
III CADERNO DE PROPOSTAS

PROPOSTA 01

2019anos

Textos Mo�vadores

Texto I

A liberdade de imprensa desempenha um papel de extrema importância no  Estado  Democrá�co  de Direito, tendo em vista que ela aumenta 

o acesso à informação e propicia o debate e a troca de conhecimento entre as pessoas. Entretanto, a liberdade de imprensa deve sempre  se 

pautar  no  respeito aos direitos da personalidade previstos no art. 5º, inciso X, da Cons�tuição Federal de 1988.

Disponível em h�ps://brunovfadv.jusbrasil.com.br/ar�gos/185532154/os-limites-da-liberdade-de- imprensa-no-estado-democra�co-de-direito/. Acessado em 22 de abril 

de 2019.

Texto II

Acrescenta-se que a liberdade de imprensa exige o princípio da verdade, haja vista  que,  se por  um  lado  lhe é  reconhecido o direito de 

informar a  sociedade  sobre fatos  e idéias, por  outro sob este direito incide o dever de informar obje�vamente, ou seja, sem alterar-lhes a 

verdade ou modificar o sen�do original, posto que assim agindo não temos informação, mas sim uma deformação.

Disponível em h�ps://brunovfadv.jusbrasil.com.br/ar�gos/185532154/os-limites-da-liberdade-de- imprensa-no-estado-democra�co-de-direito/. Acessado em 22 de abril de 

2019.

Texto III

Disponível  em h�p://br.rfi.fr/mundo/20150503-em-dia-mundial-da-liberdade-de-imprensa-ha-pouco-que-se-comemorar/. Acessado em 22 de abril de 2019.

Texto IV
Relator do inquérito que inves�ga ofensas e informações falsas contra magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF),  o  ministro Alexandre  
de  Moraes revogou  nesta  quinta-feira  (18)  a  decisão  que havia censurado reportagens da revista "Crusoé" e do site "O Antagonista". Na 
úl�ma segunda (15), Moraes determinou que o site e a revista re�rassem do ar reportagens e notas que citavam opresidente da Suprema 
Corte, ministro Dias Toffoli. Na ocasião, o relator do inquérito havia es�pulado multa diária de R$ 100 mil para o eventual descumprimento da 
ordem judicial e mandou a Polícia Federal (PF) ouvir os responsáveis do site e da revista em até 72 horas.

Disponível em h�ps h�ps://g1.globo.com/poli�ca/no�cia/2019/04/18/alexandre-de-moraes-revoga-decisao- que-censurou-reportagens-de-crusoe-e-

antagonista.ghtml/. Acessado em 22 de abril 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 Limites da Liberdade de Imprensa 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.



PROPOSTA 02

Textos Mo�vadores

Texto I
A Cons�tuição Federal de 1988 garante a manifestação do pensamento. A liberdade de expressão é um dos mais importantes e valiosos 
direitos fundamentais.  Vejamos  o  que diz  o art. 5º, inciso IV, de nossa Carta Magna: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato”. É importante salientarmos que esse direito fundamental abrange não só o direito   de se exprimir, mas também o direito de se 
calar e de não se informar.

Disponível em h�ps://brunovfadv.jusbrasil.com.br/ar�gos/185532154/os-limites-da-liberdade-de- imprensa-no-estado-democra�co-de-direito/. Acessado em 22 de abril 
de 2019.

Texto II
Danilo Gen�li foi condenado a uma pena de seis meses e 28 dias de prisão, em regime semiaberto, por causa de um vídeo publicado em 
2017. Na gravação, o comediante reagia ao recebimento de uma no�ficação extrajudicial que pedia a ele que apagasse posts no Twi�er 
considerados ofensivos pela pe�sta. Em resposta, o apresentador associou a deputada ao termo puta, rasgou o documento em várias 
partes, esfregou os pedaços dentro da calça e anunciou que os mandaria de volta para a Câmara. Maria do Rosário requereu a 
condenação dele por injúria, e a juíza federal Maria Isabel do Prado concordou na quarta (10).

