
IV CADERNO DE PROPOSTAS

PROPOSTA 01

2019anos

Textos Mo�vadores

Texto I
Devido a problemas econômicos, países precisam realizar reformas estruturantes para tentar dinamizar a economia e, assim, gerar 

empregos para a população. Uma delas ocorreu , recentemente, no Brasil: a chamada reforma trabalhista, que deu mais liberdade de 
negociação a patrões e empregados no que diz respeito à pactuação de termos dos contratos de trabalho.

Disponível em h�p://www.comperve.ufrn.br/conteudo/extraves�bular/vagasresiduais201902/provas/caderno_provas.pdf/. Acessado em 30 de junho de 2019.

Texto II
5 pontos posi�vos para o trabalhador
1) Parcelamento das férias em até três vezes 
As férias poderão ser divididas em três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco 
dias corridos, cada um.
Mas, para que essa divisão seja possível é preciso que haja a concordância do empregado, o que é benéfico para aqueles trabalhadores que realmente 
tenham interesse em parcelar suas férias em vários períodos.

2) Garan�a de condições iguais para terceirizados 
A reforma garante aos trabalhadores terceirizados, quando os serviços forem executados nas dependências da empresa que contrata o serviço, as mesmas 
condições rela�vas:
i) à alimentação garan�da aos empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios.
ii) ao direito de u�lizar os serviços de transporte
 iii)  ao atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado.
iv) ao treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a a�vidade o exigir;
v) às mesmas condições sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação do serviço oferecidas 
aos empregados da contratante.

3) Desburocra�zação para receber o seguro-desemprego e sacar o FGTS 
A reforma exclui a necessidade de homologação da rescisão do contrato de trabalho pelo sindicato ou Ministério do Trabalho, para que o empregado 
dispensado sem justa causa possa pedir o seguro-desemprego e sacar o FGTS.
Agora, vai bastar a anotação da rescisão em sua carteira de trabalho (CTPS) e a comunicação do empregador aos órgãos competentes, o que vai deixar o 
procedimento mais rápido.

4) Permissão da rescisão do contrato de trabalho por comum acordo
Passa a ser permi�do que o trabalhador e a empresa possam rescindir o contrato de trabalho por comum acordo. Nessa hipótese, o trabalhador recebe 
metade do aviso prévio e da indenização pela rescisão (20%) e integralmente as demais verbas.
A medida é interessante para aqueles trabalhadores que, de fato, tenham interesse em pedir demissão, mas não fazem isso para não abrir mão de direitos. 
Essa espécie de “acordo para ser demi�do” já era pra�cada, em alguma medida, de modo totalmente informal, porém, sem qualquer segurança jurídica, já 
que a lei considerava a prá�ca como fraude.

5) Horário de almoço de 30 minutos 
A reforma permite que convenção ou acordo cole�vo diminua o horário de almoço e descanso, nas jornadas de pelo menos 6 horas diárias, de uma hora para 
30 minutos. Para alguns profissionais, isso pode significar uma vantagem, já que poderão retornar mais cedo do trabalho.

Disponível em h�ps://exame.abril.com.br/carreira/os-5-melhores-e-piores-pontos-da-reforma-trabalhista-para-voce//. Acessado em 30 de junho de 2019.

Texto III

5 pontos nega�vos para o trabalhador

1) Fim da assistência gratuita na rescisão do contrato de trabalho
Como não há mais a necessidade da rescisão do contrato de trabalho ser homologada no sindicato ou no Ministério do Trabalho, o trabalhador perde a 
assistência gratuita que verificava se as verbas pagas pelo empregador na rescisão estavam corretas



PROPOSTA 02

2) Autorização da dispensa cole�va sem intervenção sindical
Até então, a maior parte dos tribunais trabalhistas vinha entendendo que a demissão cole�va somente poderia ocorrer após feita uma negociação entre a 
empresa e o sindicato dos trabalhadores, para atenuar as consequências das rescisões, já que, diante do número de afetados, a dispensa cole�va costuma ter 
grande impacto social.
Com a reforma, a dispensa cole�va pode ser realizada nos mesmos moldes da individual, ou seja, sem negociação com o sindicato e sem medidas que 
atenuem seu impacto na sociedade.

