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PROPOSTA 01

Texto I

Tarefas sob demanda ganham espaço em um mercado transformado pela automação e pela inteligência ar�ficial

Na primeira metade do século XXI, o mundo do trabalho está em ebulição. Os impactos das transformações provocadas pela automação 

acentuada e pela inteligência ar�ficial ainda são di�ceis de mensurar — as previsões vão de cortes de 10% a 40% dos empregos atuais. Uma 

situação, porém, já faz parte do presente: as tarefas sob demanda, tendência já ba�zada de uberização do trabalho. A carreira dentro de uma 

única empresa ficou para trás, e as funções de média gerência estão desaparecendo num processo considerado sem volta.

Disponível em: <h�ps://epoca.globo.com/tecnologia/no�cia/2018/05/uberizacao-do-trabalho-no-seculo-xxi.html>. Acesso em: 29 de set. de 2020.

Texto II

[...] foram impostas, aos poucos, outras formas de criar trabalho e, ao fim e ao cabo, de “se virar”. Ao longo dos úl�mos trinta anos, a 

integração individual no mercado de trabalho passa ser a forma de organização predominante. Para sua inserção, o trabalhador deve 

aprender a se autogerir, tornar-se empregável, inves�ndo em si mesmo. Deve, especialmente, aprender a ser um empreendedor: um 

indivíduo em constante formação que toma para si todos os riscos de seu trabalho.

Disponível em: <h�ps://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S0303-76572020000101501&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 29 de set. de 2020.

Texto III

Disponível em:<h�ps://twi�er.com/hashtag/uberizac%C3%A3o>. Acesso em: 29 de set. 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 Uberização do trabalho no século XXI: consequências 

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.

Call 20 anos. Português que evolui com você.



PROPOSTA 02

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Texto I

O que é cultura do cancelamento? O que significa nos mundos real e digital?

Há quem faça comentários desnecessários na internet propositalmente, seja para chamar a atenção ou por querer manifestar seus 

pensamentos, e também há quem seja contra a ideia de desconstrução social e tem dentro de si ideais enjaulados que parecem nunca ter 

acesso à modernização. Em ambos os casos, a internet se tornou uma grande jus�ceira e uma nova forma de jus�ça social surgiu: a cultura do 

cancelamento.

Cancelar uma pessoa virou uma prá�ca usada por muitos nas redes sociais nos úl�mos anos, e "cultura do cancelamento" foi eleito 

como o termo do ano em 2019 pelo Dicionário Macquarie, que todos os anos seleciona as palavras e expressões que mais caracterizam o 

comportamento de um ser humano.

Disponível: <h�ps://canaltech.com.br/comportamento/o-que-e-cultura-do-cancelamento-164153/>. Acesso em: 29 de set. de 2020.

Texto II

Um dos exemplos recentes da cultura do cancelamento nas redes sociais foi ocorrido com uma digital influencer do mundo fitness 

que, durante a pandemia e o isolamento social, meses após ser diagnos�cada e "se curar" do coronavírus, reuniu alguns amigos em sua casa, 

fazendo publicações da "fes�nha". A anfitriã foi imediatamente cancelada nas redes sociais, com a consequente perda de diversas parcerias e 

rescisão de contratos. E apesar do pedido de desculpas e reconhecimento do erro, o cancelamento se manteve, beirando o linchamento 

virtual e fazendo com que ela desa�vasse seu perfil em uma de suas redes sociais.

Nesse contexto, observa-se que o "Tribunal da Internet" não realiza seus julgamentos com igualdade ou proporcionalidade. 

Primeiro, porque deixa-se de discu�r ideias e passa-se a discu�r pessoas ou empresas. Segundo, porque poucos preferem ouvir, entender e 

formar uma opinião antes de atacar. Terceiro, porque outras pessoas ou empresas envolvidas em situações análogas, por exemplo, não 

sofrem sanções na mesma intensidade que as "canceladas". Quarto, porque, no mundo virtual, é muito tênue a linha entre a crí�ca 

constru�va e o ataque reves�do ofensas.