Disponível em h�ps://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/04/caso-danilo-gen�li-mobiliza- humoristas-e-gera-debate-sobre-liberdade-de-expressao.shtml/. Acessado em 
22 de abril de 2019.

Texto III

Disponível  em h�p://br.rfi.fr/mundo/20150503-em-dia-mundial-da-liberdade-de-imprensa-ha-pouco-que-se-comemorar/. Acessado em 22 de abril de 2019.

Texto IV

Liberdade de expressão é atacada no mundo e o Brasil é destaque
São Paulo – A liberdade de expressão sofre uma decadência em todo o mundo nos úl�mos 10 anos. O Brasil se destaca entre os piores 
exemplos. De acordo com estudo divulgado hoje (5) pela Organização Não Governamental Ar�go19, o país está entre os cinco destaques 
nega�vos do mundo, especialmente em manifestações públicas e em ambiente online.

Disponível em h�ps://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2018/12/liberdade-de-expressao-entra-em- decadencia-no-mundo-brasil-e-um-destaque /. Acessado em 05 

de dezembro 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 Os desafios da Liberdade expressão 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.



PROPOSTA 03

Textos Mo�vadores

TEXTO I
Mídia, manipulação e polí�ca estão diretamente ligadas, caminham juntos. Entrelaçando então esses conceitos podemos perceber que a 
manipulação midiá�ca é algo que se torna cada vez mais presente em nosso dia a dia. Há quem acredite que os jornalistas, repórteres e os 
mais variados meios de comunicação fazem, nada mais nada menos, que exercer o papel deles de informar o povo. Porém, muitos defendem 
(e com total razão) que tudo aquilo que é veiculado por esses meios está acoplado a interesses e ideologias par�culares.

Disponível em h�ps://bemboladoblog.wordpress.com/category/uncategorized/. Acessado em 8 de maio de 2016.

TEXTO II
O escritor e filósofo italiano Umberto Eco (1932), trata muito bem dessa questão. Em sua obra “Apocalíp�cos e Integrados”, o autor reflete a 
respeito da comunicação contemporânea e analisa, principalmente, os dois lados da moeda, ou seja, a opinião de quem condena ou absolve 
esses grandes meios de comunicação de massa. De acordo com Eco, os apocalíp�cos são aqueles que desaprovam a mídia como um todo. 
Segundo eles, os veículos de comunicação estariam es�mulando uma cultura homogênea e padronizando a opinião das pessoas. Não 
obstante, o autor ressalta que essa grande mídia está promovendo o lazer e o entretenimento, enquanto deses�mula o público a pensar e 
refle�r sobre questões ligadas à polí�ca e o meio em que vivem.

Disponível em h�ps://bemboladoblog.wordpress.com/category/uncategorized/. Acessado em 8 de maio de 2016.

TEXTO III
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 sedeve ques�onar: até que ponto a mídia deve atuar e quais os seus limites em um Estado 
verdadeiramente democrá�co?

Fabricio da Mata Corrêa - Advogado Criminalista – Professor de Direito Penal e Processo Penal

Disponível  em h�p://fabriciocorrea.jusbrasil.com.br/ar�gos/121941433/o-poder-da-midia-sobre-as-pessoas-e-sua-interferencia-no-mundo-do-direito/. Acessado em 8 de 
maio de 2016.

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 poder da mídia sobre as 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.

