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Redação

INSTRUÇÕES:

1- Para elaborar sua redação, você deve escolher um tema entre os três apresentados.

2- Utilize o espaço reservado ao rascunho para produzir a sua Redação.

3- Use somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, ao transcrever o seu texto na Folha de Redação definitiva, e observe
as instruções constantes neste caderno.

4- Confira os dados mencionados no cabeçalho da Folha de Redação e assine-a no espaço reservado para tal fim.

5- Considere que seu texto será corrigido, observando-se os seguintes critérios:

  I. Título.

 II. Tema.

III. Coerência.

IV. Tipologia textual.

 V. Emprego da norma padrão.

VI. Coesão.

6- Terão nota zero as redações que

a) fugirem ao tema proposto no comando escolhido;
b) não desenvolverem o tipo de texto proposto no comando escolhido;
c) apresentarem acentuada desestruturação e/ou divagação (informações soltas e desarticuladas) no desenvolvimento do tema

e/ou apresentarem mais de 22 linhas ou menos de 17 linhas. (Serão desconsideradas as cópias do texto de comando);
d) apresentarem qualquer identificação além do texto, ou às suas margens, mesmo que seja a lápis;
e) forem consideradas ilegíveis ou desenvolvidas em forma de desenhos, números, versos, espaçamento excessivo entre letras,

palavras e parágrafos, bem como desenvolvidas em códigos alheios à língua portuguesa escrita;
f) forem desenvolvidas a lápis ou a tinta em cor diferente da preta ou azul.

7- O título do texto não deve estar incluído no limite de linhas.

Red

Tema I

(ANGELI. Ética, hora e honestidade. Disponível em: <http://blogdoprofessorpc.blogspot.com/2007/07/charge-interessante.html>. Acesso em: 29 set.
2011.)

A.
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B.

O político deve agir de acordo com a ética da responsabilidade, porque essa é a única ética compatível com o espírito
republicano. Um grande número de políticos, porém, não age de acordo com ela. Muitos agem imoralmente, como temos visto
nas crises políticas.

Sugiro que, adotando os critérios anteriores, há três tipos de imoralidade na política: imoralidade quanto aos meios, quanto
aos fins e quanto aos meios e aos fins.

(BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Ética e política. Folha de S.Paulo. Disponível em: <10.04.06http://www.bresserpereira.org.br/Articles/2006/
06.04.10.Etica_e_politica.pdf>. Acesso em: 29 set. 2011. Adaptado).

Reflita sobre as informações transmitidas pela charge (A) e pelo fragmento em destaque (B) e, a seguir escreva um texto
dissertativo-argumentativo sobre a importância de atitudes éticas e honestas entre os governantes de um país, de forma que
possam ser respeitados e honrados diante do papel social que representam.

OBSERVAÇÃO:

Em seus argumentos, lembre-se de citar exemplos, ao longo da história política brasileira, em que as palavras “Ética, honra
e honestidade” foram discutidas e ressignificadas diante de interesses pessoais.

Tema II

A importância das redes sociais

Usadas com criatividade, as mídias sociais podem ser uma excelente ferramenta de comunicação e divulgação.

As redes sociais podem ser definidas como o novo meio de relação afetiva ou profissional das pessoas. Duas grandes
possibilidades dessas ferramentas são a disponibilização de conteúdo e a propagação de ideias. As mídias sociais permitem
que qualquer internauta possa criar uma página na web e divulgar o próprio material. É com esse holofote e essa capacidade de
dar voz a todos que as redes sociais se tornam cada vez mais importantes na vida das pessoas. Hoje em dia, várias empresas
usam as redes sociais como pesquisa de satisfação do consumidor. Além da possibilidade de ver o perfil de quem consome o
produto, elas podem e devem manter um diálogo com o consumidor. Embora muitas ainda não saibam, é importante, para as
escolas, estar nas redes sociais. Através delas, é possível criar uma área de contato virtual entre o aluno e a rede de ensino, várias
dúvidas podem ser tiradas no espaço. No entanto, nem toda companhia sabe como usar as redes sociais. Algumas têm certa
aversão à tecnologia, não confiam na capacidade da ferramenta e acham que a WEB 2.0 — a segunda geração da World Wide
Web que reforça a troca de informações e colaboração dos internautas — é uma moda passageira.

