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PROPOSTA 01

TEXTO I
Estudante picado por naja: o que se sabe até agora na inves�gação sobre tráfico de animais

Pedro Krambeck, de 22 anos, chegou a ficar em coma após acidente com serpente, no Distrito Federal. Após deixar UTI, suspeito deve ser 
interrogado pela Polícia Civil.

Na úl�ma semana, a apreensão de uma cobra da espécie naja, no Distrito Federal, deu luz a um suposto esquema de tráfico de 
animais silvestres. A inves�gação começou após um estudante de medicina veterinária ser picado pela serpente, na terça-feira (7).

A cobra é originária de países da África e da Ásia, e é considerada uma das mais venenosas do mundo. Até então, não se �nha 
conhecimento da espécie no Brasil.

Após o incidente, Pedro Henrique Krambeck, de 22 anos, deu entrada em um hospital par�cular, onde con�nua internado. Por causa 
da toxicidade do veneno, ele entrou em coma, recebeu o soro an�o�dico (relembre abaixo) e se recupera no quarto após deixar a Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

Disponível em: <h�ps://g1.globo.com/df/distrito-federal/no�cia/2020/07/13/estudante-picado-por-naja-o-que-se-sabe-ate-agora-na-inves�gacao-sobre-trafico-de-
animais.ghtml>. Acesso em: 14 de jul. de 2020.

TEXTO II TEXTO III

Portanto, a biopirataria consiste na exploração, manipulação e 
apropriação ilegal de espécies da fauna e da flora, de material gené�co e de 
conhecimentos das populações tradicionais de uma nação para a exploração 
comercial em outra, sem o devido pagamento de patente. De acordo com 
Débora Silva, em seu ar�go “Biopirataria”, de 13 de maio de 2015, o conceito 
surgiu em 1992, com a “Convenção Sobre Diversidade Biológica”, apresentada 
na Eco92 e é a terceira a�vidade clandes�na que mais movimenta dinheiro, 
ficando atrás apenas do tráfico de drogas e armas.

[...] podemos ver que no Brasil, por exemplo, a biopirataria teve início 
na época do descobrimento, quando ocorreu uma intensa exploração de pau-
brasil, uma espécie de porte médio da família das leguminosas. Essa espécie, 
que era usada pelos indígenas para a fabricação de corantes, foi levada para a 
Europa pelos portugueses. Iniciou-se aí a exploração da planta e a u�lização do 
conhecimento tradicional. Outros exemplos que podem ser citados estão:

(1) o cacau que foi levado da Bahia para a África e Ásia, onde o produto começou a ser u�lizado e 
vários derivados foram produzidos;
[...](4) uma espécie de rã da Amazônia (Epipedobates tricolor) também foi alvo da biopirataria. 
Cien�stas ob�veram rãs de forma ilegal, estudaram seu veneno e produziram um produto com 
propriedades analgésicas, o qual patentearam.

Disponível em: <h�ps://poli�ca.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/biotecnologia-e-a-
biopirataria/>. Acesso em: 14 de jul. de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-
argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema As consequências da biopirataria 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.

Disponível em: <h�p://www.arionaurocartuns.com.br/2018/11/
charge-biopirataria.html>. Acesso em 14 de jul. de 2020.

Call 20 anos. Português que evolui com você.



PROPOSTA 02

Call 20 anos. Português que evolui com você.

TEXTO I
O Programa Nacional de Incen�vo ao Voluntariado, vinculado ao Ministério da Cidadania, tem por obje�vo fomentar a prá�ca do 
voluntariado como um ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo; e es�mular o crescimento do terceiro setor, contribuindo para a 
transformação do Brasil em um país mais justo e mais solidário.

São finalidades do programa:
- Promover o voluntariado de forma ar�culada entre o governo, as organizações da sociedade civil e o setor privado; e Incen�var o 
engajamento social e a par�cipação cidadã em ações transformadoras da sociedade.

