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Proposta 1 

 
Texto 1 

Apenas reproduzimos nas redes sociais o que somos na 
vida off-line. Mas hoje se convencionou que tudo é culpa da 
tecnologia. A previsão é sempre de um futuro sombrio, em que as 
pessoas não se relacionam, não se falam, não se encontram. 

Falava-se a mesma coisa da TV. Para os pessimistas há 
sempre uma praga tecnológica mais atual. Os saudosistas olham 
para o passado e acham que a vida era mais vida lá atrás.  

Não é melhor nem pior. É apenas diferente. Só temos que 
nos adaptar. As redes sociais podem, sim, nos dar uma falsa 
impressão de convivência cumprida. Corremos o risco de viver as 
relações de forma superficial. Sabemos da vida alheia, rimos das 
mesmas piadas, mandamos coraçõezinhos, distribuímos likes. E, 
então, voltamos para nossa vida ocupada. 

Não dou conta de responder a todos os e-mails, inbox do 
Facebook, mensagens de WhatsApp. Fico na intenção. Não é 
egoísmo. É falta de habilidade em ser onipresente em todas as 
plataformas. Nunca estivemos tão em contato mesmo à distância. 
As redes sociais têm o poder de estreitar laços e desvendar 
afinidades até com desconhecidos. 

(Mariliz Pereira Jorge. “As redes sociais têm o poder de estreitar laços”. Folha de S. Paulo, 

19.02.2015. Adaptado.) 

 

Texto 2 
Não podemos supor que as redes sociais tragam somente 

meras mudanças de costumes, porque seu peso, associado ao 
desenvolvimento da informática, é semelhante à introdução da 
imprensa, da máquina a vapor ou da industrialização na dinâmica 
do nosso mundo. As redes sociais provocam mudanças de fundo 
no modo como as nossas relações ocorrem, intervindo 
significativamente no nosso comportamento social e político. Isso 
merece a nossa atenção, pois acredito que uma característica das 
redes sociais é, por mais contraditório que pareça, a implantação 
do isolamento como padrão para as relações humanas. 

Ao participar das redes sociais acreditamos ter muitos 
amigos à nossa volta, ser populares, estar ligados a todos os 
acontecimentos e participando efetivamente de tudo. Isso é uma 
verdade, mas também uma ilusão, porque essas conexões são 
superficiais e instáveis. Os contatos se formam e se desfazem com 
imensa rapidez; os vínculos estabelecidos são voláteis e atrelados a 
interesses momentâneos. Além disso, as relações cultivadas nas 
redes sociais se baseiam na virtualidade, portanto, no 
distanciamento físico entre as pessoas. 

A opinião do outro é apenas a oportunidade para se 
expressar a sua própria. O outro parece importar, mas de fato não 
importa. Importam apenas a própria posição e a autoexposição. 
Daí a constante informação sobre as viagens, os pensamentos, as 
emoções, as atividades de alguém. É preciso estar em cena e 
sempre. Há nisso um evidente desenvolvimento do narcisismo e, 
consequentemente, do reforço do distanciamento entre as 
pessoas. 

(Dulce Critelli. “A ilusão das redes sociais”. www.cartaeducacao.com.br, 07.11.2013. Adaptado.) 

 

Com base nos textos apresentados e em seus próprios 

conhecimentos, escreva uma dissertação, empregando a 

norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 

 

As redes sociais estreitam os laços entre as pessoas ou 

as tornam egoístas? 
Proposta 2 

Texto 1 
A maioria dos brasileiros segue contrária à ampliação do 

porte de armas de fogo. Segundo recente pesquisa Datafolha, 56% 
dos entrevistados se disseram contrários ao porte legal estendido a 
todos os cidadãos. 

Sancionado em 2003, o Estatuto do Desarmamento, criado 
para controlar o uso de armas no país, é constantemente alvo de 
críticas por não ter contribuído para a redução da criminalidade. 
Especialistas em segurança pública, porém, dizem o contrário. 

(“Maioria no país segue contrária à ampliação do porte legal de armas”. www1.folha.uol.com.br, 

07.01.2018. Adaptado.) 

Texto 2 
Imagine um país onde qualquer pessoa com mais de 21 

anos pudesse andar armada na rua, dentro do carro, nos bares, 
festas, parques e shoppings centers. Em um passado não muito 
distante, esse país era o Brasil. Até 2003, aqui era possível, sem 
muita burocracia, comprar uma pistola ou um revólver em lojas de 
artigos esportivos, onde as armas ficavam em prateleiras na seção 
de artigos de caça, ao lado de varas de pesca e anzóis. 