É necessário saber reconhecer a atual importância das redes sociais. Como, por exemplo, no caso da campanha eleitoral
de Barack Obama, atual presidente dos Estados Unidos. O marketing feito para o político tinha a meta principal de atingir todos os
lugares do país. Para isso, foi criado um site do candidato com músicas, conteúdo personalizado por estado, notícias, blog, fotos.
Fora da página oficial, Obama estava em várias redes sociais, entre elas, Facebook, MySpace, YouTube, Flickr e Twitter. Jogada de
mestre do político em uma sociedade na era digital, em que o número de pessoas online aumenta cada vez mais; foi nesse meio,
a internet, que grande parte dos eleitores foi encontrada. Em uma escala menor, por que não começar a utilizar as possibilidades
da rede para fazer com que sua escola se aproxime, ainda mais, da comunidade que dela faz parte?

(A IMPORTÂNCIA das redes sociais. Portal Educar Brasil. Disponível em: < http://educarbrasil.org.br/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=203243>.
Acesso em: 29 set.  2011.)

Imagine que você tem um BLOG em que o tema principal trata das tecnologias de informação e resolve postar um texto argumentativo
sobre a importância das redes de relacionamento nas relações sociais, políticas, econômicas e culturais no contexto
contemporâneo.

OBSERVAÇÃO:

1. Em sua elaboração, leve em consideração as características do ambiente e do suporte virtual em que você irá postar o
seu texto (BLOG).

2. Adeque seu texto à norma culta, embora saiba que o uso da linguagem coloquial é permitido.

3. Assine, no final de texto, com o pseudônimo de INTERNAUTA. Qualquer outra identificação acarretará a anulação de sua
redação.

Red
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Tema III

Maioria de casos de bullying ocorre na sala de aula

Uma pesquisa nacional sobre bullying — agressões físicas ou verbais recorrentes nas escolas — mostrou que a maior
parte do problema (21% dos casos) ocorre nas salas de aula, mesmo com os professores presentes. Dos 5168 alunos de 5.ª a
8.ª séries de escolas públicas e particulares de todas as regiões do país que foram entrevistados, 10% disseram ser vítimas de

bullying e 10%, agressores — 3% são ao mesmo tempo vítimas e agressores.
O estudo, feito pelo Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor (Ceats/FIA) para a ONG Plan

Brasil, mostrou o despreparo das escolas e dos professores. “As escolas mostraram uma postura passiva para uma violência

que acontece no ambiente escolar”, afirmou Gisella Lorenzi, coordenadora da pesquisa.
“Em outros países, o lugar preferencial de agressões é o pátio, onde costuma haver mais alunos e menos supervisão”,

disse Cléo Fante, pesquisadora da Plan, especialista em bullying. Segundo o estudo, 7,9% das agressões são feitas no pátio,

5,3% nos corredores e 1,8% nos portões da escola.
A pesquisa indicou também que 28% dos estudantes foram vítimas de algum tipo de violência dentro da escola no último

ano e mais de 70% deles presenciaram agressões.

A principal consequência do bullying para a vida escolar é semelhante tanto para agredidos quanto para os agressores. A
perda de “concentração” e “entusiasmo” pelo colégio foram as consequências mais citadas pelos dois lados (16,5% das vítimas
e 13,3% dos agressores). “A violência na escola impede a plena realização do potencial das crianças”, afirmou Moacyr Bittencourt,

presidente da Plan Brasil.
Outros dados são que 37% dos entrevistados disseram que “às vezes” sentem medo no ambiente escolar e 13% afirmaram

que nunca se sentem acolhidos. E, com a internet, insultos e ameaças via rede passaram a fazer parte da realidade dos alunos

(mais informações nesta página).

(ALVAREZ, Luciana. O Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,maioria-de-casos-de-bullying-ocorre-na-
sala-de-aula,538620,0.htm>. Acesso em: 30 set. 2011.)

Imaginando-se como personagem de uma situação em que ficou constatado um caso de bullying, escreva uma CRÔNICA narrando
o fato e as suas consequências.

OBSERVAÇÃO:

1. Não se esqueça, em sua crônica, dos elementos que compõem um texto narrativo: foco narrativo, tempo, espaço, personagens,

discurso, enredo, linguagem adequada ao contexto narrado.

2. Lembre-se de que você deverá criar um narrador-personagem.

3. A partir de uma breve narrativa, a crônica leva o enunciador a refletir sobre um fato do cotidiano e a emitir sua opinião sobre
ele, usando argumentos favoráveis à defesa do seu ponto de vista sobre o assunto.