Disponível em: <h�p://mds.gov.br/assuntos/patriavoluntaria#:~:text=O%20Programa%20Nacional%20de%20Incen�vo,pa%C3%ADs%20mais%20justo%20e%20mais>. 
Acesso em: 14 de jul. de 2020.

TEXTO II
O trabalho voluntário e a ONU

A cada ano, milhares de pessoas de todo o planeta trabalham como voluntários da ONU. De acordo com as Nações Unidas, voluntário é o 
jovem, adulto ou idoso que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, a diversas 
formas de a�vidades de bem estar social ou outros campos.

O voluntariado traz bene�cios tanto para a sociedade em geral como para o indivíduo que realiza tarefas voluntárias. Ele produz importantes 
contribuições tanto na esfera econômica como na social e contribui para a uma sociedade mais coesa, através da construção da confiança e da 
reciprocidade entre as pessoas. Ele serve à causa da paz, pois abre oportunidades para a par�cipação de todos.

Disponível em: <h�ps://nacoesunidas.org/vagas/voluntariado/>. Acesso em: 14 de jul. de 2020.

TEXTO III

Disponível em: <h�p://sosriosdobrasil.blogspot.com/2012/05/vamos-preservar-agua-dos-rios-�rinha.html>. Acesso em: 14 de jul. de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-

argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema O incen�vo ao voluntariado 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

Call 20 anos. Português que evolui com você.

TEXTO I

Mulher assediada em ônibus relata primeiro caso aos 13 anos: 
"Ninguém fez nada"

Kell Claudino relata que sen�u muito medo quando um homem 
desconhecido mostrou as partes ín�mas dentro do veículo em São 

Paulo

Kell Claudino, que foi assediada por um homem em um 
micro-ônibus em São Paulo, está um impressionada com a 
repercussão que o caso tomou desde que publicou um vídeo em 
uma rede social falando sobre o que aconteceu. A maquiadora, hoje 
com 19 anos, conta para a Marie Claire, que esta não é a primeira vez 
que sofre uma violência como esta e, quando estava no começo da 
adolescência, teve o mesmo problema com um vizinho que passou a 
mão em suas nádegas.

"A gente estava dentro do mercado, eu mudei de lugar e, 
em seguida, ele ficou passando a ponta do guarda chuva novamente 
na minha bunda. Eu �nha apenas 13 anos de idade! Me calei, contei 
para minha família que foram atrás, mas minha mãe não deixou 
fazer nada. Eu �nha que dar um basta. Já aconteceu tanto comigo 
que eu pensei que ele poderia fazer com mais meninas isso que ele 
fez (o homem da lotação), poderia ser agredida também, mas 
arrisquei.

Disponível em:  <h�ps://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-
Mundo/no�cia/2020/06/mulher-assediada-em-onibus-relata-primeiro-caso-aos-

13-anos-ninguem-fez-nada.html>. Acesso em: 14 de jul. de 2020.

TEXTO II

Disponível em: <h�ps://www.espacovital.com.br/publicacao-36282-assedio-sexual-
apurado-em-22-acoes-custara-r-1-milhao-ao-walmart>. Acesso em: 14 de jul. de 

2020.

TEXTO III
O que é considerado assédio sexual contra a mulher?

Devemos entender o assédio sexual como uma inves�da 
de conotação sexual, não aceitável e não solicitada, ofertas de 
favores sexuais, busca de contatos �sicos ou verbais que estão 
envolvidos em uma atmosfera hos�l e ofensiva. O assédio é uma 
forma de violência contra qualquer pessoa e considerado um 
tratamento discriminatório, tendo como única definição o termo de 
inaceitável.

São diversas as formas de comportamento que 
caracterizam o assédio sexual, incluindo a violência �sica e a 
violência mental, como, por exemplo, a coerção, quando se força 
uma pessoa a fazer o que não deseja.

A coerção pode ter duração mais prolongada, como a 
repe�ção de piadas ou frases de conotação sexual, convites 
constantes para sair ou conversas impróprias de natureza sexual, ou 
pode ser rápida, como tocar uma pessoa de forma inapropriada, ou 
ainda violação e abuso sexual.