Disponível em: <h�ps://www.migalhas.com.br/depeso/331363/o-tribunal-da-internet-e-os-efeitos-da-cultura-do-cancelamento>. Acesso em: 29 de set. de 2020.

Texto III

Disponível em: <h�p://www.agora.com.vc/no�cia/charge-discursos-de-odio-nas-redes-sociais/>. Acesso em: 29 de set. 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 cancelamento nas redes 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 03

Call 20 anos. Português que evolui com você.

TEXTO I

Apesar de risco de fraude, cota para candidatos negros é inegável avanço, dizem debatedores

Gabriela Cruz, do Tucanafro (PSDB), e Marcelo Issa, do Transparência Par�dária, par�ciparam do Ao Vivo em Casa

A presidente do Tucanafro (PSDB), Gabriela Cruz, e o diretor-execu�vo do Movimento Transparência Par�dária, Marcelo Issa, 

disseram nesta segunda-feira (21) considerar um grande avanço a possibilidade de a Jus�ça determinar, já para este ano, o início da divisão 

proporcional de verbas e propaganda eleitoral a candidatos brancos e negros.

O ganho em termos de jus�ça social e igualdade racial supera em muito o de eventuais fraudes que podem ocorrer, avaliaram eles 

[...]

Disponível em: <h�ps://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/live-da-folha-discute-problemas-da-legislacao-eleitoral-e-falta-de-transparencia-dos-par�dos.shtml>. 

Acesso em: 29 de set. de 2020.

TEXTO II

Chegam a 42 mil os candidatos que mudaram declaração de cor para eleição deste ano

Pouco mais de um terço (36%) dos que também concorreram em 2016 alterou a cor de branca para parda; outros 30% se declaravam 

pardos e agora se dizem brancos

Na úl�ma quinta-feira (23), quando a Folha fez uma contabilização dos candidatos já registrados junto ao TSE, eram 21 mil os que 

alteraram a declaração de cor.

O prazo para registro de candidaturas se encerrou neste sábado (26). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, uma 

parcela pequena de registros, feitos de forma presencial, ainda levará alguns dias para ser absorvida pelo sistema.

Até o fim da manhã deste domingo, o TSE contabilizava 526 mil pedidos de registro de candidatura. É o maior número já registrado 

em um pleito municipal. Também é recorde o número de mulheres e negros inscritos na corrida eleitoral.

Os autodeclarados pretos e pardos somam 51% dos candidatos (264 mil) contra 48% dos brancos (249 mil). Entre os negros, 208 mil 

se declaram pardos e 56 mil, pretos.

TEXTO III

Senadores elogiam aplicação de cota para negros já nas eleições de 2020

Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, determinou que a cota financeira para candidatos negros 

seja aplicada ainda nas eleições municipais deste ano. Pelas redes sociais, os senadores comemoraram a medida ao considerá-la um passo 

importante na promoção da igualdade e do equilíbrio na disputa eleitoral.

“A decisão do ministro Lewandowski, do STF, determinando para as eleições deste ano esse incen�vo a candidaturas de pessoas negras, 

representa uma grande vitória em defesa de um país mais inclusivo, igualitário e sem preconceito”, celebrou o senador Fabiano Contarato 

(Rede-ES).

Para o senador Paulo Paim (PT-RS), a medida chega a tempo para que par�dos e candidatos possam promover um pleito mais justo.   

Disponível em: <h�ps://www12.senado.leg.br/no�cias/materias/2020/09/11/senadores-elogiam-aplicacao-de-cota-para-negros-ja-nas-eleicoes-de-2020>. Acesso em: 29 

de set. 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 Cotas para negros nas eleições, 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

Os desafios da inclusão racial no mercado de trabalho

Pesquisa recente apontou que negros representam são menos de 1% nos grandes escritórios de advocacia

A polí�ca de cotas implementada no Brasil vem colaborando para o ingresso cada vez maior da população negra nos cursos universitários. 