Red
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Rascunho da Redação

Red



31
Processo Seletivo Unicentro 2 - 2o Vestibular 2012

Referências
BIOLOGIA
Questão 3
NO BRASIL, o câncer mais frequente é o de pele... Disponível em: <http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=21>. Acesso em: 20 ago. 2011.
Questões 4 e 5
A  FENILCETONANÚRIA também conhecida como... Disponível em: <http://www.ciadaescola.com.brzoom/materia.asp?/materia=249>. Acesso em: 20
ago. 2011.
Questão 8
AMABIS, J.M. ; MARTHO, G. R. Biologia 2. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.
Questão 9
__________________.__________________.
Questão 13
NEVES, David Pereira. Parasitologia dinâmica. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2006.
Questão 14
LAURENCE,J. Biologia. São Paulo: Nova Geração, 2005.v. único. Ensino Médio.
Questão 15
_________________________._____________________. Adaptado.
Filosofia
Questão 6
SAVATER, Fernando. “As verdades da razão”. em:  As perguntas da vida. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 43-44. In: ARANHA, Maria Lúcia de Arruda
e Martins; PIRES, Maria Helena. Filosofando: introdução à filosofia.4. ed. São Paulo: Moderna,  2009.
História
Questão 1
AQUINO, R.; FRANCO, D.; LOPES, O. História das sociedades: das comunidades primitivas às sociedades medievais. Rio de Janeiro: Ao Livro
Técnico, 1980.
Questão 5
SCHMIDT, M. Nova história crítica. São Paulo: Nova Geração, 2005.
Questão 9
PRADO Jr., C. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1969.
Questão 14
GIANINI, T. Linchado, empalado, baleado. Veja, São Paulo: Abril, ed. 2241, ano 44, n. 44, 2 nov. 2011.
Matemática
Questão 1
FEIJOADA gigante reúne... Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/agronegocios/vida-rural/>. Acesso em:  20 out. 2011.
Questões 2 e 3
BANDA de Noéis... Disponível em: <http://www.redesuldenoticias.com.br> Acesso em: 2 dez. 2011.
Questões 7 e 8
O FUNDO das Nações Unidas... Disponível em: <http//www.unicef...>. Acesso em: 2 dez. 2011.
Química
Questão 3
ARAIA, Eduardo. Iceberg no copo: projeto sustentabilidade. Planeta. ano 39, ed. 468, São Paulo. Três. set. 2011.
Questão 15
HARFENIST, Luciana. Dieta brasileira. Planeta. ano 39, ed. 468, São Paulo. Três. set. 2011.
Sociologia
Questão 8
COMO a lei limitou a vida dos mulçumanos no Irã: tortura cotidiana. Veja, São Paulo: Abril, ed. 1240, ano 34, n. 42, 10 out. 2011. Adaptado.
Questão 11
COELHO, Teixiera. O que é indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 1980.

Fontes das ilustrações
Biologia
Questão 1
Disponível em: <http:// www.gatorade.com.br> . Acesso em: 20  ago.  2011.
Questão 2
LODISH, H. et al.  Biologia celular e molecular. 4. ed. São Paulo:  Revinter, 2002. p. 37. Adaptado.
Questão 11
Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/filo-platelmintos/filo-platelmintos-13.php>. Acesso em: 19 out. 2011.
Questão 14
A GRAÇA da química. Disponível em: <http://www.agraca daq uim ica. com.br/index.php?acao=quimica/ms2&i=19&id=511>. Acesso em: 19 out. 2011.
Geografia
Questão 1
MAPA Mundi. Disponível em: <http://dirceurabelo.wordpress.com/2011/06/21/mapa-mundi-cultural-digital-i/>. Acesso em: 8 ago. 2011.
Questão 3
BARBOSA, Marcos P. Atualidades. Salvador: Vento Leste, Fundação Pedro Calmon, 2011, p.79.
Questão 11
REGIÃO Sul. Almanaque Abril  2011. São Paulo: Abril, ano 37, 2011,  p. 663. Regiões.
Questão 12
PERFIL da Região Sul. Almanaque Abril 2011. São Paulo: Abril, 2011, ano 37, p. 664. Regiões.
Questão 14
BARBOSA, Marcos P. Atualidades. Salvador: Vento Leste, Fundação Pedro Calmon, 2011. p. 9. Adaptado.
Matemática
Questões 2 e 3
BANDA de Noeis... Disponível em: <http://www.redesuldenoticias.com.br> Acesso em: 2 dez. 2011.
Questões 7 e 8
O FUNDO das Nações Unidas... Disponível em: <http//www.unicef...>. Acesso em: 2 dez. 2011. IBGE / curso demografico. 2010 (Resultados Preliminares
do universo)


