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Leitura -

O Dia Mundial da Saúde, comemorado no 7 de abril, é uma data, criada em 1948
pela Organização Mundial da Saúde, que tem como objetivo conscientizar a
população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a
saúde populacional.
Em 1946, a Organização Mundial da Saúde aprovou um conceito que visava ampliar
a visão do mundo a respeito do que seria estar saudável. Ficou definido então que “a
saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a
ausência de doença ou enfermidade”.
A cada ano, um tema é adotado, e esses temas refletem alguns dos principais
problemas relacionados à saúde que afetam a população mundial.
Veja alguns deles de campanhas anteriores: “Salvar vidas: hospitais seguros em
situações de emergência” (2009); “Hipertensão: conheça seus números” (2013); “Do
campo à mesa, obtendo alimentos seguros” (2015); “Vamos conversar” (lema de
2017 que teve como mote a depressão); e “Saúde universal: para todos e todas, em
todos os lugares” (2019).

Tema “Nosso planeta, nossa saúde”, a atualização de 2022



Leitura - Lygia Fagundes da Silva Telles (nascida Lygia de Azevedo Fagundes; São
Paulo, 19 de abril de 1923 – São Paulo, 3 de abril de 2022), também conhecida como "a
dama da literatura brasileira" e "a maior escritora brasileira" enquanto viva, foi
uma escritora brasileira, considerada por acadêmicos, críticos e leitores uma das mais
importantes e notáveis escritoras brasileiras do século XX e da história da literatura
brasileira. Lygia teve grande representação no pós-modernismo, e suas obras retratavam
temas clássicos e universais como a morte, o amor, o medo e a loucura, além da fantasia.

Principal obra -  As meninas (1973)



REDAÇÃO



Desenvolvimento - Sugestão

• Importante : Tópico frasal;
• Causa – Hipótese – Consequência;
• Domínio do assunto;
• Use situações como exemplo;
• Trajetória histórica;
• Prós e contras.

Como o número máximo de linhas exigidas nos processos seletivos costuma ser 30, evite
apresentar muitas ideias. Geralmente dois tópicos são suficientes para desenvolver um bom texto.
Dessa maneira, é possível dividir sua redação em dois parágrafos de desenvolvimento.



    Desenvolvimento - Resumo

Tópico frasal costuma ser o primeiro parágrafo utilizado para abordar a ideia central do tema. É
um período utilizado para resumir os argumentos que serão desenrolados em seguida. Por isso, a
frase deve ser curta e objetiva.

Em seguida, inicia-se a explicação dos tópicos citados e ao longo do desenvolvimento é
permitido e interessante citar exemplos relacionados ao tema. Pode ser um livro, filme, fala de
alguém renomado, dados estatísticos ou algum assunto atual que enriqueça ou fundamente
os seus argumentos. Vale destacar que as partes do texto devem estar interligadas e seguir uma
ordem cronológica dos fatos, então o uso de conectivos é fundamental.



Como fazer o desenvolvimento de uma redação (sugestão): tipos de argumentos

Argumento por Exemplificação: uma das maneiras mais simples de fundamentar sua
opinião. Esse é um recurso argumentativo que pode ser utilizado com o intuito de deixar o
ponto de vista mais compreensível.
Argumento por Comparação ou Analogia: Como o próprio nome sugere, são feitas
analogias com obras literárias, filmes, novelas, séries de TV, etc. Ao escolher essa
estratégia, o autor do texto revela uma semelhança ou diferença do assunto abordado
com outra situação existente.
Argumento por alusão histórica: apesar de muito parecido com o recurso anterior, essa
estratégia diz respeito a uma comparação específica do argumento com um fato histórico. 
Argumento por evidência (ou por comprovação): o uso de dados estatísticos ou
informações de domínio público divulgadas em pesquisas de órgãos importantes, são
excelentes alternativas para respaldar o seu ponto de vista na redação. 
Argumento de autoridades: esse opção de argumento está relacionada a citação direta e
indireta de fontes consideradas confiáveis sobre o assunto, como um especialista
renomado. 



D1 – Exemplo - Correção
“Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas.

