
V CADERNO DE PROPOSTAS

PROPOSTA 01

2019anos

Textos Mo�vadores

Texto I

Quando nos deparamos com situações em que nos sen�mos obrigados a fazer o bem sem olhar a quem, estamos diante de uma 
conduta é�ca. Tudo que é bem, é é�co. O ser humano é movido pelos ideais construídos em sua personalidade. Nesse aspecto, a é�ca está 
intrinsecamente ligada ao comportamento humano. Quando fazemos algo moralmente incorreto à vista social, acabamos por perceber que 
há um ins�nto no fundo do pensamento acusando que aquela conduta não foi correta. Este poder de reflexão mental, também é 
proporcionado pela é�ca, através dos valores morais transmi�dos no transcorrer da vida.

Disponível em h�ps://jessicaszilagyi.jusbrasil.com.br/ar�gos/244342526/deveres-e�cos-na-familia /. Acessado em 17 de setembro de 2019.

Texto II
Mas será que é�ca é o mesmo que moral? Há autores que os tratam como sinônimos, porém, há os que propõem conceitos 

divergentes. A origem da palavra Moral provém da palavra la�na que designa costumes, por outro lado, a palavra é�ca possui origem grega, 
também significando costumes. O que os diferencia é a e�mologia da palavra, designando moral a conduta intrínseca da cultura de cada 
povo, e é�ca a busca pela compreensão dos sen�dos valora�vos, sendo esta, cien�fica e filosófica. Neste diapasão, alguns autores concedem 
sen�dos interessantes aos referidos termos, como atesta Edouard Delruelle, “o termo é�ca permite delimitar uma dimensão do 
comportamento que escapa à moral... É a dimensão subje�va e ponderada dos valores e normas; a forma como cada um se conduz, como 
cada um se define enquanto sujeito moral”.

Disponível em h�ps://jessicaszilagyi.jusbrasil.com.br/ar�gos/244342526/deveres-e�cos-na-familia /. Acessado em 17 de setembro de 2019.

Texto III
O estudo da é�ca baliza o comportamento humano e nos conduz a parâmetros conhecidos: o eterno e parabólico contraste — o bem 

e o mal, a virtude e o pecado, a verdade e o erro, o joio e o trigo. A moral diz respeito aos costumes e se cons�tui num conjunto de regras de 
procedimento. Via de regra, a conduta das pessoas tem seu nascedouro na Família, cujas funções variaram no curso da História. Ins�tuição 
social primária, caracteriza-se pela residência comum e pelo convívio de pais e filhos. Certo é que, desde tempos imemoriais, a Família é 
responsável pela “reprodução da espécie, pela criação e socialização dos filhos e pela transmissão essencial do patrimônio cultural”. Vivemos 
uma época de grandes transformações e de exigências que nos impedem, muitas vezes, o compar�lhar, o dialogar, o encontro. Mas a família 
con�nua sendo o referencial insubs�tuível.

Disponível em  h�ps://www.construirno�cias.com.br/a-familia-e-o-compromisso-com-a-e�ca-e-a-moral///. Acessado em 17 de setembro de 2019.

Texto IV
Dizia Rousseau que “a família é o primeiro modelo das sociedades polí�cas: o chefe é a imagem do pai; o povo, a imagem dos filhos”. 

É de Mirabeau esta constatação: “Os sen�mentos e os costumes, que são a base da felicidade pública, formam-se no lar”. Ou, como lembrou 
Balzac: “a família será sempre a base das sociedades”.

Disponível em  h�ps://www.construirno�cias.com.br/a-familia-e-o-compromisso-com-a-e�ca-e-a-moral///. Acessado em 17 de setembro 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 Valores é�cos e sociais da pessoa e da família, 
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

O bullying é um termo u�lizado para descrever atos de violência �sica ou moral, intencionais e repe�dos, pra�cados por um ou mais 
indivíduos, causando dor e angús�a, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder. Devido ao fato de ser um fenômeno que só 
recentemente ganhou mais atenção, o assédio escolar ainda não possui um termo específico consensual, sendo o termo em inglês bullying 
constantemente u�lizado pela mídia.

Disponível em �ps://meuar�go.brasilescola.uol.com.br/educacao/bullying-um-desafio-as-escolas-seculo-xxi.htm/. Acessado em 17 de setembro de 2019.

