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Proposta 1 

Texto 1 
O mundo enriqueceu-se com uma nova beleza: a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado de grossos 

tubos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo... um automóvel rugindo é mais belo do que a Vitória da Samotrácia1. 
(Filippo Tommaso Marinetti. “Manifesto do Futurismo”. 

Le Figaro, 20.02.1909. Adaptado.) 

1 Vitória da Samotrácia: famosa escultura grega, considerada uma obra-prima do período helenístico e datada, 

aproximadamente, do ano de 190 a.C. Integra o acervo do Museu do Louvre. 

 

Texto 2 
               Cota Zero 
          Stop. 

          A vida parou 
          ou foi o automóvel? 

(Carlos Drummond de Andrade. Alguma poesia, 1930.) 

 

Texto 3 

 
(André Dahmer. Quadrinhos dos anos 10, 2016.) 

Texto 4 

Jaime Lerner, arquiteto e ex-prefeito de Curitiba que priorizou o transporte coletivo na capital paranaense, chamou o carro de “cigarro 
do futuro”: “Você poderá continuar a usar, mas as pessoas se irritarão por isso.” Depois de décadas em que o modelo curitibano, que privilegia 
corredores de ônibus, vem sendo copiado no exterior, é ainda lentamente que ganha adeptos no Brasil, com a adoção de corredores e ciclovias 
e a discussão de limitar, no Plano Diretor de São Paulo, a oferta de vagas de garagem. 

O escritor e empresário australiano Ross Dawson tem opinião parecida à de Lerner: “Um dia as pessoas vão olhar para trás e se perguntar 
como era aceitável poluir tanto, da mesma forma como hoje pensamos sobre o tempo em que cigarro era aceito em restaurantes, aviões e 
lugares fechados.” 

Nos EUA, o carro perde espaço não apenas como meio de locomoção, mas também como objeto de desejo e expressão de um certo 
modo de vida. Demografia e economia, além da questão ambiental, fazem com que menos jovens tirem carteira de motorista e cidades invistam 
em sustentabilidade para atrair moradores. 20% dos jovens americanos entre 20 e 24 anos de idade não têm hoje habilitação — e o mesmo 
vale para 40% dos americanos de 18 anos. Em ambos os casos, o número de jovens que não dirigem dobrou entre 1983 e 2013, segundo estudo 
da Universidade de Michigan. 

(Raul Juste Lores. “O declínio de uma paixão”. Folha de S.Paulo, 29.06.2014. Adaptado.) 

 

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, 

empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 

O carro será o novo cigarro? 
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Proposta 2 

Texto 1 

"Se queremos que as pessoas abram mão de atos que machucam e que violam, isso deve ocorrer não por um processo de educação 
forçada — que é outra dinâmica autoritária para contrapor a que está em curso —, mas porque a pessoa enxerga que o ato de violência não 
vai cuidar do que ela quer que seja cuidado.”  

(Dominic Barter) 

Texto 2 
O poder da linguagem e das palavras e os seus impactos nas emoções humanas ajudaram Mashall a estabelecer os 4 princípios da 

comunicação não violenta – trata-se de um breve manual para ajudar as pessoas no processo de tomar consciência de si em meio a conflitos. 
Observação: o que o outro está falando que me afeta, prejudica ou enriquece a minha vida? A ideia é desarticular a nossa observação 

de uma avaliação com juízo de valor de bem ou mal e simplesmente perceber o que nos agrada ou não. 
Sentimento: a partir da observação, devemos entender como os nossos sentimentos estão reagindo. Estamos nos sentindo alegres, 

magoados, injustiçados, furiosos diante do que nos foi dito? 
Necessidade: o próximo passo é identificar uma necessidade nossa que nos leva a reagir com tal sentimento. Por exemplo, uma criança 

pode dizer “estou triste (sentimento) porque você me proibiu de brincar (necessidade)” ou “estou furiosa (sentimento) porque devo arrumar 
o meu quarto (ação que, em princípio, vai contra a sua necessidade no momento da interação)”. 

Pedido: o passo seguinte é expressar esses três componentes e terminar com um pedido honesto que tenha o objetivo de apaziguar a 
situação de conflito. No último exemplo, a criança que disse “estou furiosa porque devo arrumar o meu quarto” pode terminar a sua fala 
pedindo: “você pode me ajudar na arrumação?” 

Disponível em: <escoladainteligencia.com.br/comunicacao-nao-violenta/>. 

Texto 3 
“… toda tecnologia tem um lado sombrio. A primeira tecnologia foi o domínio do fogo. Quando fizemos isso, conseguimos cozinhar pela 

primeira vez. Mas fogo também permite queimar uma vila. O alfabeto, os idiomas e a tecnologia da informação nos permitiram transmitir 
conhecimento. Mas a linguagem pode ser usada para propagar discurso de ódio. Com as mídias sociais, todo o conhecimento do mundo está 
no seu bolso, mas, adivinhe!, toda a ignorância e desinformação do mundo também estão lá.”  

(Jason Silva, filósofo e futurista venezuelano) 

Texto 4 

 

Texto 5  
“No curso de tal reflexão, compreendemos que a adesão a discursos autoritários e de ódio é apenas um efeito do nosso isolamento, da 

nossa atomização, da nossa pulverização (...) Cada vez menos, o outro, os sentimentos do outro e as necessidades do outro importam. Ao outro, 
não se dá voz, não se reconhece a dignidade. O campo está aberto para violências de todos os tipos, começando pelas estruturais.”  

(Revista Carta Capital) 

De acordo com seu conhecimento de mundo e com os textos motivadores, redija uma dissertação argumentativa em que se 

discuta o seguinte pensamento:  A relação entre uso da linguagem e tecnologia. 
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Proposta 3 

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? 

 

 