3) Restrição de acesso à Jus�ça gratuita
Só terá acesso gratuito à Jus�ça trabalhista quem receber até 1.659,30 reais (salário igual ou inferior a 30% do teto do INSS). Vale destacar que um processo 
judicial tem custos que devem ser arcados pela parte perdedora.
Contudo, se a pessoa comprova que não tem dinheiro suficiente (se é considerada hipossuficiente economicamente, no termo jurídico), ela fica isenta desse 
pagamento.
Antes da reforma essa isenção era possível, na Jus�ça do Trabalho, a qualquer um que declarasse não ter condições de pagar os custos do processo sem que 
sustento fosse prejudicado.
 Com a reforma, porém, essa declaração não é mais possível e somente tem direito à gratuidade de Jus�ça quem recebe até 1.659,30 reais.

4) Permissão para negociação cole�va de condições menos benéficas ao trabalhador do que as previstas em lei 
Foram ampliadas as matérias que podem ser objeto de negociação cole�va, sendo possível, inclusive, que sejam es�puladas condições mais prejudiciais ao 
trabalhador do que aquelas previstas em lei.
Por exemplo, a prorrogação da jornada de trabalho em ambiente insalubre somente era possível mediante autorização do Ministério do Trabalho. Com a 
reforma, basta que essa prorrogação seja prevista em norma cole�va.

5) Horas extras sem pagamento em “home office” 
O atual entendimento da maior parte dos tribunais trabalhistas é que mesmo o trabalho pra�cado em “home office” deve ter a jornada controlada, desde que 
os meios tecnológicos permitam isso.
 A reforma, porém, exclui esse trabalhador do controle de jornada, o que, na prá�ca, pode significar a realização de trabalho superior ao limite legal sem 
recebimento de horas extras.

Disponível em h�ps://exame.abril.com.br/carreira/os-5-melhores-e-piores-pontos-da-reforma-trabalhista-para-voce//. Acessado em 30 de junho 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 A liberdade de negociação dos contratos de trabalho 
é benéfica para o trabalhador?  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.

TEMA 
Efeitos da ausência de empa�a nas relações sociais 

Texto 1 
Verbete "Empa�a". s.f. Psicol. Tendência para sen�r o que sen�ria caso es�vesse na situação e circunstâncias experimentadas por uma 
pessoa. 

Texto 2 
As redes sociais como reflexo da falta de empa�a no mundo 

 Num mundo extremamente conectado, mas também individualista, as redes sociais são poderosas intermediadoras que 
escancararam a falta de empa�a da sociedade. As pessoas disseminam ódio e rancor pela internet, denegrindo e expondo sem nem pensar 
como se sen�riam se es�vessem no lugar dos outros. Apesar de essa desumanização ter sido amplificada com o contato via web, essa falta de 
empa�a é apenas um reflexo da ausência de solidariedade e amor dentro de cada um. Um exemplo recente disso foi o caso de Day McCarthy, 
que disparou ofensas absurdas referentes à cor e ao cabelo da pequena Ti�, filha ado�va dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. 
Como se não bastasse, a socialite já esteve envolvida em outras situações como essa, em que a mesma diminuía e julgava a aparência dos 
outros em seus vídeos. 
 Ações como essas mostram como as pessoas falam sem pensar, nem se colocam no lugar dos outros. A par�r do momento em que 
você faz uma crí�ca maldosa, mesmo sabendo que pode machucar, você está sendo apá�co com o sen�mento do outro. E machucar o outro, 
só machuca a você mesmo. Afinal, não fazer com os outros o que você não quer que façam com você, é um princípio que deveria ser levado em 
consideração. 
 É evidente que muitos ainda não tenham assimilado que as maiores mazelas do mundo se dão por causa da falta de empa�a dos 
homens. Essa ausência gera uma desumanização, tanto em si mesmo quanto no outro. E com isso, tornamo-nos menos humanos, mais 
egoístas, mais compe��vos e mais individualistas. 
 A ignorância, o desafeto e a raiva são sinônimos claros de um pensamento intolerante: estamos em estado alarmante de falta de 
solidariedade. Precisamos reconhecer na empa�a a possibilidade de promover mudanças significa�vas no mundo. 

