REDASANT – RETROSPECTIVA UVA – DEZ ANOS
2009.1 – Millôr Fernandes com seu fino humor escreveu:
“... no Rio se mata. Na Amazônia desmata.”
2009.2 –
“Há também um traço de egoísmo que permeia a vida cotidiana no Brasil. Todo motorista na
rua parece pensar que é o único que está de carro e dirige de acordo com essa ideia, (...). No
banco, no cinema, no ponto de ônibus, ou no supermercado, há normalmente alguém (ou
vários alguéns) que acredita que é importante demais ou está com pressa demais para ficar
na fila – e fura fila.”
(Ronter, Larry. Deu no New York Times. [Tradução Otacílio Nunes et al.]. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2008, p. 96)
A partir da ideia apresentada pelo autor, elabore um texto argumentativo.
2010.1LIVRO O CABELEIRA-“A exclusão do trabalho por muito tempo ou então uma prolongada
dependência da assistência pública ou privada ocorrem a liberdade e a criatividade da pessoa
e as suas relações familiares e sociais...” (Bento XVI, “Caritas in Veritate) A partir da
colocação de Bento XVI, elabore um texto argumentativo.
2010.2
Roberto Pompeu de Toledo, articulista de VEJA, discutindo ser a felicidade necessária, citando
autores que escreveram o tema diz ´’... os nigerianos, com seus 1.400 dólares de PIB per capita,
atribuem seu grau de felicidade equivalente ao dos japoneses, com PIB 25 vezes
maior...” Partindo dessa colocação, pergunta-se o que de fato torna o homem feliz? Escreva um
texto argumentativo, defendendo seu ponto de vista
2011.1
“ Ultimamente, muito se discutiu na imprensa sobre o “ aborto”. A igreja, líderes religiosos e
políticos deram a sua opinião a respeito. Elabore um texto dissertativo apresentando o seu ponto
de vista sobre esse tema”

2011.2
Gustavo Ioschpe, discutindo sobre a posição unicamente “classista” dos sindicatos dos
professores ( VEJA, 13 de abril de 2011 ) diz: “ A sociedade brasileira parece não reconhecer
que os sindicatos de professores pensam no bem-estar de seus membros, e não no da
sociedade em geral. Incorporamos a ideia de que o que é bom para o professor é,
necessariamente, bom para o aluno”. Baseado em suas experiências como estudante, elabore
um texto dissertativo sobre essa temática.

2012.1
“ O Brasil tem vivido, nos últimos anos, uma invasão do que poderíamos chamar de
politicamente correto. Tal invasão vem acompanhada de uma série de medidas legais, sejam
leis propriamente ditas, sejam atos administrativos, como decretos, resoluções, portarias e
instruções normativas, que coíbem e restringem, cada vez mais, a liberdade de escolha”.
(ROSENFIELD, Denis L. Justiça, democracia e capitalismo.) A partir do ponto de vista de
Rosenfield, sobre o “ politicamente correto” e o cerceamento da “ liberdade de escolha” do
cidadão, elabore um texto dissertativo, dando sua opinião.