PROPOSTA 04

Textos Mo�vadores

Texto I

Há cinco anos, em 23 de abril de 2014, o Marco Civil da Internet foi sancionado pela então presidente Dilma Rousseff. O documento é uma 
espécie de Cons�tuição do mundo digital brasileiro. Ele determina os direitos dos usuários de internet, e define regras para as empresas que 
atuam no mundo digital. A lei é fruto de um processo que levou anos. Ela foi elaborada em 2009, ainda no governo Lula, e foi discu�da em 
várias fases de consultas públicas, assim como na Câmara dos Deputados, até sua aprovação pelo Congresso e sanção presidencial. Em 2016, a 
presidente assinou um decreto de regulamentação do documento,   que   trouxe  pormenores  sobre  sua  aplicação,   com   base  naquilo   
que  o  Marco determina.

Disponível em h�ps://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/04/22/A-aplica%C3%A7%C3%A3o- do-Marco-Civil-da-Internet-5-anos-depois/. Acessado em 23 de abril de 
2019.

Texto II

Os 3 pontos centrais do Marco Civil da Internet:
NEUTRALIDADE DE REDE O provedor de internet não pode definir que �po de site ou aplica�vo você visita. Nem controlar a velocidade da 
conexão em endereços específicos.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO Quem responde por um conteúdo é quem o postou. O Youtube, por exemplo, não precisa controlar os vídeos 
colocados ali.
PRIVACIDADE Os provedores de internet só podem guardar registros de conexão dos usuários por no máximo um ano.

Disponível em h�ps://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/04/22/A-aplica%C3%A7%C3%A3o- do-Marco-Civil-da-Internet-5-anos-depois/. Acessado em 23 de abril de 
2019.



PROPOSTA 05

Texto III

Disponível em  h�ps://www.wilsonvieira.net.br/2014/03/charges-de-domingo-marco-civil-da.html /.Acessado em 22 de abril de 2019.

Texto IV
O Marco não é uma legislação perfeita, foi uma legislação possível. Isso quer dizer que nem todo mundo ficou ou é feliz com ele. Mas as coisas 
estão mais claras e mais definidas. É inegável que conferiu maior segurança jurídica e que ela avançou como promotora na internet de direitos 
garan�dos na Cons�tuição, em especial o da cultura de privacidade e da liberdade de expressão. Foi o acordo possível no momento, mas o 
conteúdo não agradou a todo mundo. Tem muita gente descontente com a forma como as coisas circulam na internet, e querem a re�rada de 
conteúdo mais facilmente. Existem vários projetos de lei que querem alterar o Marco Civil principalmente na questão da re�rada de conteúdo 
da internet [como o PL 8.221 de 2017, por exemplo]. Essas propostas apareceram muito mais como respostas a episódios polêmicos que 
como propostas estruturadas de transformação do que o Marco Civil trouxe. É o a caso da Baleia Azul [jogo que circulou em 2017 no Brasil, em 
que jovens são desafiados com série de missões, algumas delas envolvendo arriscar a própria vida].

Disponível  em h�ps://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/04/22/A-aplica%C3%A7%C3%A3o-do-Marco-
Civil-da-Internet-5-anos-depois/. Acessado em 23 de abril 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 Marco Civil da internet – avanços e retrocessos, 
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.

Textos Mo�vadores

Texto I

"O século XX foi marcado por vários períodos, longos períodos de ditaduras civis, no caso de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, depois, a ditadura 
militar, de 1964 a 1985. Estes fatores, associado aos golpes, como o '5 de julho', e às revoluções, como as 'Tenen�stas', tornaram o Brasil um 
país com aprendizado polí�co precário. A especialista argumenta que o eleitor, geralmente, não percebe que votar impacta em sua vida. "Ele 
acha que sua vida não vai ser alterada pelo candidato que assumiu o poder, por exemplo, na sua prefeitura", fala a socióloga Lúcia Rangel.

Disponível  em h�p://no�cias.cancaonova.com/entenda-transicao-do-regime-militar-a-democracia-no-brasil/.Acessado em 22 de abril de 2019.