Fonte: Disponível em: <h�p://www.sbie.com.br/blog/as-redes-sociais-como-reflexo-da-falta-de-empa�a-no-mundo/>. Acesso em: 20 fev. 2019 (texto adaptado). 
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Fonte: Armandinho. Disponível em: <h�ps://scontent.fpmw2-1.fna.�cdn.net/v/t1.0-
9/52743215_2377689842276308_915251659557306368_n.png?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fpmw2-1.fna&oh=4229835bbf9bcc2a069cb6adbe977ab4&oe=5D25B26E>. 

Acesso em: 20 fev. 2019. 

Texto 4 

Texto 3 

 Você é capaz de ser tolerante, de se ver no lugar do outro, enfrentando as 
mesmas dificuldades? Essa semana, um vídeo que viralizou nas redes sociais chamou 
atenção ao mostrar um estagiário de uma marca de fast-food ajudando um homem 
com problemas motores a se alimentar. Pacientemente, o colaborador corta a comida 
e o alimenta. Isso é empa�a! 
 Aparentemente, o rapaz não �nha a obrigação de fazer aquele belo gesto por 
um desconhecido, porém ele o fez! Ele soube reconhecer um semelhante em 
necessidade e se colocar no lugar dele. A empa�a é a sensibilidade de poder se colocar 
no lugar do outro para compreender e ajudar alguém em determinadas situações. 
 No dia a dia, a falta de empa�a com o mundo ao nosso redor se reflete na 
intolerância, na falta de compreensão e na ajuda ao outro, fazendo com que as 
pessoas olhem apenas para si mesmas. Segundo André Assunção, professor e 
psicólogo do Hapvida Saúde, em ambientes como o trabalho, a escola e, até mesmo, dentro da família, a falta dessa sensibilidade pode causar 
danos na vida ín�ma e social das pessoas, deixando-as "amarguradas e insensíveis". "Isso afeta as relações interpessoais na medida em que as 
pessoas não se colocam no lugar do outro, não conseguem ou não se esforçam para lidar com as diferenças de pensamento e comportamento 
existentes no nosso convívio social", destaca Assunção. 

Texto 5

Fonte: Disponível em: <https://pt.slideshare.net/CorSilva/empatia-a-habilidade-fundamental-para-os-novos-tempos-54803766>. Acesso em: 20 fev. 2019. 

 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: Efeitos da ausência de empa�a nas relações sociais, 
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 03

Textos Mo�vadores

Texto I
Em 2000, o analfabe�smo adulto era de 13,7%. Hoje, contamos com apenas 6,8%, concentrados na população de mais de 60 anos. ( 

módulo anual de educação daPnad Con�nua, do IBGE).
Disponível em h�ps://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudia-cos�n/2019/06/avancos-em-educacao-mas-para-todos.shtml/. Acessado em 28 de junho de 

2019.

Texto II
O acesso à educação básica cresceu de 45% para 47,4% na população de 25 anos ou mais nestes dois anos. Mas era maior para 

brancos, 55,8%, do que para pretos ou pardos, 40,3%. Da mesma maneira, permanecem as diferenças regionais, com o Nordeste com 
somente 38,9% dos adultos com ensino médio completo, frente a um Sudeste com porcentagem bem maior, 53,6%.  ( módulo anual de 
educação daPnad Con�nua, do IBGE).

Disponível em h�ps://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudia-cos�n/2019/06/avancos-em-educacao-mas-para-todos.shtml/. Acessado em 28 de junho de 
2019.