Disponível em: <h�ps://blog.juridicocerto.com/2018/03/o-que-e-considerado-
assedio-sexual-contra-a-mulher.html>. Acesso em: 14 de jul. de 2020.

TEXTO IV

Disponível em: <h�ps://www.facebook.com/Estranho-seria
-n%C3%A3o-amar-357677627776086/posts>. Acesso em: 14 de jul. de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-

argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Assédio sexual contra mulheres, 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

Call 20 anos. Português que evolui com você.

TEXTO I

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sancionado em 13 de julho de 1990, é o principal instrumento norma�vo do Brasil sobre os 
direitos da criança e do adolescente. O ECA incorporou os avanços preconizados na Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas 
e trouxe o caminho para se concre�zar o Ar�go 227 da Cons�tuição Federal, que determinou direitos e garan�as fundamentais a crianças e 
adolescentes.

Disponível em: <h�ps://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/crianca-e-adolescente/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-versao-2019>. Acesso em: 16 de jul. de 
2020.

TEXTO II                TEXTO III

Depois de 30 anos, ECA ainda não é para todas as crianças e 
adolescentes

Conquistas ainda não a�ngem jovens negros, pobres e de 
periferias

Nestes 30 anos, temos muito o que comemorar: rompemos com 
as legislações menoristas, que criminalizavam a infância pobre, e 
ampliamos a par�cipação polí�ca da sociedade civil organizada 
por meio dos conselhos nacional, estaduais e municipais da 
criança e do adolescente. O ECA também reconheceu e garan�u 
a necessidade do “orçamento criança”, efe�vou a criação dos 
fundos nacionais, estaduais e municipais para programas, 
projetos e ações em defesa da infância e da adolescência, e 
implementou os conselhos tutelares —em contraponto ao 
poder absoluto dos juízes menoristas. Depois de anos de luta de 
a�vistas defensores da pauta da infância e adolescência, o ECA 
foi um marco histórico no reconhecimento da criança e do 
adolescente como sujeitos de direitos.

Por outro lado, percebe-se que essas conquistas não chegaram a 
todos. Quando falamos nas crianças e adolescentes negros, 
pobres e moradores das periferias, nos deparamos com uma 
realidade cruel de negligência, abandono e extermínio. De 
acordo com o Relatório Disque Direitos Humanos 2019, as 
violações de direito das crianças e adolescentes afetam em sua 
maioria jovens negros, com aproximadamente 55% do total das 
denúncias. A negligência está presente em 38% dessas 
denúncias —violência sofrida por 11% das crianças pretas e 46% 
das crianças pardas.

Disponível em: <h�ps://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/07/depois-de-
30-anos-eca-ainda-nao-e-para-todas-as-criancas-e-adolescentes.shtml>. 

Acesso em: 16 de jul. de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-

argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema ECA — instrumento de proteção integral dos direitos da 

criança e do adolescente, 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

Call 20 anos. Português que evolui com você.

TEXTO I

UnB cassa diplomas e expulsa 15 alunos por fraude em cotas raciais
Universidade cassou diplomas de duas advogadas formadas e expulsou estudantes. USP expulsou aluno branco que se autodeclarou 

negro 

A Universidade de Brasília (UnB) cassou os diplomas de duas advogadas formadas na ins�tuição e expulsou outros 15 alunos por 
suspeita de fraude em cotas raciais. Em São Paulo, pela primeira vez na história da USP, um estudante foi expulso por ter se declarado negro, 
sendo branco.

As inves�gações na UnB começaram em 2017 e concluíram pela expulsão de 15 estudantes que declararam ser negros, mas não são. 
A universidade também cassou o diploma de duas inves�gadas que já se formaram em direito.

Disponível em: <h�ps://no�cias.r7.com/educacao/unb-cassa-diplomas-e-expulsa-15-alunos-por-fraude-em-cotas-raciais-14072020>. Acesso em: 16 de jul. de 2020.