Contudo, os obstáculos e desafios profissionais para as pessoas negras permanecem. Primeiro, ainda durante a faculdade, para o acesso à 

formação complementar, encontrando estágios voltados à área de formação acadêmica nos diferentes segmentos de atuação. Depois, já com 

o curso concluído, para ingressar no mercado de trabalho.

Disponível em: <h�ps://www.cartacapital.com.br/opiniao/os-desafios-da-inclusao-racial-no-mercado-de-trabalho/>. Acesso em: 01 de out. de 2020.

TEXTO II

Denúncias de discriminação racial no trabalho crescem 30% em quatro anos

Ministério Público do Trabalho recebeu perto de 900 queixas desde 2013. Especialistas dizem que há subno�ficação

RIO - O Ministério Público do Trabalho (MPT) recebeu 896 denúncias de casos de discriminação em razão da origem, raça, cor ou etnia nos 

úl�mos cinco anos. Só no ano passado foram 205, um crescimento de 30% em relação a 2014. O MPT divulgou o levantamento em alusão ao 

Dia Internacional da Luta Contra a Discriminação Racial, celebrado nesta quinta-feira. No Brasil, de acordo com os dados mais recentes do 

IBGE, negros têm as mais altas taxas de desemprego e recebem, em média, salários mais baixos.

Disponível em: <h�ps://oglobo.globo.com/economia/denuncias-de-discriminacao-racial-no-trabalho-crescem-30-em-quatro-anos-23538353>. Acesso em: 01 de out. de 

2020.

TEXTO III

TEXTO IV

Mercado de trabalho ainda é excludente para negros no Brasil

Enfrentar esta�s�cas, preconceitos, um mercado de trabalho excludente e falta de oportunidades educacionais: essa é a realidade da 

população negra no Brasil. Apesar de terem vivenciado uma melhora na condição de vida nos úl�mos anos, com maior inserção no ensino 

superior, o grupo con�nua a sofrer os impactos de um problema histórico do país. De acordo com dados divulgados pelo Ins�tuto Brasileiro 

de Geografia e Esta�s�ca (IBGE) no ano passado, entre 2005 e 2015, o percentual de negro e negras universitários saltou de 5,5% para 12,8%. 

No entanto, esse o crescimento posi�vo não é igual quando a análise é a ocupação de vagas no mercado formal de trabalho. Mesmo mais 

graduados, os negros con�nuam com baixa representa�vidade nas empresas.

Disponível em: <h�ps://economia.estadao.com.br/blogs/ecoando/mercado-de-trabalho-ainda-e-excludente-para-negros-no-brasil/>. Acesso em: 01 de out. 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 Discriminação racial no mercado de trabalho, 

apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.



PROPOSTA 05

Call 20 anos. Português que evolui com você.

TEXTO I

Queimadas no Pantanal: avanço do fogo ameaça santuário de araras azuis

O fogo que consome o Pantanal desde julho avança e coloca em risco um dos maiores abrigos de araras azuis do país.

Cerca de 700 animais hoje usam as árvores espalhadas pela fazenda São Francisco de Perigara, no município de Barão de Melgaço, no Mato 

Grosso, como refúgio.

Todo fim de tarde, conta a bióloga Neiva Guedes, dezenas de araras se reúnem ali para pernoitar. Isso acontece há quase 60 anos, desde que o 

então dono da propriedade resolveu cercar e proteger o local.

É a maior concentração de animais da espécie para dormitório no país.

Disponível em: <h�ps://www.bbc.com/portuguese/brasil-53773584>. Acesso em: 01 de out. de 2020.

TEXTO II

Disponível em: <h�ps://domtotal.com/charge/1361/2015/11/desastre-ambiental/>. Acesso em: 01 de out. de 2020.

TEXTO III

O que é desastre ambiental?