Texto III

Outro documento, o Anuário da Educação Básica, do Todos pela Educação, também permite celebrar progressos, como a quase 
universalização do atendimento em pré-escola e a inclusão de cada vez mais jovens de 15 a 17 anos no ensino médio, com 68,7% deles nesta 
etapa, embora assustem os dados de distorção idade-série e de evasão escolar. Além disso, mesmo em aprendizagem, há avanços, como a 
melhoria do Ideb a cada edição da Prova Brasil no quinto ano e, nas úl�mas três, no nono (embora em escala menor).

Disponível em h�ps://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudia-cos�n/2019/06/avancos-em-educacao-mas-para-todos.shtml/. Acessado em 28 de junho de 
2019.

Texto IV
O relatório da OCDE mostra que a baixa atra�vidade da carreira e a inadequada formação inicial dos professores clamam por polí�cas 

públicas, no Brasil, que tragam mais talentos à profissão e os preparem para ter altas expecta�vas de aprendizagem para todos.
Disponível em h�ps://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudia-cos�n/2019/06/avancos-em-educacao-mas-para-todos.shtml/. Acessado em 28 de junho 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 Desafios da educação básica 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 04 (EAOAP – 2018 – Administração )

Textos Mo�vadores

Texto I
O respeito aos símbolos nacionais Luciano Oliveira Delgado A Bandeira Nacional, o Hino Nacional, as Armas Nacionais e o Selo Nacional. Estes 
são os quatro Símbolos Nacionais que representam o nosso País, interna e externamente, devendo ser respeitados pelos cidadãos e 
defendidos pelo Estado. Os símbolos nacionais são a fotografia, a “marca digital”, a iden�ficação do Brasil, fazendo-nos emocionar quando 
podemos visualizá-los. Todos os brasileiros se sentem iden�ficados e, por este mo�vo, a Bandeira Nacional e o Hino Nacional estão mais 
presentes em nossas vidas, sendo imperioso respeitá-los. 

(Disponível em:. Acesso em: 05 mar. 2017 – Adaptado)

Texto II

Símbolos nacionais 
Os símbolos nacionais oportunizam verdadeiras lições de cidadania e patrio�smo. Esses referenciais são de extrema importância para os 
jovens, já que os levam a ter orgulho e sen�mento de lealdade ao seu país. Nos nossos dias, em que a globalização impera, é primordial 
cul�var noções de patrio�smo para que não percamos nossas raízes e iden�dade, conquistadas, com muito suor e luta, ao longo de mais de 
500 anos [...].

 (Disponível em: . Acesso em: 05 mar. 2017 – Adaptado)



PROPOSTA 05

Texto III

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 Símbolos nacionais: a “marca digital”, a iden�ficação 
do 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.

Texto I
A Lei de Cotas nas universidades completa três anos neste sábado, 29. Mas há algo mais a comemorar. As metas da Lei nº 12.711, de 

29 de agosto de 2012, têm sido a�ngidas antes mesmo do previsto pelas 128 ins�tuições federais de ensino que par�cipam do sistema.
A lei reserva no mínimo 50% das vagas das ins�tuições federais de ensino superior e técnico para estudantes de escolas públicas, que são 
preenchidas por candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à presença desses grupos na 
população total da unidade da Federação onde fica a ins�tuição.  

Em 2013, o percentual de vagas para co�stas foi de 33%, índice que aumentou para 40% em 2014. Para se ter uma ideia do avanço, a 
meta de a�ngir 50% está prevista para 2016. Do percentual de 2013, os negros ficaram com 17,25%. O número subiu para 21,51% em 2014.

Até agora, de acordo com projeção da Secretaria de Polí�cas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), a medida já abriu 
aproximadamente 150 mil vagas para negros.

A norma também garante que, das vagas reservadas a escolas públicas, metade será des�nada a estudantes de famílias com renda 
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.

Disponível em: h�p://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/35544 Acesso em 07 dezembro 2017.

Texto II
A nova lei pode provocar muitas mudanças nos âmbitos da sociedade e da educação. As opiniões ainda estão divididas entre ser ou 

não a favor da adoção dessas novas medidas, mas a grande questão é: o que isso vai afetar na educação brasileira? Muitos educadores e 
reitores têm discu�do a proposta do governo, mas nem todos são a favor das novas medidas.