2012.2

Para Millôr Fernandes: “ Acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda não
chegou ao poder”. ( VEJA, 2263, 04 de abril de 2012). Elabore um texto dissertativo sobre o
pensamento de Millôr.
2013.1
No 1º capítulo de “ Tereza Batista cansada de guerra”, Jorge Amado escreve: “ São os tempos
modernos, (...), mas não se apoquente: mudam os títulos – coronel é doutor, capataz é gerente,
fazenda é empresa – o resto não muda, riqueza é riqueza, pobreza é pobreza com fartum de
desgraça”. Elabore um texto dissertativo com essa temática.
2013.2
A carta ao Leitor “ Minorias e Maiorias” ( VEJA de 10/04/2013), sobre minorias homossexuais,
faz uma citação da última obra ( A conquista Social da Terra ), do biólogo evolutivo americano
Edward Wilson. Eis a citação: “ A homossexualidade pode ser vantajosa para os grupos
humanos pelos indivíduos de talentos especiais e qualidades incomuns de personalidade e
pelas profissões especializadas que cria”. Elabore um texto dissertativo defendendo sua opinião
sobre essa questão.
2014.1
“ Sobre a maneira como se trata a violência no Brasil, VEJA ( 2320, de 8 de maio de 2013)
publica matéria com o título “ Condenados pela impunidade “, com o seguinte resumo: “ O
pagamento do Bolsa-Bandido explodiu nos últimos doze anos e chegou a quase 40.000 famílias;
enquanto isso, uma geração de órfãos do crime cresce desassistida no Brasil.” Sobre esse
temática, escreva um texto dissertativo.
2014.2
Somente no mês de abril deste ano, a igreja deu ao povo católico mais três novos santos: José
de Anchieta ( canonizado a 2 de abril), João XXlll e João Paulo ll ( canonizado a 27 de abril). Os
três foram homens muito valorosos por suas virtudes. No entanto, diante de um mundo cada
vez mais cético e pragmático, em sua opinião, ainda se precisa de exemplo de santo?

2015.1
Nas últimas eleições presidenciais no Brasil, percebemos o seguinte fato: os eleitores das
regiões mais pobres e subdesenvolvidas do pais votam no candidato de um partido e os das
regiões mais ricas e desenvolvidas, em outro. Como você vê isso? Elabore um texto dissertativo
apresentando sua opinião sobre o fato exposto.

2015.2
Muito ouvimos dizer que: “ O Brasil arrecada impostos como a Dinamarca e presta serviços
públicos como os países africanos.” Qual sua opinião sobre tal afirmação?
2016.1
Segundo dados publicados pela imprensa nacional, a capital brasileira mais violenta é Fortaleza
( 17,3 homicídios para 100.000 habitantes). No entanto, é conhecida a fama do cearense como
um povo hospitaleiro, simpático, brincalhão...Então, como você explica esse alto índice de
violência?

2016.2
“ Em 2015, ao receber um título na universidade de Torino, Eco levantou um estardalhaço ao
dizer que a internet deu voz a multidões de imbecis.” Qual seu ponto de vista sobre isso?

2017.1
“ Voltaire dizia que os céus nos deram duas dádivas a fim de compensar as inúmeras
desventuras da vida: A esperança e o sono” .Qual sua opinião sobre este pensamento do filósofo
francês? Elabore um texto dissertativo, defendendo o seu ponto de vista.

2017.2
“ Na presente conjuntura política brasileira, nada mais atual que este pensamento de Millôr
Fernandes: “ Acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda não chegou ao
poder”. Qual sua opinião sobre o assunto?
UVA-2018.1
Eduardo Gianetti nos idiz:: “ Outrora eram as feras, os relâmpagos, os sonhos e a ira dos
deuses que assombravam o espírito dos homens. gora, em contraste ´é o medo do latrocínio
, do crash financeiro, dos distúrbios mentais e do colapso ambiental que nos acossa. A partir
do que foi posto, elabore um texto argumentativo.
2018.2
George Orwell em “ A revolução dos bichos “ escreve: “Todos os animais são iguais, mas
alguns são mais iguais que outros..” Elabore um texto dissertativo sobre este pensamento de
Orwell.
2019.1
Luiz Felipe Pondé, falando sobre a educação brasileira, de modo geral, diz :”A realidade é
que(...) a escola de nível médio é uma porcaria, cheia de autoajuda ( o aluno deve aprender a
ser amar acima de tudo ) e blá-blá-blá- de cidadania. Nada sabem sobre geografia, mas
cultuam mandioca indígena e transexuais “.( Pondé, Luiz Felipe.Filosofia para corajosos.3
ed.São Paulo:Pimenta, 2016.p.142). 2018.2 Elabore um texto dissertativo , defendendo o seu
ponto de vista sobre bo que está posto.