Mas, de acordo com os indicadores da época, os anos em 
que a população podia se armar para teoricamente “fazer frente à 
bandidagem” não foram de paz absoluta, mas de crescente 
violência, segundo dados do Ministério da Saúde e do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Para conter o avanço das 
mortes, foi sancionado, em 2003, o Estatuto do Desarmamento, 
que restringiu drasticamente a posse e o acesso a armas no país. 

Atualmente a taxa de homicídios está em 29,9 assassinatos 
por 100.000 habitantes, o que pressupõe que o desarmamento 
não reduziu drasticamente os homicídios mas estancou seu 
crescimento. 

O tema é sensível, uma vez que um grupo de deputados e 
senadores quer voltar para os velhos tempos, quando era possível 
comprar armas com facilidade. O tema ganha eco também em 
alguns setores da sociedade que enxergam no direito de se armar – 
e a reagir à violência — uma possibilidade de “salvar vidas”.  

Daniel Cerqueira, pesquisador do IPEA, explica que uma 
grave crise econômica ocorrida durante a década de 1980 ampliou 
a desigualdade social e foi um dos fatores responsáveis pelo 
aumento das taxas de homicídio. “No meio desse processo, as 
pessoas começaram a comprar mais armas. Isso fez com que o 
ciclo de violência se autoalimentasse. Quanto mais medo as 
pessoas sentem e mais homicídios ocorrem, mais elas se armam. 
Quanto mais se armam, mais mortes temos”, afirma. Ele destaca 
que, ao contrário do que frequentemente se diz, a maior parte dos 
crimes com morte não são praticados pelo “criminoso contumaz”, 
e sim “pelo cidadão de bem que, em um momento de ira, perde a 
cabeça”. 

Nem todos concordam com Cerqueira. “As pessoas se 
sentiam mais seguras naquela época”, afirma Benê Barbosa, um 
dos mais antigos militantes pró-armas do Brasil. De acordo com 
Barbosa, nos anos de 1990 deveria haver “aproximadamente meio 
milhão de pessoas armadas em São Paulo, e você não tinha 
bangue-bangue nas ruas”. Para ele, o Estatuto do Desarmamento 
“elitizou” a posse de armas, ao instituir a cobrança de taxas 
proibitivas. 
(Gil Alessi. “Como era o Brasil quando as armas eram vendidas em shoppings e munição nas lojas de 

ferragem”. http://brasil.elpais.com, 31.10.2017. Adaptado.) 
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Texto 3 
Devemos liberar as armas? Sim. 
“O direito à autodefesa é pilar de uma sociedade livre e 

democrática. No Brasil, os bandidos continuam a ter acesso livre às 
armas de fogo e o cidadão fica à mercê dos criminosos.” Denis 
Rosenfield (professor de filosofia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul).  

Devemos liberar as armas? Não. 
“Voltar a armar a sociedade é um fator de risco para o 

aumento das mortes violentas no país. O uso de armas deve ser 
restrito às forças policiais.” José Mariano Beltrame (ex-secretário 
de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro). 

(“Devemos liberar as armas?”. https://epoca.globo.com, 24.04.2015. Adaptado.) 

 

Com base nos textos apresentados e em seus próprios 

conhecimentos, escreva uma dissertação, empregando a 

norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 

 

Liberar o porte de armas de fogo a todos os cidadãos 
diminuirá a violência no Brasil? 

 

 
Proposta 3 

 

Texto 1 
A Lei de Cotas para Deficientes (Lei no 8.213/91) determina 

um percentual (de 2% a 5% das vagas no quadro de efetivos) para 
empresas, a partir de 100 funcionários, contratarem pessoas com 
deficiência. Apesar de ter completado 25 anos de vigência, a Lei 
não alcança nem a metade da meta estabelecida pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE). Isso gera questionamentos sobre 
quais são as dificuldades para que sejam feitas as contratações, 
uma vez que há vagas disponíveis. 

