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PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de
sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua
portuguesa sobre o tema “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”,
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione organize e relacione,
de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

|NSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.

2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.

3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número
de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.

4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:

4.1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.

4.2. fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.

4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desco nectada do tema proposto.

Nome ______________________________________________________________________________________________  

Unidade ____________________________________________________________ 3.o Ano – Turma: _______________

Manhã Tarde   Matrícula   
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Competência Critério Peso Nota atribuída

1 Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. 2

2
Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das 

várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro 
dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo.

2

3 Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 2

4 Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos
necessários para a articulação das ideias (coesão e coerência). 2

5 Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado,
demonstrando respeito aos direitos humanos. 2

Nome do(a) corretor(a): _______________________________________________
Critérios ENEM
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LLeeiittuurraa
OObbrriiggaattóórriiaa

Inteligência Artificial (IA)

Yuval Harari, professor do departa -

mento de História da Universidade

Hebraica de Jerusalém, faz uma análise

da evolução do Homem, na qual a

Inteligência Artificial (IA) e a biogenética

destituirão em breve as regras que

gera m as sociedades atuais. Ele explica

como os netos dos nossos netos só

serão em parte humanos, que será o

algoritmo a decidir os empréstimos de

um banco, que as reivindicações dos

excluídos serão ignoradas e que o que

hoje se ensina nas escolas e

universidades de pouco servirá dentro

de no máximo duas décadas.

(https://tinyurl.com/yarroqmj. 

Acesso em: 30 mar. 2021. 

Adaptado.)

A organização inglesa Nesta,

que apoia projetos de inovação na

Europa, estima que, nas próximas

décadas, 70% das atuais profissões

serão desempenhadas por robôs. O

que sobraria para as pessoas, nos

30% restantes? Trabalhos que

exijam capacidades lúdicas, emoti -

vas, de análise, que, em teoria,

ainda são exclusivamente humanas.

Na lista: arte, liderança e, suprema

ironia, desenvolvimento de novas

IAs! (...) Longe de um cenário de

ficção científica, já é possível sentir

a presença – e onipresença – da

inteligência artificial na rotina

contemporânea.

(Carla Monteiro e Marcelo Sakate)

“Acreditamos que haverá mais criação

do que destruição de empregos com a

inteligência artificial”, diz Bob Lorder,

responsável pela área de negócios digitais

da empresa Mobile World Congress, em

Barcelona. Só que há um porém: “Nenhu -

ma profissão do mundo não será atingida.”

A ele faz eco Behshad Behzadi,

engenheiro do Google Assistant e um dos

principais nomes da empresa nesse front.

“É uma oportunidade, não um risco”. Ele

diz acreditar que haverá mudanças no

mercado de trabalho, mas não é possível

antever o que serão os novos empregos.

“Antes de existir o avião, ninguém podia

prever que haveria o emprego de

comissário de bordo.”

(Roberto Dias)

O Projeto de Lei 21/20 cria o marco

legal do desenvolvimento e uso da

Inteligência Artificial (IA) pelo poder

público, por empresas, entidades diversas

e pessoas físicas. O texto, em tramitação

na Câmara dos Deputados, estabelece

princípios, direitos, deveres e instrumentos

de governança para a IA.

Entre outros pontos, a proposta

estabelece que o uso da IA terá como

fundamento o respeito aos direitos humanos

e aos valores democráticos, a igualdade, a

não discriminação, a pluralidade, a livre

iniciativa e a privacidade de dados.

O projeto está ainda (2021) em

tramitação na Câmara dos Deputados.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

Não se iluda. Humanos foram substituídos por má qui nas em

trabalhos manuais. Humanos serão substituídos por máquinas em

trabalhos intelectuais.

Nizan Guanaes, 

12 mar. 2019.
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Rascunho
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

Considerando as ideias apresentadas nos textos, e também outras informações que julgar pertinentes, redija uma
dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema: A Inteligência Artificial concorre

para a obsolescência* do ser humano?

*obsolescência: significa o processo ou estado daquilo que se torna obsoleto, ultrapassado, fora de uso, antigo, antiquado,
desaturalizado, arcaico, retrógrado, atrasado.

Instruções:

• A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

• Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.

• Dê um título a sua redação.

Nome ______________________________________________________________________________________________  

Unidade ____________________________________________________________ 3.o Ano – Turma: _______________

Manhã Tarde   Matrícula   

Módulo 14 - Prática de Redação 13
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Critérios Fuvest                                  Nome do(a) corretor(a): __________________________________________

Competência Critério Peso Nota atribuída

1

Tipo de texto e abordagem do tema

• Adequação ao gênero (dissertativo) e ao tema proposto.
• Habilidade de compreender a proposta de redação e relacionar

adequadamente os trechos que integram uma eventual coletânea.
• Capacidade crítico-argumentativa.

De 0 a 4

2

Estrutura

COESÃO: capacidade de estabelecer relações semânticas significa -
tivas entre palavras e expressões. Uso adequado de conectivos.
COERÊNCIA: capacidade de relacionar e organizar os argumentos.
Habilidade de planejamento e construção significativa do texto.

De 0 a 3

3
Expressão

Domínio do padrão culto escrito da língua (incluindo vocabulário
diversificado, ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação). Clareza
na expressão das ideias.

De 0 a 3
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