Consoante à Teoria do Habitus elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui
padrões que são impostos, naturalizados e, posteriormente, reproduzidos pelos indivíduos. Nessa
perspectiva, a possibilidade da coleta de dados virtuais, como sites visitados e produtos pesquisados,
por grandes empresas ocasiona a divulgação de propagandas específicas com o fito de induzir a
efetivação da compra da mercadoria anunciada ou estimular um estilo de vida. Assim, o
desconhecimento dessa realidade permite a construção de uma ilusão de liberdade de escolha que
favorece unicamente as empresas. Dessa forma, medidas são necessárias para alterar a reprodução,
prevista por Bourdieu, dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros indivíduos”.



D1 – Exemplo – Correção
“Para entender  como se dão esses impactos no Brasil, é necessário entender  como funciona a

produção de combustíveis fósseis e o agronegócio brasileiros. De acordo com dados do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT), embora o país seja independente com relação à extração de petróleo,
não domina as técnicas de refinamento, dependendo de países como EUA. Além disso, mesmo sendo
o maior produtor agrícola mundial, o Brasil importa da Rússia os fertilizantes necessários ao
agronegócio. Isso faz com que o produto final da indústria nacional alcance preços impraticáveis ao
consumidor e comprometa sua qualidade de vida.”



    D1 – Exemplo – Correção
Sob essa análise , o descuido do Governo gera consequências negativas para a população.

Nessa lógica , o filósofo holandês Baruch Espinoza cita que cada um tem tantos direitos, segundo o
poder que tem. Nesse viés [8], é possível observar que a grande parte das pessoas que têm acesso à
planos odontológicos e que mantém a saúde bucal conforme as recomendações, fazem parte de
classes mais favorecidas; os cidadãos da classe baixa – que dependem da saúde pública – não têm
acesso a esse direito básico que deve ser oferecido pelo Estado.
D2

Outrossim , é importante salientar que a desinformação da população também é algo a ser
pontuado. Nesse sentido , a autora Betty Smith dizia que a educação nos ajudará a sair da sujeira e da
mediocridade. À luz dessa perspectiva, sabe-se que em muitos lugares, como em escolas, a
informação da importância de cuidar da saúde bucal não é difundida, o que resulta em uma população
que se torna vítima de doenças e problemas bucais por falta de conhecimento sobre isso; o que deve
ser modificado.



Quais dados utilizar na redação?
A maneira de como colocar dados na redação passa, primeiramente, por sua seleção feita de
fontes confiáveis, como é o caso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação federal que está
vinculada ao Ministério da Economia. As pesquisas realizadas por essa instituição fornecem
informações relevantes para que ações governamentais sejam feitas. 
O portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) garante acesso gratuito a mais de 38 mil publicações, nacionais e internacionais.
Além disso, ele disponibiliza uma base de dados sobre praticamente todas as áreas de
conhecimento, como as ciências exatas, biológicas, humanas, as engenharias, dentre outras.

• Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia;
• Infográficos;
• Órgãos do Governo Federal

 



Exemplo 1 (Introdução) - A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos
significativos nas últimas décadas. De acordo com o Mapa da Violência de 2012, o número de
mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o
balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre
esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter
raízes históricas e ideológicas.

Exemplo 2 (D1) - Segundo pesquisas, o bullying é vivenciado por 75% das crianças e
adolescentes, e muitos deles não falam a respeito disso, nem buscam soluções. Entretanto,
aqueles que procuram ajuda, são subestimados e influenciados a acreditar que essas ofensas são
algo normal da idade . Além disso, cria-se um estereótipo de que apenas agressões físicas,
suicídios e assassinatos são casos graves de bullying, desconsiderando que brincadeiras
frequentes que hostilizam o indivíduo são tão graves quanto.



Tipos de citação

Dois principais tipos de citação: a citação direta e a citação indireta

Exemplos de citação indireta
• De acordo com Sócrates, filósofo grego, a nossa única certeza é a de que não sabemos, ou

seja, estamos em constante aprendizado.
• O filósofo grego Sócrates defende que a nossa única certeza é a de que não sabemos e, desta

forma, estamos em constante aprendizado.

Exemplos de citação direta
• “Só sei que nada sei”, conforme Sócrates, filósofo grego.
• Segundo o filósofo grego Sócrates, “Só sei que nada sei”.



Portanto, esse é um tipo de citação informativa

Em 1928, ao inaugurar a primeira rodovia asfaltada no Brasil, Washington Luís, então presidente
do Estado, iniciou a concretização do lema da sua gestão: “governar é abrir estradas”.

No livro “Pedagogia do Oprimido”, filósofo brasileiro Paulo Freire explica que a educação
entendida como uma prática libertadora é indispensável para que alunos interpretem de
maneira crítica suas realidades sociais.