Texto II
No Brasil, uma pesquisa do IBGE (Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca) apontou Brasília como a capital do bullying. Segundo 

o estudo, 35,6% dos estudantes entrevistados disseram serem ví�mas constantes da agressão. Belo horizonte, em segundo lugar com 35,3% 
e Curi�ba, em terceiro lugar com 35,2%, foram, junto com Brasília, as capitais com maior freqüência de estudantes que declaram ter sofrido 
bullying alguma vez. Ainda, segundo a pesquisa do IBGE, em Brasília, o maior número de casos ocorreu nas escolas par�culares: 35,9%, contra 
26,2% dos estudantes nas escolas públicas e que o bullying é mais freqüente entre os estudantes do sexo masculino (32,6%) do que entre os 
escolares do sexo feminino (28,3%).

Disponível em �ps://meuar�go.brasilescola.uol.com.br/educacao/bullying-um-desafio-as-escolas-seculo-xxi.htm/. Acessado em 17 de setembro de 2019.

Texto III

Texto IV
A escola é vista, tradicionalmente, como um local de aprendizado, avaliando-se o desempenho dos alunos com base nas notas dos 

testes de conhecimento e no cumprimento de tarefas acadêmicas. A escola pode se amparar em três documentos legais de abrangência 
nacional e internacional para solucionar o problema do bullying: a Cons�tuição da República Federa�va do Brasil, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e a Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas que são a base de entendimento com relação ao 
desenvolvimento e educação de crianças e adolescentes. Em todos esses documentos, estão previstos os direitos ao respeito e à dignidade, 
sendo a educação entendida como um meio de prover o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania.

Disponível em �ps://meuar�go.brasilescola.uol.com.br/educacao/bullying-um-desafio-as-escolas-seculo-xxi.htm/. Acessado em 17 de setembro 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 , Bullying: um desafio às escolas 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 03

Textos Mo�vadores

Texto I

Disponível em  h�p://meioambientetecnico.blogspot.com/2014/03/relacao-homem-e-natureza-parte-4.html//. Acessado em 17 de setembro de 2019.

Texto II
De acordo com o livro "A História das Coisas", entre quatro e cinco milhões de hectares de florestas são destruídos no mundo em prol 

da construção de indústrias e centros urbanos e, no Brasil, apenas 8,5% da área original da Mata Atlân�ca não foi desmatada em função da 
urbanização. Entre as principais causas do desmatamento estão a expansão do agronegócio a construção de fábricas e empreendimentos 
imobiliários. Assim percebe-se o papel fundamental da modernização na destruição do ambiente.

Disponível em: h�p://www.portaleducacao.com.br/biologia/ar�gos/5382/impacto-ambiental-acao-do-homem-sobre-o-meio-ambiente. Acessado em 17 de setembro de 
2019.

Texto III

Disponível em  h�p://meioambientetecnico.blogspot.com/2014/03/relacao-homem-e-natureza-parte-4.html//. Acessado em 17 de setembro de 2019.

Texto IV

Impacto Ambiental é a alteração no meio ou em algum de seus componentes por determinada ação ou a�vidade. Estas alterações 

precisam ser quan�ficadas, pois apresentam variações rela�vas, podendo ser posi�vas ou nega�vas, grandes ou pequenas. É importante 

saber que avaliar as consequências de algumas ações, para que possa haver a prevenção da qualidade de determinado ambiente que poderá 

sofrer a execução de certos projetos ou ações, ou logo após a implementação dos mesmos. As ações humanas sobre o meio ambiente tem o 

lado posi�vo e/ou nega�vo, dependendo da qualidade da intervenção desenvolvida. A ciência e a tecnologia podem ser u�lizadas 

corretamente, contribuindo enormemente para que o impacto humano sobre a natureza seja posi�vo e não nega�vo. De acordo com o �po 

de alteração, pode ser ecológica, social e/ou econômica. Impacto ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um 

choque, resultante da ação do homem sobre o meio ambiente.