Para a presidente da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), Helena Nader, uma legislação imposta sobre a 
autonomia universitária não é a solução para os problemas enfrentados pela educação. A presidente se diz a favor dos programas de ações 
afirma�vas, já que o país tem uma grande dívida histórica com a sociedade, porém, ela enfa�za que a nova lei ignora todas as inicia�vas que 
estão em andamento nas universidades federais. “Não consigo entender um projeto dessa magnitude ter sido aprovado por uma votação 
simbólica e como medida emergencial”, afirma.

A presidente explica que a sociedade é quem mais perde com a imposição. “A universidade não poderá opinar na educação, o que é 
um desrespeito com toda a sociedade. Por que alguns têm que prestar exames e outros não?”, ques�ona. Além disso, ela se preocupa com o 
fato da possível acomodação gerada nas escolas com a nova lei. Com as vagas reservadas, e o aumento de jovens no Ensino Superior, o 
governo pode alegar que não há necessidade de melhorar a educação.

Disponível em: h�p://no�cias.universia.com.br/vida-universitaria/no�cia/2012/08/14/958617/cotas-nas-universidades-federais-jus�ca-ou-injus�ca-social-veja-
opinies-e-comente.html Acesso em 07 dezembro 2017.
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Texto III
Dezenas de brancos estão ingressando no curso de medicina da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), um dos melhores do 

país, fazendo uso fraudulento do sistema de cotas da ins�tuição, criado em 2009. A queixa parte de alunos e é endossada pelo movimento 
negro e pelas en�dades estudan�s.

O caso mais inquietante entre a comunidade acadêmica é do calouro Vinicius Loures, 23. Embora ele tenha se autodeclarado negro 
na inscrição, chamam a atenção seus cabelos loiros e a pele e olhos muito claros.

Além disso, Loures, que já fez trabalhos como modelo publicitário, não teria nenhuma relação social e cultural com a realidade negra. 
Procurado, ele se limitou a dizer que “sobre esse assunto, não tenho nada a declarar”.

Agatha Oluwakemi da Silva Soyombo, 20, negra filha de pai nigeriano, entrou na medicina sem a polí�ca de cotas. Ela lamentou que 
haja uso inadequado da autodeclaração e deturpação do bene�cio, que considera legí�mo.

“É muito di�cil entrar no curso de medicina. Fiz três anos de cursinho e não vou julgar ninguém. O que barra uma pessoa a não se 
autodeclarar negra é sua é�ca”, diz.

O que ela não tolera, diz, é ouvir que, no Brasil, todos são pardos e miscigenados. “Quem são os seguidos pelos seguranças no 
shopping? Quem é inferiorizado pelo �po de seu cabelo ou pelo formato do nariz? É preciso ser mais criterioso, para além de uma declaração.”

Disponível em h�p://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/09/1921245-brancos-usam-cota-para-negros-e-entram-no-curso-de-medicina-da-ufmg.shtmlAcesso em 
07 dezembro 2017.

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 Sistema de cotas para acesso à educação: avanço ou 
retrocesso? 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
Art. 2º Para os fins desta Lei, define-se en�dade familiar como o núcleo social formado a par�r da união entre um homem e uma 

mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. (Projeto de 
Lei 6583/2013.)

Já é possível ter dois pais ou duas mães oficialmente no Brasil. Segundo o professor Chris�ano Casse�ari, um dos docentes mais 
renomados na área do Direito de Família, já existem, aproximadamente, sete decisões judiciais reconhecendo esse novo modelo de família. 
Nesta modalidade, a qual a doutrina denominou de “mul�parentalidade”, é possível se ter no registro de nascimento mais de um pai ou mais 
de uma mãe.

Disponível em h�p://acri�ca.uol.com.br/manaus/Manaus-Amazonas-familia-brasileira-discu�do-especialista-Manaus_0_982701759.html. Acessado em 22 de maio de 
2018.