TEXTO II

Disponível em: <h�ps://medium.com/@joaovmsaraiva/autodeclara%C3
%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-%C3%A9-bagun%C3%A7a-fraudes-nas-cotas-ou-ingenuidade-

racial-1ded6f7c0354>. Acesso em: 16 de jul. de 2020.

TEXTO III

A luta contra os fraudadores de cotas raciais nas 
universidades públicas

"A gente pega casos muito óbvios, que compravam que não é 
uma questão de dúvida sobre a iden�dade de uma pessoa 
parda, mas de abuso mesmo. Não é à toa que, de longe, o 

curso com mais fraudes foi medicina, o mais di�cil de entrar", 
afirma a coordenadora do comitê de apuração de denúncias da 

UFRJ.

Loira, de cabelos lisos, com a pele branca e os olhos 
verdes, uma das estudantes aprovadas no curso de Química da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) jus�ficou sua 
entrada pelo sistema de cotas raciais dizendo "se considerar 
parda" e ser de uma família de negros.

Outros alunos brancos, já avançados no curso de 
Medicina da Unicamp, faziam até deboche e contavam piadas 
para colegas sobre o fato de terem passado no ves�bular se 
valendo das cotas — cujo obje�vo é reduzir a desigualdade racial.

Negros ainda são sub-representados nas universidades 
públicas brasileiras, compondo 50,3% dos alunos, apesar de 
corresponderem a 55,8% da população, segundo dados do IBGE 
em 2018.

Só na UFRJ já foram 280 denúncias de possíveis fraudes 
nas cotas raciais desde a implantação do sistema. Segundo a 
universidade, dos 186 já analisados, 96 foram considerados 
aptos a ocuparem as vagas reservadas para pretos, pardos e 
indígenas (PPI).

Na Universidade Estadual da Bahia, um aluno branco de 
cabelo ruivo entrou no curso de Medicina neste ano através das 
cotas — o que está sendo inves�gado.

Disponível em: <h�ps://g1.globo.com/educacao/no�cia/2020/02/23/a-luta-
contra-os-fraudadores-de-cotas-raciais-nas-universidades-publicas.ghtml>. 

Acesso em: 16 de jul. de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-

argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Fraude nas cotas raciais , 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 06

Call 20 anos. Português que evolui com você.

TEXTO I
Esportes Adaptados para Amputados e Cadeirantes

A realidade que a pessoa é inserida após enfrentar a amputação de algum membro corporal é totalmente inédita. Além das 
alterações �sicas, o emocional costuma ficar bastante afetado também.

Em razão disso, é comum que muitas pessoas recorram a inúmeras alterna�vas para ajudar a superar os desafios psicológicos pós 
amputação.

Neste contexto, aliar a realização de esportes adaptados com a fisioterapia durante a reabilitação é de extrema importância, uma vez 
que exercícios de baixo ou alto rendimento, pra�cados de forma amadora ou profissional, é inegável os bene�cios dessas a�vidades para 
amputados e demais deficientes.

Disponível em: <h�ps://blog.conforpes.com.br/co�diano/esportes-adaptados-para-amputados-e-cadeirantes/>. Acesso em: 16 de jul. de 2020.

TEXTO II
Basquete em cadeira de rodas

Pra�cado inicialmente por ex-soldados norte-americanos que haviam saído feridos da 2ª Guerra Mundial, o basquete em cadeira de 
rodas fez parte de todas as edições já realizadas dos Jogos Paraolímpicos. As mulheres passaram a disputar a modalidade em 1968, nos Jogos 
de Tel Aviv.

No Brasil, o basquete em cadeira de rodas também tem forte presença na história do movimento paraolímpico, sendo a primeira 
modalidade pra�cada aqui, a par�r de 1958, introduzida por Sérgio Del Grande e Robson Sampaio. Depois de ficar de fora das Paraolimpíadas 
por 16 anos, a seleção brasileira voltou à disputa ao conquistar a vaga para Atenas-2004 durante os Jogos Parapan-Americanos de Mar Del 
Plata. Apesar da popularidade no país, o Brasil ainda não conquistou medalhas na modalidade em Jogos Paraolímpicos.

