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Proposta I 

(PAS 1/UnB - 2015) 

Era um sonho dantesco... o tombadilho 

Que das luzernas avermelha o brilho. 

Em sangue a se banhar. 

Tinir de ferros... estalar de açoite... 

Legiões de homens negros como a noite, 

(...) 

Negras mulheres, suspendendo às tetas 

Magras crianças, cujas bocas pretas 

Rega o sangue das mães: 

Outras moças, mas nuas e espantadas, 

No turbilhão de espectros arrastadas, 

Em ânsia e mágoa vãs! 

E ri-se a orquestra irônica, estridente... 

E da ronda fantástica a serpente 

Faz doudas espirais... 

Se o velho arqueja, se no chão resvala, 

Ouvem-se gritos... o chicote estala. 

E voam mais e mais... 

Presa nos elos de uma só cadeia, 

A multidão faminta cambaleia, 

E chora e dança ali! 

Um de raiva delira, outro enlouquece, 

Outro, que martírios embrutece, 

Cantando, geme e ri! 
Castro Alves. Navio negreiro. In: Internet: <www.dominiopublico.gov.br>. 

 

Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, redija, utilizando a modalidade escrita formal da 

língua portuguesa, um texto dissertativo a respeito do seguinte tema.  

A herança da cultura negra na formação do Brasil. 
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Proposta II 

Texto I 

Geração Z, a geração imediatista 

A Geração Z cresceu e, ainda, está crescendo em um mundo sempre conectado e móvel, com aplicativos de mensagens que lhes 

permitem conectar-se instantaneamente e sem esforço a qualquer pessoa em todo o mundo e em tempo real. A tecnologia reformulou as 

linhas de trabalho e social, de estudo e entretenimento, de privado e público. Simplicidade e flexibilidade em meio à complexidade de vidas 

ocupadas são alguns dos principais benefícios que a tecnologia traz ao digital. Eles vivem em um ambiente de “livro aberto” – apenas a poucos 

cliques de qualquer informação, eles se conectam em um mundo sem fronteiras – em países e culturas, e se comunicam em uma comunidade 

pós-alfabetizada em que textos e tweets são breves, e que imagens e vídeos alcançam um resultado muito maior. 

Disponível em https://www.redalyc.org/journal/5606/560659018005/560659018005.pdf. 

Texto II 

Tudo ao mesmo tempo e agora 

Cultura do imediatismo diz respeito à postura inquietante, focada no presente e expressamente ansiosa causada pela massificação dos 

meios eletrônicos de comunicação.   Ela afeta a nossa maneira de lidar com o passado, o presente e o futuro — é como se a linha do tempo 

passasse a ser apenas um instante prolongado indefinidamente. Segundo a análise do professor de estudos de mídia da The New School 

University de Manhattan, Douglas Rushkoff,  

 o passado é apagado, pois, com tantas transformações, uma conexão com o que é mais antigo parece inviável; 

 não é possível pensar no futuro, já que tudo muda rápido demais e qualquer planejamento pode se tornar obsoleto 

rapidamente; 

 o presente se mostra alargado, podendo ser considerado um “instante prolongado”. 
Disponível em https://escoladainteligencia.com.br/blog/cultura-do-imediatismo-tudo-ao-mesmo-tempo-e-agora/. 

Texto III 

Tempo perdido 

Todos os dias quando acordo 

Não tenho mais 

O tempo que passou 

Mas tenho muito tempo 

Temos todo o tempo do mundo 

Todos os dias 

Antes de dormir 

Lembro e esqueço 

Como foi o dia 

Sempre em frente 

Não temos tempo a perder 

[...] 

 

Temos nosso próprio tempo! 
Legião Urbana 

Texto IV 

Imediatismo 

s.m. tendência para a simplificação na maneira de proceder, dispensando mediações, rodeios; tendência a agir em função do que 

oferece vantagem imediata, sem considerar as consequências futuras; caráter do que é imediato. 

 

Considerando que os textos citados têm caráter unicamente motivador, redija, utilizando a modalidade escrita da língua 

portuguesa, um texto dissertativo a respeito do seguinte tema.  

A cultura do imediatismo na contemporaneidade 
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Proposta III 

(PAS 1/UnB - 2013) 

 

 

Considerando que os fragmentos de texto e as imagens acima têm caráter motivador, redija um texto dissertativo acerca do 

livro na era digital. 

 