Texto II
A campanha das Diretas Já se espalhou em grandes comícios, passeatas e manifestações por todo o país. Em 25 de janeiro de 1984, 300 mil 
pessoas gritavam por "Diretas já!" na Praça da Sé em São Paulo. Em dia 16 de abril do mesmo ano, pouco antes da votação das diretas, 
realizou-se um úl�mo comício em São Paulo, desta vez, no vale do Anhangabaú, que recebeu uma mul�dão es�mada em mais de 1,5 milhão 
de pessoas. Foi a maior manifestação polí�ca jamais vista no país.

Disponível  em h�p://no�cias.cancaonova.com/entenda-transicao-do-regime-militar-a-democracia-no-brasil/.Acessado em 22 de abril de 2019.



Texto III
O aumento da passagem do transporte público desencadeou a onda de protestos no Brasil, em junho de 2013. A repressão policial às 
manifestações chamou a atenção da imprensa e incen�vou ainda mais a adesão popular às mobilizações. Os movimentos sociais pautaram as 
passeatas, levantando temas como corrupção polí�ca, má qualidade dos serviços públicos, gastos públicos   com   os   grandes   eventos   
espor�vos   e   outros   assuntos   específicos    das    classes. Especialistas avaliaram que as mobilizações �veram apoio de mais de 80% dos 
brasileiros e seu impacto foi comparado ao episódio do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, no ano de 1992.

Disponível em h�p://www.jb.com.br/retrospec�va-2013/no�cias/2013/12/17/retrospec�va- manifestacoes-de-junho-agitaram-todo-o-pais/. Acessado em 22 de abril de 

2019.

Texto IV

Disponível em h�ps://pgl.gal/liberdade-imprensa-base-da-democracia/ /. Acessado em 22 de abril 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 Não existe democracia sem liberdade de expressão, 
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.

Textos Mo�vadores

Texto I

 As redes sociais instalaram-se defini�vamente no co�diano das pessoas, seja por diversão, por amizade ou por mo�vos 
profissionais, trazendo o universo para dentro das casas dos brasileiros. Hoje são comuns posts de gente narrando a ro�na, reclamando do 
trabalho, mostrando a roupa do dia, o prato do almoço ou exibindo sua localização: na academia, na faculdade, no hospital ou na balada. 
Além disso, é possível compar�lhar informações, fotos e vídeos com o maior número de pessoas com uma velocidade inimaginável há alguns 
anos. Por esse mo�vo, os usuários replicam informações automa�camente.
 Nesse universo virtual, divulgam-se também fotos e vídeos de pessoas em situações constrangedoras, atropelamentos, assassinatos 
etc. São postagens que se mul�plicam por compar�lhamento e, apesar de chocar e incomodar a muitos internautas, garantem um número 
exponencial de visualizações.

h�ps://feed.itsrio.org/humor-e-liberdade-de-express%C3%A3o-vale-tudo-3f3e2177b0cc.Acessado em  22 de abril de 2019.

Texto II

PROPOSTA 06

h�ps://feed.itsrio.org/humor-e-liberdade-de-express%C3%A3o-vale-tudo-3f3e2177b0cc.Acessado em  22 de abril de 2019.



PROPOSTA 07

Texto III

Redes sociais: Quem hoje não faz uso delas, certo? Quem hoje não depende delas para procurar emprego ou não as usa para ter um perfil 
profissional e, assim, chamar a atenção dos empregadores? E quem não as usa como um diário pessoal e profissional postando tudo e o que 
não deve? Se você não as usa, não depende delas e, muito menos, faz delas seu diário pessoal e profissional, ó�mo! Sinal que você prioriza o 
mundo real, as pessoas à sua volta e preserva sua vida pessoal e profissional. Mas entenda como u�lizá-las a seu favor: Se tratando de redes 
sociais o ideal é não se expor tanto, sendo importante criar um limite entre o que você quer que os outros saibam e o que eles realmente 
precisam saber. É esse limite que determinará seu sucesso ou seu fracasso, é o que te fará ser bem ou mal visto pelas pessoas.

h�ps://www.rhportal.com.br/ar�gos-rh/exposicao-nas-redes-sociais/Acessado em 22 de abril de 2019.