As cadeiras de rodas u�lizadas por homens e mulheres são adaptadas e padronizadas pelas regras da Federação Internacional de 
Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF). O jogador deve quicar, arremessar ou passar a bola a cada dois toques dados na cadeira. As dimensões 
da quadra e a altura da cesta seguem o padrão do basquete olímpico.

Disponível em: <h�p://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/paraolimpiadas/modalidades/basquete-em-cadeira-de-rodas>. Acesso em: 16 de jul. de 2020.

TEXTO III

Além das barreiras �sicas advindas da deficiência, a pessoa deficiente pra�cante de a�vidade �sica sofre ainda com as barreiras 
sociais, como aponta Ma�hiesen (2007), como a falta de patrocínio; apoio dos meios de divulgação; ausência de mão de obra qualificada; 
falta de material específico para o desempenho no esporte adaptado, e a falta de dependências qualificadas e de transporte adaptado, onde 
Ferreira e Botomé (1984), contextualizam dizendo que “não é possível integrar alguém em uma sociedade cuja estrutura é desintegradora e 
propensa à marginalização”, concluindo que as pessoas com deficiência têm um importante papel social, que transpõem barreiras até então 
ina�ngíveis, pois é no sucesso desses desempenhos que surgem os elementos eficientes para combater o preconceito, a falta de 
reconhecimento, e a discriminação social.

Disponível em: <h�ps://www.efdeportes.com/efd199/deficiente-visual-na-pra�ca-do-
atle�smo.htm#:~:text=Al%C3%A9m%20das%20barreiras%20f%C3%ADsicas%20advindas,espec%C3%ADfico%20para%20o%20desempenho%20no>. Acesso em: 16 de jul. 

de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-
argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema A inclusão de deficientes �sicos no esporte brasileiro, 
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

[...] devemos par�r da premissa de que o princípio fundamental da é�ca é fazer bem aos outros. Desde os primeiros pensamentos 
filosóficos de Sócrates e Platão, a é�ca esteve interligada ao sen�do do bem, da virtude, do valor dos indivíduos, da educação para a jus�ça e 
da busca por uma sociedade mais justa.

Cada indivíduo possui cultura, costumes e caracterís�cas dis�ntas. Consequentemente, o lugar em que vivemos, possui uma grande 
variedade de pessoas com as mais dis�ntas par�cularidades. O sucesso do relacionamento social está ligado às nossas escolhas e a�tudes. 
Não é suficiente somente conviver, temos que aceitar e respeitar as diferenças de todos os grupos que fazem parte da sociedade.

Disponível em: <h�ps://administradores.com.br/ar�gos/a-importancia-do-comportamento-e�co-em-nossa-vida>. Acesso em: 16 de jul. de 2020.



Call 20 anos. Português que evolui com você.

TEXTO II

O termo é�ca deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma pessoa). É�ca é um conjunto de valores morais e princípios que 

norteiam a conduta humana na sociedade. A é�ca serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém 

saia prejudicado. Neste sen�do, a é�ca, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sen�mento de jus�ça social.

A é�ca é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Do ponto de vista da Filosofia, a É�ca é uma 

ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. 

Disponível em: <h�ps://www.suapesquisa.com/>. Acesso em: 16 de jul. de 2020.

TEXTO III

SOLIDARIEDADE COMO DEVER SOCIAL E ÉTICO

[...]

Mas de que solidariedade estamos falando?

Em primeiro lugar, falamos do espírito público e do senso social e humano que devem – ou deveriam – ditar aos que têm o privilégio de 

trabalhar em casa: que só saiam dela em caso de extrema necessidade. Ao prevenir-se contra o contágio da pandemia estará conferindo 

àquela prerroga�va o seu valor humanitário essencial, que é o de proteger toda a sociedade.