Disponível em: h�p://www.portaleducacao.com.br/biologia/ar�gos/5382/impacto-ambiental-acao-do-homem-sobre-o-meio-ambiente. Acessado em 17 de setembro 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 relação entre o homem e o meio ambiente, 

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
O Brasil ocupa o 4º lugar entre os principais países emissores de gases do efeito estufa. Erradicando o desmatamento, o País passaria 

a ocupar o 18º lugar.
Disponível em h�ps://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/clima_news/mudancas_especiais/live_earth/

desenvolvimento_sustentavel_na_amazonia//. Acessado em 17 de setembro de 2019.

Texto II
Além das áreas protegidas, outra forma de conter o desmatamento e, consequentemente as mudanças climá�cas, é desenvolver 

a�vidades econômicas sustentáveis nas florestas, de modo a fortalecer as comunidades locais e aproveitar os recursos disponíveis nas 
regiões. O apoio a projetos de manejo florestal comunitário e empresarial, manejo de pesca, inicia�vas de capacitação, educação e 
conscien�zação ambiental e ações de comunicação e polí�cas públicas.

Disponível em h�ps://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/clima_news/mudancas_especiais/live_earth/
desenvolvimento_sustentavel_na_amazonia//. Acessado em 17 de setembro de 2019.

Texto III
Com esse obje�vo, o WWF-Brasil criou o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (PADS). Os projetos do PADS ajudam 

famílias a viver da coleta de castanha-do-Brasil, óleo de copaíba, artesanato, ecoturismo e outros produtos florestais, sem ter que derrubar 
árvores para re�rar madeira ou abrir pastagens, assegurando, desta forma, a conservação da floresta e da biodiversidade.

Disponível em h�ps://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/clima_news/mudancas_especiais/live_earth/
desenvolvimento_sustentavel_na_amazonia//. Acessado em 17 de setembro de 2019.

Texto IV

Disponível em: h�ps://asmetro.org.br/portalsn/2017/06/16/mudanca-de-legislacao-pode-beneficiar-grandes-desmatadores-da-amazonia-dizem-especialistas/. Acessado 

em 17 de setembro 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 Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, 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 05

Textos Mo�vadores

Texto I
Diz o ar�go 205 da Cons�tuição Federal de 1988: " A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incen�vada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho".

Disponível em h�ps://www.direitonet.com.br/ar�gos/exibir/479/Educacao-na-Cons�tuicao-de-1988-O-ar�go-205/. Acessado em 17 de setembro de 2019.

Texto II
O financiamento da educação é sempre assunto polêmico. A Cons�tuição Federal de 1988 foi responsável pela definição de 

percentuais mínimos, que não constavam na legislação anterior. Com isso, o setor educacional conta com garan�as legais de seu 
financiamento. Tem-se ques�onado muito a suficiência destes recursos, a lisura de sua aplicação e os resultados alcançados com os 
percentuais aplicados. Todavia, somente com a disposição em lei desta obrigação financeira é que se fazem possíveis estes ques�onamentos. 

Disponível em h�p://portais.seed.se.gov.br/sistemas/portal/arquivos/p14-527_Confer%C3%AAncia%20CONAE%20Japaratuba.pdf/. Acessado em 17 de 
setembro de 2019.

Texto II  

Disponível em h�ps://educador360.com/gestao/�rinhas-para-refle�r-sobre-educacao//. Acessado em 17 de setembro de 2019.

Texto IV
O Future-se é um projeto do Ministério da Educação divulgado pelo atual ministro Abraham Weintraub e pelo secretário de 

educação superior, Arnaldo Lima, em evento em Brasília, no dia 16 de julho de 2019, no qual es�veram presentes 62 dos reitores das 
Universidades Federais brasileiras. Segundo o MEC, o obje�vo com ele é dar mais autonomia financeira para as Universidades e Ins�tutos 
Federais, fomentando o empreendedorismo e a inovação e captando recursos privados. Isso se daria através de contratos de gestão da União 
e dos IFES com Organizações Sociais (OS) que possuam a�vidades “ligadas ao ensino, à pesquisa cien�fica, ao desenvolvimento tecnológico, à 
cultura e que estejam relacionadas às finalidades do Programa”.

Disponível em:  h�ps://www.poli�ze.com.br/future-se-entenda-a-nova-proposta-do-mec//. Acessado em 17 de setembro 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 O papel do Estado na garan�a do direito à educação de 
qualidade, 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.