Proposta de Redação

A par�r da leitura do texto desta proposta e de seu conhecimento prévio sobre a temá�ca, redija texto disserta�vo-argumenta�vo em norma 
padrão da língua portuguesa em que se posicione sobre a seguinte questão:

Deve haver limites para a publicação de qualquer imagem nas redes sociais?

Textos Mo�vadores

Texto I
A internet é um gigantesco banco de dados que guarda informações. Graças a isso, é possível disseminar conhecimento em todas as áreas  da 
educação.  As distancias  foram  “diminuídas”  por conta dos meios de transportes cada vez mais velozes e modernos. E os telefones celulares, 
que oferecem serviços e proveem comunicação onde quer que o usuário esteja. Ele só precisa está ao alcance do sinal. A vida moderna é tão 
confortável que as pessoas esquecem-se de se movimentar. Elas passam horas sentadas em frente ao computador ou televisor. Para se 
locomoverem, sentam-se nos carros e seguem. A principal consequência  deste modo de vida  é  a obesidade. Pessoas que não pra�cam 
exercícios �sicos possuem maiores chances de ter doenças graves, podendo até levar a morte precocemente. Com base no que foi 
apresentado, é preciso equilibrar a comodidade da vida moderna com a prá�ca de a�vidades �sicas para garan�r uma vida mais sadia. Afinal, 
não é vantajoso ter tanto conforto sem saúde para desfrutá- lo.

Disponível  em h�p://educaenovastecnologias.blogspot.com/2017/10/pontos-posi�vos-e-nega�vos-
dos.html/. Acessado em 22 de abril de 2019.

Texto II
De um lado, a facilidade de comunicação, locomoção, informação e entretenimento. De outro  lado, sedentarismo gerando obesidade. O ser 
humano precisa achar o equilíbrio entre as facilidades da vida moderna e a prá�ca de a�vidades �sicas, necessárias para uma vida mais 
saudável. O avanço tecnológico trouxe muitos bene�cios para a vida das pessoas. Hoje é possível saber o que está acontecendo do outro lado 
do mundo em tempo real.

Disponível  em h�p://educaenovastecnologias.blogspot.com/2017/10/pontos-posi�vos-e-nega�vos-dos.html/. Acessado em 22 de abril de 2019.

Texto III        Texto IV

Disponível  em h�p://pedagogiaufesead2014.blogspot.com/2014/10/�cs-
pontos-posi�vos-e-nega�vos.html/. Acessado em 22 de abril de 2019.

Disponível em 
h�p://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?au

la=55817 /. Acessado em 22 de abril 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 Impactos posi�vos e nega�vos do avanço tecnológico na 
vida moderna, 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 08

Textos Mo�vadores

Texto I

Foi a par�r de 1970 que o Brasil teve seu perfil demográfico transformado: de uma sociedade majoritariamente rural e tradicional, com 
famílias numerosas e alto risco de morte na infância, passou-se a uma sociedade principalmente urbana, com menos filhos e nova estrutura 
nas famílias brasileiras. De uma população predominante jovem em um passado nem tão distante, observa-se, nos dias atuais, um 
con�ngente cada vez mais significa�vo de pessoas com 60 anos ou mais de idade.

Disponível em  h�p://www.scielo.br/pdf/rbgg/v19n3/pt_1809-9823-rbgg-19-03-00507.pdf/. Acessado em 21 de março de 2019.

Texto II

O envelhecimento populacional traz consigo problemas de saúde que desafiam os sistemas de saúde e de previdência social. Envelhecer não 
significa necessariamente adoecer. A menos que exista doença associada, o envelhecimento está associado a um bom nível de saúde. Além 
disso, os avanços no campo da saúde e da tecnologia permi�ram para a população com acesso a serviços públicos ou privados adequados, 
uma melhor qualidade de vida nessa fase. Com isso, é fundamental inves�r em ações de prevenção ao longo de todo o curso de vida, em 
virtude do seu potencial para “resolver os desafios de hoje e, de forma crescente, os de amanhã”.