É um acontecimento que provoca uma alteração nega�va no meio ambiente, tal como a desestabilização da fauna e da flora, a morte e a 

deslocação de pessoas.

Os desastres ambientais tanto podem ter origem natural, como podem ocorrer por intervenção humana.

Disponível em: <h�ps://www.todamateria.com.br/desastres-ambientais/>. Acesso em: 01 de out. 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 Os efeitos dos desastres ambientais 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 06

Call 20 anos. Português que evolui com você.

TEXTO I

O trabalho escravo foi banido em quase todos os países, mas ainda existem muitas pessoas vivendo sob essa condição ao redor do mundo.

Entre as mulheres, as formas mais comuns dessa violência são forçá-las a se casar, a fazer serviços domés�cos ou a se pros�tuir. No caso dos 

homens, destaca-se o serviço em barcos da indústria da pesca.

A chamada escravidão moderna a�nge mais de 45,8 milhões de pessoas no mundo, segundo a edição deste ano do Índice Global de 

Escravidão, publicado pela Fundação Walk Free, da Austrália. A maioria (quase 35%) está na Ásia.

Na América La�na, são 2,16 milhões de trabalhadores, 161,1 mil deles no Brasil - em 2014, eram 155,3 mil. Segundo o relatório, a incidência 

desse crime é maior nas áreas rurais no país, principalmente em regiões de cerrado e na Amazônia.

Disponível em: <h�ps://www.bbc.com/portuguese/internacional-36429539>. Acesso em: 01 de out. de 2020.

TEXTO II

Disponível em: <h�p://gilmaronline.blogspot.com/2017/09/charge-escravidao-moderna.html>. Acesso em: 01 de out. de 2020.

TEXTO III

Idosa em condição análoga à escravidão é resgatada; 3 responderão a processo

Uma idosa de 61 anos foi resgatada, em uma operação do Ministério Público do Trabalho (MPT) com a Polícia Civil, de uma casa no Alto de 

Pinheiros, zona oeste de São Paulo, onde era man�da em condição análoga à de escravidão. As autoridades encontraram a mulher em um 

depósito no quintal da casa dos patrões, onde não recebia alimentação, não �nha acesso a um banheiro e não recebia salário regular.

Disponível em: <h�ps://www.aquino�cias.com/2020/06/20200626191904-idosa-em-condicao-analoga-a-escravidao-e-resgatada-3-responderao-a-processo/>. Acesso em: 

01 de out. 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 Persistência de prá�cas de escravidão 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.



Call 20 anos. Português que evolui com você.

PROPOSTA 07

TEXTO I

Sobre a intolerância e o ódio

Elie Wiesel, um dos sobreviventes dos campos de concentração e Nobel da Paz em 1986, disse que a intolerância está situada no início do 

ódio. A relação me parece correta. A intolerância é uma indisposição diante do outro; uma variedade da impaciência que autoriza a 

separação, a não convivência, o isolamento e o desprezo. O ódio vem depois.  O ódio é uma escada na qual se sobe ou não. O problema é que, 

depois que subimos, é di�cil descer. Para vencer o ódio é preciso impedir que se suba o primeiro degrau da escada.

Há algo em comum entre o ódio e a intolerância e se pode observar isso quando nos damos conta de que eles se encontram no plural. Como 

regra, os dois sen�mentos se manifestam diante de grupos que seriam definidos por caracterís�cas vergonhosas e/ou ameaçadoras. Um 

racista odeia os negros, os índios, ou os judeus, não um negro em par�cular ou este índio ou este judeu. O mesmo vale para as demais formas 

de ódio e intolerância que se obrigam a lidar com estereó�pos, não com pessoas concretas. Aqui, a biologia se cruza com a cultura, porque 

intolerância e o ódio precisam ser ensinados. As crianças, por isso mesmo, embora possam ser perversas, não são intolerantes. Para que a 

intolerância se construa e se transforme em ódio, é preciso, afinal, uma base teórica-discursiva, ainda que rudimentar.