Mais dicas sobre como usar citação na redação
1. só use uma citação se estiver seguro sobre o que foi dito;
2. relacione a citação de forma coerente ao que está sendo desenvolvido por você. Não utilize esse

elemento sem um propósito claro;
3. busque citar pessoas que tenham valor, credibilidade, relevância;
4. coloque citações breves, objetivas. Afinal, o avaliador quer saber sobre as suas ideias, e não

predominantemente sobre o discurso de outra pessoa.



Exemplo: Um dado importante sobre educação é o percentual de pessoas alfabetizadas. No Brasil,
segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2019, a taxa
de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 6,6% (11 milhões de
analfabetos).

A taxa de analfabetismo – perfil ?

Educação...
Segurança....
Questões humanas ....
Problemas sociais .....



"Educai as crianças e não será preciso punir os homens."
Pitágoras, filósofo e matemático grego

"A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo."
Nelson Mandela, pai da moderna nação sul-africana, líder na luta contra o regime do
apartheid.



• Ponto de interrogação no desenvolvimento – CUIDADO

Assim como um dos significados do uso das reticências, o ponto de interrogação expressa dúvida,
o que, como já dito, é inadequado. Além disso, denota questionamento ao leitor, uma conversa
direta com ele por meio da escrita. Sendo assim, dependendo da forma como isso é feito,
compromete a adequação ao critério de impessoalidade exigido pelo gênero, podendo levar à
perda de pontos. Muitos, ainda, usam a interrogação ao fazer perguntas retóricas na introdução,
estratégia pouco correta e que compromete, muitas vezes, a coesão textual.



TEMAS – Planejamento -  Tópico Frasal – Explicação, exemplificação, apresentação de
dados e argumentos de autoridade

Debate sobre a cultura do cancelamento na sociedade contemporânea;
Gamificação: o futuro do processo educativo?
Os perigos das Fake News na era da informação
A prática da justiça com as próprias mãos no Brasil
Os desafios enfrentados pelos catadores de materiais recicláveis no Brasil



Gamificação: o que é e como pode transformar a aprendizagem
Gamificação (ou, em inglês, gamification) tornou-se uma das apostas da educação no século 21. O termo
complicado significa simplesmente usar elementos dos jogos de forma a engajar pessoas para atingir um objetivo.
Na educação, o potencial da gamificação é imenso: ela funciona para despertar interesse, aumentar a participação,
desenvolver criatividade e autonomia, promover diálogo e resolver situações-problema.
Para fazer uso da gamificação, portanto, não é preciso usar jogos prontos – apesar de eles serem uma das
possibilidades. Jogos como Minecraft – em que os jogadores precisam encontrar recursos, construir estruturas e
plantar para sobreviver – tornaram-se populares não apenas entre crianças e adolescentes, mas entre educadores.
Tanto que uma versão especial foi lançada, o MinecraftEDU, que já é utilizado por quase mil escolas em mais de 40
países.
Esse, porém, é apenas um dos caminhos. Em vez de trazer jogos já existentes para a sala de aula, o educador pode
explorar a gamificação através de certas dinâmicas com sua turma: a principal é trabalhar a partir de missões ou
desafios, que funcionam como combustível para a aprendizagem. Dessa forma, todo conhecimento serve a um
propósito, o que envolve os estudantes no processo. Outras alternativas são utilizar pontos, distintivos ou prêmios
como incentivo; definir personagens (avatares) ou cenários específicos com que os alunos precisam lidar ou propor
obstáculos a serem superados.
A gamificação é uma das resposta a diversos males que afetam a educação tradicional, sendo o maior deles o
desinteresse dos estudantes. Falta de interesse é a principal causa de evasão escolar no Ensino Médio. De acordo
com os dados da PNAD Contínua 2019, do IBGE, das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos do país, 20,2% (ou
10,1 milhões) não completaram alguma das etapas da educação básica. Entre os principais motivos para a evasão
escolar, os mais apontados foram a necessidade de trabalhar (39,1%) e a falta de interesse (29,2%). Entre as
mulheres, destaca-se ainda gravidez (23,8%) e afazeres domésticos (11,5%).