Disponível em  h�p://www.scielo.br/pdf/rbgg/v19n3/pt_1809-9823-rbgg-19-03-00507.pdf/. Acessado
em 21 de março de 2019.

Texto III

Os países têm buscado, cada vez mais, compreender o processo de envelhecimento populacional, procurando alterna�vas para “manter seus 
cidadãos idosos socialmente e economicamente integrados e independentes”. Isso porque a presença crescente de pessoas idosas na 
sociedade impõe o desafio de inserir o tema do envelhecimento populacional na formulação das polí�cas públicas e de implementar ações de 
prevenção e cuidado direcionados às suas necessidades, subsidiando a organização de uma rede com capacidade para ofertar serviços e 
ações no âmbito da proteção social.

Disponível em  h�p://www.scielo.br/pdf/rbgg/v19n3/pt_1809-9823-rbgg-19-03-00507.pdf/. Acessado
em 21 de março de 2019.

Texto IV

Disponível  em h�p://blogs.correiobraziliense.com.br/aricunha/category/integra/integra-integra/page/3/ /. Acessado em 21 de março 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 desafios da mudança da estrutura etária brasileira, 

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 09

Textos Mo�vadores
Texto I
"A depressão é um problema de saúde pública, e será o mal do século 21, juntamente com a síndrome do pânico", afirma Sílvia Ivancko, 
psicoterapeuta e psicóloga do Ins�tuto de Cancerologia de São Paulo. Os números da depressão são mesmo alarmantes: embora não se tenha 
um cálculo exato, es�ma-se que cerca de 30% da população mundial sofra da doença, sem saber.

Disponível em h�p://abp.org.br/portal/clippingsis/exibClipping/?clipping=3343/.Acessado em 2 de março de 2018.

Texto II
CE: A senhora escreveu no ar�go “Depressão na contemporaneidade” que, se a histeria foi o modo de sofrimento mais evidente no fim do 
século XIX e início do XX, a depressão é, sem dúvida, a marca mais pregnante do fim do século XX e do nascimento do século XXI. A frase 
conversa com dados do Datasus, que revelam que o número de mortes relacionadas com a depressão aumentou 705% em 16 anos. Por que a 
depressão tornou-se o modo de sofrimento mais evidente no século XXI?

TP: Acho que cada época, cada cultura, produz os  seus sintomas. Quando a sexualidade era  muito cheia de tabus e proibições, 
evidentemente que a histeria virou uma coisa prevalente, porque era o sintoma que de alguma maneira ia contra isso e apontava para a 
sexualidade. Tenho impressão que a depressão não é diferente. Ela é uma expressão de resistência a uma sociedade de consumo, a uma 
sociedade voltada para as performances: o homem de sucesso, o homem que é capaz de brilhar na sua carreira, quando tudo vira um grande 
acontecimento. E, por outro lado, o mundo dava referências muito estáveis para as pessoas. Você até poderia ir contra essas referências, mas 
exis�am normas do que eram um bom pai, um bom filho, um bom trabalhador, o que era uma pessoa de bem, que hoje não se usa mais. 
Exis�am referenciais morais, e da ins�tuição familiar, sem dúvida, que pareciam muito estáveis e eram dados de fora para dentro. Isso é o que 
me interessa. O mundo hoje foi demolindo essas categorias e as referências passaram a ser internas: cada um decide o que é bom e o que é 
mau. Isso não está mais fora do sujeito, está dentro dele. E há uma dimensão de solidão, no mundo atual, em razão disso, e a ausência da ideia 
de bem comum, e, além disso, para quem está trabalhando com o adolescente, há uma ideia fundamental no mundo de hoje que é a ideia de 
u�lidade. (psicanalista Teresa Pinheiro)

Disponível em h�p://www.cartaeducacao.com.br/entrevistas/a-doenca-do%E2%80%A8-seculo-xxi//.Acessado em 2 de março de 2018.