Texto II
O estudioso alemão Petzold iden�ficou 196 �pos diferentes de família. Isto significa que o modelo nuclear de família composto por 

pai, mãe e seus filhos biológicos não é suficiente para a compreensão da nova realidade familiar. Já em 2006, a legislação brasileira corroborou 
este fato na Lei Maria da Penha, com a seguinte conceituação: “família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são 

oou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa” (Art. 5  , inciso II) e que “as relações 
pessoais enunciadas neste ar�go independem de orientação sexual”(inciso III, § único). (Toni Reis)

Disponível em h�p://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunistas/modelo-de-familia-deve-ser-entre-homem-e-mulher/. Acessado em 22 de maio de 2018.

Texto III
O relator do projeto de lei do Estatuto da Família (PL 6583/13), deputado Ronaldo Fonseca (Pros-DF), apresentou na úl�ma segunda-

feira (17) subs�tu�vo à proposta. Fonseca manteve a definição de família como o núcleo formado a par�r da união entre homem e mulher, 
por meio de casamento ou união estável, ou comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (monoparental). Essa é mesma 
definição con�da no projeto original, de autoria do deputado Anderson Ferreira (PR-PE).

O relator inseriu no texto outro disposi�vo polêmico: o subs�tu�vo modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 
8.069/90) para exigir que as pessoas que queiram adotar sejam casadas civilmente ou mantenham união estável, cons�tuída nos termos do 
ar�go 226 da Cons�tuição. Como o texto cons�tucional reconhece explicitamente apenas a união estável entre o homem e a mulher como 
en�dade familiar, na prá�ca o subs�tu�vo proíbe a adoção de crianças por casais homossexuais.
Hoje, embora a adoção de crianças por casais gays não esteja prevista na legislação, ela tem sido garan�da pela Jus�ça. Porém, para Fonseca, 
“a concessão pelos tribunais da adoção homoafe�va desconsidera o fato de que o tema de pares homossexuais formando famílias ainda não 
está pacificado na sociedade”. 

Disponível em h�p://www.ebc.com.br/cidadania/2014/11/estatuto-da-familia-proibe-casais-gays-de-adotar-filhos. Acessado em 22 de maio 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 Avanços e obstáculos da nova família 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 07

Texto I

Disponível em h�p://www.opera10.com.br/2015/04/redacao-proposta-2015-18-reducao-da.html. Acessado em 14 de junho de 2015.

Texto II

Steven Levi�, professor de economia da Universidade de Chicago. Resultado da sua influente pesquisa de 1997 in�tulada Crime Juvenil e Punição. 

Fato 1: décadas de dados acumulados mostram que a punição a jovens criminosos diminuiu substancialmente em relação à penalização de criminosos 

adultos. Fato 2: durante esse mesmo período a criminalidade violenta de autoria de menores cresceu quase o dobro da taxa de criminalidade violenta de 

autoria de adultos. Levi� se perguntou como o Fato 1 se relaciona com o Fato 2 e chegou a duas conclusões. Conclusão 1: "A diferença de cas�gos pode ser 

responsável por 60% do aumento das taxas de crescimento da delinqüência juvenil". Conclusão 2: "Os jovens são tão susce�veis à perspec�va de punição 

severa quanto os adultos". Ou seja, saber que vai pegar cana brava por um longo tempo in�mida igualmente jovens e adultos com intenções criminosas. 

(Revista Veja)

Insis�mos que a reconsideração do sistema penal juvenil não pode ser pautada sem que se paute, simultaneamente e paralelamente, uma 

aprofundada discussão do contexto. E assim entramos no ponto nodal do assunto: a necessidade de re�ficação do Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, na sua parte criminal. Precisamos resis�r à redução da menoridade penal, primeiro porque juridicamente, a idade penal mínima em 18 anos é garan�a 

de direito de individual e, portanto, é disposi�vo cons�tucional imutável, cláusula pétrea, insusce�vel de reforma por Emenda Cons�tucional. Inúmeros e 

abalizados estudos jurídicos têm sido produzidos destacando que somente uma nova Assembleia Cons�tuinte poderia modifica o ar�go 228 da Cons�tuição.