Gamificação: o que é e como pode transformar a aprendizagem



Contexto histórico do Realismo e Naturalismo – Europa e Brasil

Os principais fatos históricos que permeiam o Realismo são:
• Desenvolvimento de teorias científicas na Europa, tais como o
• Evolucionismo - Charles Darwin;
• Socialismo – Comunismo - Karl Marx;
• Determinismo - Hippolyte Taine ;
• Positivismo -Auguste Comte ;
• Abolição da escravidão no Brasil - 1888;
• Proclamação da República brasileira - 1889.



Realismo  no Brasil
Finalmente, chegamos ao Brasil, onde o Realismo também teve um grande expoente
que você deve conhecer: Machado de Assis
Apesar de Assis ser o maior nome do Realismo brasileiro, suas obras costumam ser
apontadas como únicas dentro daquele movimento literário. Principalmente, porque
carregam um tom pessimista, além do autor não romper totalmente com o
Romantismo.
Ou seja, Machado é um autor complexo demais para ser rotulado apenas como realista.
De qualquer forma, suas principais obras são:

• Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), a primeira do Realismo brasileiro;
• Dom Casmurro (1899);
• Esaú e Jacó (1904);
• Memorial de Aires (1908).

E para que você não seja pego de surpresa, é bom conhecer outras duas obras de
autores do Realismo no Brasil, também muito cobradas em exames:

• O Ateneu (1888), de Raul Pompeia (Naturalista – Realista) ;
• Inocência (1872), do Visconde de Taunay.



Realismo  no Brasil  - Citações de Machado de Assis

"Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria."
Seguramente a mais citada frase do esplêndido Machado de Assis. Está em Memórias
Póstumas de Brás Cubas (1881).

“O dinheiro não traz felicidade — para quem não sabe o que fazer com ele.”

“Lágrimas não são argumentos.”

“Está morto: podemos elogiá-lo à vontade.”

“Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O Diabo, invejoso, fez o
homem confundir fé com religião e amor com casamento.”



O Realismo na literatura brasileira tem algumas características fundamentais, entre as quais:
• Objetividade: Ao contrário dos românticos, que exaltavam a subjetividade como enfoque ideal

para a literatura, os realistas buscavam a maior objetividade possível, ou seja, enquanto os
escritores do romantismo representavam o mundo a partir de pontos de vista
ultrassentimentais ou muito pessoais, os autores realistas procuravam retratar a realidade tal
qual ela era, com a menor influência pessoal possível.

• Crítica social: Uma das marcas do Realismo é a representação das hipocrisias sociais de
modo escancarado. Aqui também o movimento difere-se do Romantismo, que procurou exaltar
o estilo de vida burguês. O Realismo, em oposição, critica as contradições e moralismos da
elite burguesa.

• Ironia como marca retórica: Especialmente na obra de Machado de Assis, é possível perceber
um claro traço de ironia nas descrições e narrativas. Em geral, essa figura de retórica
expõe críticas diversas ao grupo social representado na narrativa.

• Enfoque em descrições psicológicas: O Realismo brasileiro retratou não só a parte externa da
sociedade brasileira do final do século XIX, mas também representou uma excepcional
descrição dos valores e pensamento das personagens narradas. 



• Observe, por exemplo, como são descritos os olhos da personagem Capitu, uma das grandes
personagens da obra “Dom Casmurro”, de Machado de Assis:

Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o
que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer,
sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de
ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá ideia daquela feição nova. Traziam não
sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro,
como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca. Para não ser arrastado,
agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos
espalhados pelos ombros; mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que
saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me
e tragar-me.
“Dom Casmurro”, Machado de Assis

Ao descrever os olhos de Capitu, o narrador vale-se da expressão “olhos de ressaca”, como sendo
“uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca”. Dessa
forma, confere-se à personagem uma esfera psicológica não só profunda, como o oceano, mas
também extremamente atraente, como as ondas no mar em ressaca.



As obras de Machado de Assis são divididas em duas fases: a fase romântica (ou de
amadurecimento) e a fase realista (ou de maturidade).
Na primeira fase, o escritor ainda apresenta características do período romântico; na
segunda, considera-se dentro do novo movimento literário realista. 

Com relação à poesia, na primeira fase, seus poemas de temática amorosa não apresentam
preocupações formais, mas uma linguagem bastante trabalhada. Há também a poesia de
temática nacionalista, inspirada por Gonçalves Dias, principalmente as contidas no
livro América.

Na segunda fase
Com relação à prosa, Machado de Assis não apenas inaugura o Realismo no Brasil, mas
também sua segunda fase literária com Memórias Póstumas de Brás Cubas. A partir de então,
seus escritos são permeados por análises psicológicas dos personagens, análise da
sociedade e crítica aos ideais românticos.



