humanos. O polí�co corrupto se apropria daquilo que não lhe pertence, ou seja, 
rouba dinheiro do erário que, conforme me alegaram, poderia ser empregado em mais escolas, na segurança, nos falidos e decadentes 
hospitais da rede pública, com o que concordo plenamente. Entretanto, a vida humana é um bem maior e não pode ser rela�vizada com um 
roubo puro e simples. 
(...) 
Não. Corrupção não é um crime hediondo. Hediondo é algo mais do que ―nojento, dá asco". É algo que clama aos céus desde as entranhas 
em defesa da vida humana, antes de qualquer outra coisa. A corrupção deve ser comba�da e reprimida mas já é um crime previsto em lei - o 
de roubo -, que poderia ser solucionado caso não houvesse no país leis ―que pegam" e leis ―que não pegam�, e se no Brasil não houvesse 
iguais que são ―mais iguais que os outros". Simples assim. 

Fonte: www.midiasemmascara.org/ar�gos/direito/12382-a-corrupcao-e-mesmo-um-crime-hediondo.html. Acesso em: 12 set de 2011. (texto adaptado) 

Texto 4 - Charge 

(...) 
Conceito de crime hediondo 
Os crimes hediondos, do ponto de vista da criminologia sociológica, são os crimes que estão no topo da pirâmide de desvaloração axiológica 
criminal, devendo, portanto, ser entendidos como crimes mais graves, mais revoltantes, que causam maior aversão à cole�vidade. Do ponto 
de vista semân�co, o termo hediondo significa ato profundamente repugnante, imundo, horrendo, sórdido, ou seja, um ato 
indiscu�velmente nojento, segundo os padrões da moral vigente. O crime hediondo é o crime que causa profunda e consensual repugnância 
por ofender, de forma acentuadamente grave, valores morais de indiscu�vel legi�midade, como o sen�mento comum de piedade, de 
fraternidade, de solidariedade e de respeito à dignidade da pessoa humana. 

Fonte: www.ocorreiodopovo.com.br/geral/projeto-aumenta-o-rigor-da-jus�ca-contra-os-corruptos-no-brasil-7676697.html. Acesso em: 12 set de 2011. (texto adaptado) 

Fonte: www.e�camicina-5mg-3vezes-ao-dia.blogspot.com/2011/08/voce-sabe-o-que-e-um-crime-hediondo.html. Acesso em: 12 set de 2011. (adaptado) 

Proposta de redação 
A par�r da leitura da coletânea, redija um texto disserta�vo-argumenta�vo apresentando seus argumentos a favor ou contra a inclusão da 
CORRUPÇÃO na lista dos crimes considerados hediondos.

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 do tempo proposto.