RESPONSABILIDADE PENAL DOS ADOLESCENTES E MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS Guaraci de Campos Vianna -  Desembargador do TJ-RJ

Texto III

O ECA prevê, em seu art. 104, que o menor de 18 anos (dezoito) anos é inimputável porém capaz, inclusive a criança, de cometer ato infracional, 

passíveis então de aplicação de medidas sócio-educa�vas quais sejam: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços a comunidade; 

liberdade assis�da; inserção em regime de semiliberdade; internação em estabelecimento educacional e, por fim, qualquer uma das previstas no art. 101, I a 

VI, conforme o art. 105 do ECA.

Disponível em h�p://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_ar�gos_leitura&ar�go_id=11414. Acessado em 20 de maio 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 É preciso mudar a forma de lidar com o jovem 
infrator, 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 MOTIVADORES

Texto I
A par�cipação social tornou-se, nos anos 1990, um dos princípios organiza�vos, aclamado por agências nacionais e internacionais, dos 
processos de formulação de polí�cas públicas e de deliberação democrá�ca em escala local. Fomentar a par�cipação dos diferentes atores 
polí�cos e criar uma rede que informe, elabore, implemente e avalie as polí�cas públicas são, hoje, peças essenciais nos discursos de 
qualquer polí�ca pública (auto) considerada progressista.

Disponível em  h�p://www.scielo.br/pdf/rap/v42n3/a06v42n3.pdf /.Acessado em 20 de agosto de 2018.

Texto II
Empoderamento é a ação social cole�va de par�cipar de debates que visam potencializar a conscien�zação civil sobre os direitos sociais e 
civis. Esta consciência possibilita a aquisição da emancipação individual e também da consciência cole�va necessária para a superação da 
dependência social e dominação polí�ca.

Disponível em  h�ps://www.significados.com.br/empoderamento/ /.Acessado em 20 de agosto de 2018.

Texto III

Disponível em  h�p://piadashowdebola.blogspot.com/2010/09/ibge-censo-2010-acesso-internet.html /.Acessado em 25 de abril de 2018.

Texto IV
Após a redemocra�zação do Brasil e a promulgação da Cons�tuição Federal de 1988, também denominada de Cons�tuição Cidadã, 

intensificaram-se as discussões sobre o papel da cidadania e, simultaneamente, de como o Estado deveria se organizar administra�vamente 
diante desse novo arcabouço de direitos e deveres posi�vados pelos cons�tuintes. A (re)construção da cidadania, é uma temá�ca que 
perpassa a história da humanidade, metamorfoseando-se à medida que o mundo evoluía e que os processos administra�vos se 
desenvolviam. Nesse longo caminho formas de governo foram implementadas, a própria democracia se reinventou, e, principalmente no 
final do século XX início do XXI, com a consolidação das ciências administra�vas, os processos gerenciais progrediram exponencialmente 
impactando sobremaneira as organizações públicas e a forma como estas tratam aqueles que são o des�no dos seus serviços e produtos. 
Diante do exposto acima, é importante, então, refle�r sobre a cidadania, sobre seu significado, sua evolução histórica e suas perspec�vas. 
Assim, o presente ar�go faz uma apresentação de como o Estado se organizou ao longo da história na promoção da cidadania, bem como 
apresenta o papel do Estado atual sob a perspec�va da administração gerencial, tendo como pano de fundo o paradigma do cliente para 
responder às demandas da sociedade.

Disponível em  h�p://www.profiap.org.br/profiap/eventos/2016/i-congresso-nacional-de-mestrados-profissionais-em-administracao-publica/anais-do-

congresso/40496-1.pdf /.Acessado em 20 de agosto 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 empoderamento do cidadão na administração pública e 
os avanços sociais, 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

Com base na leitura dos textos mo�vadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-
argumenta�vo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema O indivíduo frente à é�ca nacional, apresentando proposta de ação 
social, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione coerentemente argumentos e fatos para defesa de seu ponto de 
vista. 