Texto III
CE: Como assim?

TP: Com a ausência do bem comum, perdeu-se a noção de que você pode ser ú�l para alguma coisa. Você vive só para si, não tem um 
papel na sociedade. Você não é ú�l para o outro e não tem um papel social. Essa falta de noção de u�lidade deprime muito. Tanto faz se 
você exis�r ou não, tanto faz tudo. Na hora que se lançam ideias comunitárias ou de bem comum, ou que se voltam a lançar ideias de 
que você pode ser ú�l para alguma coisa ou alguém, esses quadros depressivos, não todos, mas sobretudo na adolescência, melhoram 
muito. Acho que as manifestações de junho de 2013, com todos os problemas e crí�cas, deram ao jovem uma sensação de que ele pode 
ser ú�l e lutar por algo, ele pode ter um papel na sociedade. Acho que isso �nha sido banido completamente. (psicanalista Teresa 
Pinheiro)

Disponível em h�p://www.cartaeducacao.com.br/entrevistas/a-doenca-do%E2%80%A8-seculo-xxi//.Acessado em 2 de março 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 Depressão, a doença do 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 
de seu ponto de vista.

PROPOSTA 10

TEXTOS MOTIVADORES

Texto I
Lei que proíbe lixões no país entra em vigor no sábado

A Lei da Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos (nº 12.305, de 2 de agosto de 2010) começa a valer a par�r de sábado, dia 2 de agosto, para todo 
o país. As prefeituras que não se adequarem estão sujeitas à multa, que varia de entre 5 mil e 5 milhões de reais, responder a processo por 
crime ambiental e o administrador público poderá ser preso.
A nova legislação determina uma série de obrigações aos municípios, como a troca de lixões por aterros sanitários e a implantação da logís�ca 
reversa e da coleta sele�va. A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, diz que o governo federal irá se reunir, no dia 22 de agosto com 
autoridades do Ministério Público Federal nos estados para decidir soluções para o caso de municípios que estão descumprindo a nova 
norma.
Cerca de 60% dos municípios brasileiros não atendem à nova legislação. De acordo com Ministério do Meio Ambiente (MMA), somente 2.202 
municípios, de um total de 5.570, estabeleceram medidas para garan�r a des�nação adequada do lixo que não pode ser reciclado ou usado 
em compostagem.
O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, apresentou no início da semana em Porto Alegre os resultados 
de uma pesquisa nacional feita com municípios brasileiros, com até 300 mil habitantes, que mostram as dificuldades das prefeituras para 
cumprir a nova legislação.



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.

Dos 3.005 municípios consultados, pouco mais da metade possui gestão de resíduos que são encaminhados para aterros sanitários. “A 
maioria dos prefeitos não tem sequer o projeto. Não há condições para cumprir essa determinação. É uma lei inexequível. O custo para os 
municípios se adequarem à lei é de R$ 70 bilhões, sendo que a arrecadação total não chega a R$ 100 bilhões”, disse Ziulkoski.

(h�p://jornalja.com.br/lei-que-proibe-lixoes-no-pais-entra-em-vigor-no-sabado/)

Texto II        Texto III

Disponível  em  h�ps://exame.abril.com.br/brasil/os-numeros-
malcheirosos-da-gestao-de-lixo-no-brasil/

Acessado em 11 de outubro de 2018.

Disponível  em  h�p://professorridaltovaz.blogspot.com/2014/12/
escassez-de-agua-e-questao-do-lixo.html

Acessado em 11 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 O desafio da gestão do lixo na contemporaneidade 
brasileira, 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.