Uma das barreiras a ser ultrapassada é a forma como as 
companhias entendem a contratação de pessoas com deficiência. 
A principal desculpa para não empregar é a de que não são 
encontrados profissionais qualificados para as oportunidades 
oferecidas. Entretanto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), existem quase três milhões de pessoas com 
deficiência no país com ensino superior, sendo que muitos 
possuem mestrado e doutorado. Outro ponto em discussão é a 
maneira pela qual as empresas estabelecem os parâmetros de 
contratação. Muitas, inclusive, exigem qualificações que não 
condizem com a realidade salarial. 

É claro que a admissão da pessoa com deficiência exige 
adaptações para cada caso. “Cabe às empresas encontrar a forma 
mais adequada de incluir o funcionário no quadro de empregados”, 
diz Mizael Conrado de Oliveira, medalhista paralímpico na 
categoria futebol de cinco, para cegos, e presidente da Comissão 
de Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados 
do Brasil de São Paulo (OAB SP).  

Parte significativa das companhias acredita que a 
contratação de colaboradores com deficiência implica gastos 
exorbitantes em acessibilidade física e tecnologia assistiva, fato 
que pode ser rebatido com exemplos de companhias que 
conseguiram adequar instalações sem comprometer seu 
orçamento, conforme informação do secretário municipal da 
Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Cid Torquato 
Júnior. De acordo com o secretário, o Brasil conta cada vez mais 
com ampla diversidade de recursos, inclusive tecnológicos, que 
auxiliam as pessoas com deficiência em suas atividades. “Muitos 
deles são gratuitos ou de baixo custo, caso de alguns softwares 
leitores de tela”, pondera. 

(Jornal do Advogado. “Lei de Cotas para Deficientes está longe de atingir metas”. 

www.oabsp.org.br, 12.04.2017. Adaptado.) 

 
 

 

 

Texto 2 
Passados 25 anos de vigência da Lei de Cotas para 

Deficientes, o que temos para festejar é o nosso sonho de que um 
dia a realidade social possa ser perfeita. As FAMERP – 
Conhecimentos Específicos e Redação – Dezembro/2017 pessoas 
com deficiência não devem ser destinatárias de atos de caridade, 
mas de políticas públicas e privadas que lhes garantam a dignidade 
humana. 

O não cumprimento das cotas definidas pela Lei tem 
acarretado a aplicação de multas injustas às empresas, mas não é 
fácil cumprir a lei por conta da ineficiência das ações estatais. Um 
exemplo: é comum que uma empresa, depois de enfrentar todas 
as dificuldades para selecionar um empregado com deficiência, 
ainda assim não possa contratá-lo pelo fato de não existir um 
serviço de transporte público nas imediações da empresa que seja 
adaptado às necessidades da pessoa com deficiência. E a multa 
sancionada pelo não cumprimento da cota é fixada contra o 
empresário. 

As empresas enfrentam muita burocracia: provar, por 
laudo, a deficiência do empregado; adotar um programa de 
acompanhamento para garantir a integração ao ambiente de 
trabalho; não poder contratar trabalhadores com um único tipo de 
deficiência – por exemplo, contratar apenas cegos seria 
discriminação às outras deficiências; não poder exigir experiência 
anterior, porque existe um débito social com o trabalhador com 
deficiência; idem quanto à escolaridade; prover as adequações 
físicas, sendo que as entrevistas, por exemplo, precisam estar 
aparelhadas com os meios necessários – intérprete de sinais, testes 
em braile etc. 

O não atendimento a essas exigências, assim como o não 
cumprimento das cotas, pode ser punido com multas pesadíssimas 
e a negativa de emprego pode ser considerada crime. Temos uma 
lei atrasada, cujo ideal jamais foi alcançado em 25 anos. Não só as 
ações oficiais de políticas inclusivas são irrisórias, como temos um 
sistema apto a sancionar empresas, mas inapto a sancionar o 
maior devedor social: o Estado. 
(Rafael Edson Pugliese Ribeiro. “Lei de Cotas para Deficientes pune empresas por falhas do Estado”. 

www.noticias.uol.com.br, 19.07.2016. Adaptado.) 

 

Com base em seus conhecimentos e nos textos 

apresentados, escreva uma dissertação, empregando a 

norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 

 
O fracasso da lei de cotas para deficientes: negligência 

das empresas ou falha do estado? 

 
 