Porém, em tempos de tão grave e prolongada provação, quando é real e igualitário o risco de sermos acome�dos de uma doença para a qual 

não tem remédio conhecido ou vacina eficaz, muito mais do que presumida 'penitência preven�va', a solidariedade concreta deve ser 

internalizada em cada um de nós como expressão da grandeza espiritual, transcendente, que nos faz seres humanos autên�cos.

Disponível em: <h�p://www.tce.ms.gov.br/no�cias/detalhes/5841/solidariedade-como-dever-social-e-e�co>. Acesso em: 16 de jul. de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-

argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema A urgência de valores é�cos na contemporaneidade, 

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

TEXTO I
Nos úl�mos dias, diversos perfis surgiram nas redes sociais com o nome de Jonathan Galindo, apelidado Homem-Pateta, incen�vando 
crianças e adolescentes a pra�carem desafios perigosos e suicidas. O caso lembra outros que já deixaram pais e mães bastante preocupados, 
como o jogo da Baleia Azul, de 2017. Autoridades já inves�gam as intenções e os possíveis crimes come�dos por esses perfis. Na segunda-feira 
(29), a mãe de um garoto disse ao programa "Encontro com Fá�ma Bernardes", da Globo, que o filho estava conversando com uma pessoa, 
por meio de um perfil nas redes sociais com o nome Jonathan Galindo, que insinuava que a criança se jogasse de um prédio.

Disponível em h�ps://www.uol.com.br/universa/no�cias/redacao/2020/07/05/caso-homem-pateta-como-manter-seu-filho-protegido-dos-perigos-da-internet.htm. 
Acessado em 5 de julho de 2020.

TEXTO II

Diálogo é fundamental

O primeiro passo para fazer um acompanhamento de perto é estabelecer o diálogo. Os pais devem conversar com os filhos com o intuito de 
orientar sobre os riscos que a internet oferece. E, nessa conversa, vale estabelecer uma relação transparente e de confiança, com os adultos 
alertando sobre os conteúdos digitais acessados e sobre as possíveis pessoas que possam entrar em contato com as crianças. "Os pais devem 
ter livre acesso aos disposi�vos eletrônicos dos filhos, que precisam saber disso. É um combinado que deve ser estabelecido desde o início, 
pois a própria privacidade é uma conquista gradual", afirma a psicóloga Bia Sant'Anna*, especialista em Neuropsicologia pela Faculdade de 
Medicina da USP (FMUSP).

TEXTO III

Os pais precisam ficar atentos ao comportamento dos filhos em relação ao jogo da Baleia Azul. No entanto, é importante estar ciente de 
que o envolvimento no jogo pode ser um indício de que o jovem está sofrendo de outros problemas psicológicos, como uma depressão. 
"A depressão é uma doença e é preciso buscar ajuda de um especialista que possa orientar e trabalhar com o adolescente", orienta a 
psicóloga Gabriela Malzyner.

Disponível em h�ps://www.uol.com.br/universa/no�cias/redacao/2017/04/19/meu-filho-jogava-baleia-azul-e-se-machucou-era-um-pedido-de-
ajuda.htm?cmpid=copiaecola. Acessado em 19 de abril de 2017.
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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.

TEXTO IV

Denuncie perfis inadequados às autoridades. Uma maneira fácil de denunciar ou pedir ajuda é por meio do Disque 100, que hoje está 
vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), e recebe relatos de todo �po de violência contra a criança, 
gratuitamente, de qualquer localidade do Brasil. Se for o caso de procurar uma delegacia, veja se há, em sua cidade, uma especializada em 
crimes digitais. Em São Paulo, por exemplo, há a Delegacia de Delitos Come�dos por Meios Eletrônicos (DIG/DEIC) e, no Rio de Janeiro, a 
Delegacia de Repressão aos Crimes de Informá�ca (DRCI).

Disponível em h�ps://www.uol.com.br/universa/no�cias/redacao/2020/07/05/caso-homem-pateta-como-manter-seu-filho-protegido-dos-perigos-da-internet.htm. 
Acessado em 5 de julho de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-

argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Exposição das crianças à internet, 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.