Disponível em: <h�ps://www.extraclasse.org.br/opiniao/colunistas/2016/06/sobre-a-intolerancia-e-o-odio/>. Acesso em: 01 de out. de 2020.

TEXTO II

Disponível em: <h�ps://�rasarmandinho.tumblr.com/page/49>. Acesso em: 01 de out. de 2020.

TEXTO III

Discursos de ódio ganham evidência no Brasil e incen�vam violência contra minorias

Para especialistas, discursos intolerantes podem incen�var e reforçar opressões e casos de violência �sica. Formas mais atenuadas de 

reproduzir preconceitos são ainda piores

Para Diana Luz Pessoa de Barros, professora �tular aposentada do Departamento de Linguís�ca da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o sujeito polí�co e a 

mídia assumem uma posição de poder e do saber, e acabam por se tornar referências.

Os discursos intolerantes vindos de pessoas, como polí�cos ou professores, confirmam” o preconceito do outro, que passa a 

considerar justo o pensamento. “Se o mais sábio e o mais poderoso pensa assim, é correto que ele também o faça”, argumenta Diana. “Isso 

não é ser contra liberdade de imprensa e liberdade de pensamento, mas é ser a favor de responsabilidade do que se diz ao ocupar certos 

papéis”, completa.

Disponível em: <h�ps://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/09/casos-de-agressoes-fisicas-reproduzem-intolerancia-dos-discursos-de-odio-8018/>. Acesso em: 01 

de out. 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 Intolerância e discurso de ódio contra minorias, 

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.



Call 20 anos. Português que evolui com você.

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.

PROPOSTA 08

TEXTO I

Disponível em: <h�ps://www.google.com/search?q=O+impacto+dos+influenciadores+digitais>. Acesso em: 01 de out. de 2020.

TEXTO II
O que são influenciadores digitais?

Influenciadores digitais são pessoas que usam as plataformas online para compar�lhar conteúdo e gerar um comportamento em quem 
acompanha seus canais.

Ser capaz de influenciar uma decisão envolve, entre outras coisas:
credibilidade;
autoridade;
envolvimento (também conhecido como engajamento digital);
alinhamento entre influenciador e público.
É importante notar que para conseguir tudo isso, um influenciador deve ter como obje�vo principal gerar conteúdo relevante para o público-
alvo.

Por meio desses elementos, um influenciador pode ser capaz de fazer um seguidor tomar uma decisão e fazer uma escolha.
Isso envolve escolhas pessoais, mudanças de comportamento, adoção de novos hábitos e, claro, a decisão por comprar ou não algo.

Disponível em: <h�ps://blog.lahar.com.br/midias-sociais/o-que-sao-influenciadores-digitais/>. Acesso em: 01 de out. de 2020.

TEXTO III
Maioria dos jovens brasileiros já usou influenciadores como fonte para conhecer marcas

Pesquisa da Youpix mostrou que apenas 10% das pessoas com 18 a 34 anos não foram impactadas por influenciadores nas redes sociais

Um estudo feito pela Youpix, especialista no mercado de criadores de conteúdo, mostrou que a maioria dos jovens brasileiros já teve contato 
com alguma marca por meio de influenciadores. Segundo a pesquisa, 64% dos jovens de 18 a 34 anos já usaram influenciadores digitais como 
uma fonte para conhecer uma marca ou produto.

Ainda de acordo com a pesquisa, 48% dos jovens já fecharam uma compra levando em consideração as dicas e impressões compar�lhadas 
pelos criadores de conteúdo. Apenas 10% disseram que nunca foram influenciados pelas pessoas que falam sobre uma empresa ou algum 
produto específico.

Disponível em: <h�ps://www.consumidormoderno.com.br/2018/10/08/jovens-ja-foram-influenciados-por-criadores-de-conteudo/>. Acesso em 01 de out. 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 impacto dos influenciadores digitais na formação dos 
jovens, 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.