Millôr Fernandes
 Disponivel em h�p://www2.uol.r.om.hr/millor. Acesso em 14 jul.2009.

Andamos demais acomodados, todo mundo reclamando em voz baixa como se fosse errado indignar-se.

 Sem ufanismo, porque dele estou cansada, sem dizer que este é um país rico, de gente boa e cordata, com natureza (a que sobrou) 
belíssima e generosa, sem fantasiar nem botar óculos cor-de-rosa, que o momento não permite, eu me pergunto o que anda acontecendo 
com a gente. 
 Tenho medo disso que nos tornamos ou em que estamos nos transformando, achando bonita a ignorância eloqüente, engraçado o 
cinismo bem-ves�do, interessante o bandi�smo arrojado, normal o abismo em cuja beira nos equilibramos - não malabaristas, mas palhaços. 

LUFT, L. Ponto de vista. Veja. Ed. 1988, 27 dez. 2006 (adaptado). 

Qual é o efeito em nós do "eles são todos corruptos"? 
 As denúncias que assolam nosso co�diano podem dar lugar a uma vontade de transformar o mundo só se nossa indignação não 
afetar o mundo inteiro. "Eles são TODOS corruptos" é um pensamento que serve apenas para "confirmar" a "integridade" de quem se 
indigna. 
 O lugar-comum sobre a corrupção generalizada não é uma armadilha para os corruptos: eles con�nuam iguais e livres, enquanto, 
fechados em casa, festejamos nossa esplendorosa re�dão. 
 O dito lugar-comum é uma armadilha que amarra e imobiliza os mesmos que denunciam a imperfeição do mundo inteiro.

CALLIGARIS, C. A armadilha da corrupção. Disponível em:h�p://www1.lolha.uol.com.br (adaptado). 

PROPOSTA 10

Texto I

O estado de São Paulo, o mais rico da federação, registrou em 2017 recorde histórico nas taxas de mortalidade materna, revela 
levantamento inédito do Ministério da Saúde ob�do pela . Foram 60,6 mortes por 100 mil, o maior índice já verificado no estado desde o Folha
início da série histórica do ministério, em 1996. Os números de 2018 não estão consolidados. O Rio de Janeiro viveu situação parecida, em 
patamares ainda mais maiores: 84,7 mortes por 100 mil. “A razão [taxa] de morte materna no Rio é maior do que a de vários estados no 
Nordeste. São Paulo teve aumento de 50% desde 2000”, diz a médica Fá�ma Marinho, professora do Ins�tuto de Estudos Avançados da USP e 
que até 2018 coordenou o SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade).

Disponível em  h�ps://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/06/estado-de-sp-registra-recorde-historico-de-mortalidade-materna.shtml.Acessado em 1 de 
julho de 2019.

ENEM 2009



Texto II

A morte materna é qualquer uma que acontece durante a gestação, parto ou até 42 dias após o parto, desde que decorrente de causa 
relacionada ou agravada pela gravidez. Cerca de 92% são evitáveis e ocorrem principalmente por hipertensão, hemorragia, infecções e 
abortos provocados.

Disponível em  h�ps://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/06/estado-de-sp-registra-recorde-historico-de-mortalidade-materna.shtml.Acessado em 1 de 
julho de 2019.

 Texto III

Disponível em  h�ps://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/06/estado-de-sp-registra-recorde-historico-de-mortalidade-materna.shtml.Acessado em 1 de 
julho de 2019.

Texto IV
O Brasil não cumpriu compromisso internacional para reduzir em 75% as mortes maternas e segue numa tendência de estabilização, 

mas em níveis altos, com 64,5 mortes por 100 mil —a meta era ter chegado a 35 em 2015.
Disponível em  h�ps://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/06/estado-de-sp-registra-recorde-historico-de-mortalidade-materna.shtml.Acessado em 1 de 

julho 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 Mortalidade materna – causas brasileiras, 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.

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.