Principais características do naturalismo – BRASIL
• Ênfase no lado mais animalesco do homem: a fome, o instinto, a parte “não civilizada”, a

sexualidade etc., bem como a zoomorfização de personagens;
• Determinismo: o indivíduo não é mais sujeito, mas um figurante da história, resultado das

influências do meio;
• Cientificismo: o homem é entendido como produto das leis naturais;
• Patologias sociais: as obras naturalistas enfatizam esses temas, trazendo à tona tópicos como

as taras sexuais, os vícios, as doenças, o incesto, o adultério;
• Objetividade e impessoalidade narrativas;
• Preferência por temas cotidianos, frequentemente priorizando as relações e vivências das

classes “inferiores”;
• Predominância da forma descritiva;
• Obras comumente engajadas, denúncias de aspectos socialmente retrógrados, da miséria e

do sistema de desigualdades que fundamentava o capitalismo que surgia.



Aluísio Azevedo – escritor, dramaturgo, pintor, caricaturista e, no final de sua carreira, diplomata
–  foi o autor que inaugurou a estética naturalista no Brasil. Sua obra O Mulato (1881) é tida
como o primeiro expoente dessa corrente literária, que alcançou o seu auge com o célebre O
Cortiço (1890), romance em que descreve em minúcias (patológicas) a organização social da
periferia carioca, onde o português é o dono do imóvel, dividido em porções menores e alugado
aos brasileiros das classes mais baixas, que se veem diante de diversas barreiras sociais, como o
preconceito e a exploração constantes.

• Adolfo Caminha (Aracati-CE, 1867 – Rio de Janeiro, 1897)
Escritor, jornalista e oficial da Marinha do Brasil, sua morte precoce por tuberculose não o
impediu de ser um dos mais veementes naturalistas do cânone nacional. Estreou em 1886
com a publicação em versos Voos Incertos, mas foi com a obra A Normalista (1893) que se
consolidou como autor naturalista: trata-se de uma chocante narrativa cujo enredo centra-
se em uma relação incestuosa.
Aclamado por suas descrições minuciosas, o mais famoso romance de Caminha é O Bom
Crioulo (1895), protagonizado por um oficial da Marinha que se envolve amorosa e
sexualmente com um grumete (graduação mais inferior das praças da Armada). Trata-se da
primeira obra brasileira centrada em uma relação homossexual.



Outros autores

Raul Pompeia – “Realismo – Naturalismo”
Inglês de Sousa – O missionário - Naturalismo
Antônio Sales – Aves de Arribação
Oliveira Paiva – Dona Guidinha do Poço
Rodolfo Teófilo – Fome
Júlio Ribeiro – A carne



Banca: EsPCEx ÓRGÃO: EB PROVA: Aluno do Exército

“Cultivado no Brasil por Machado de Assis, é uma narrativa voltada para a análise
psicológica
e crítica da sociedade a partir do comportamento de determinados personagens.”

O texto acima refere-se ao romance

a) sertanejo.
b) fantástico.
c) histórico.
d) realista.
e) romântico.



O realismo foi um movimento de:
a) volta ao passado;
b) exacerbação ultrarromântica;
c) maior preocupação com a objetividade;
d) irracionalismo;
e) moralismo.

Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o Naturalismo no Brasil.
a) O Naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de
demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem.
b) O Naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil do século XIX para defender
teses sobre os defeitos da cultura primitiva.
c) A valorização da natureza rude verificada nos poetas árcades se prolonga na visão naturalista
do século XIX, que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os malefícios da
mestiçagem.
d) O Naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens das cidades e do interior
do Brasil.
e) O Naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e
hermética, fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais.



No romance O cortiço, Aluísio Azevedo estabelece uma forte ligação entre o meio em que vivem as personagens e sua vida material,
moral e psicológica. Tal relação apoia-se nos princípios:
a) do livre-arbítrio religioso.
b) do determinismo científico.
c) do sentimentalismo romântico.
d) do culto à natureza.
e) do ideário modernista.

Banca: EsPCEx ÓRGÃO: EB PROVA: Aluno do Exército
“Eu bem sei que, para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar
algumas lágrimas, e não almoçar (…). A realidade é que eu almocei, como os demais dias.”
Nesse trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis dirige-se ao leitor e informa como a
história deveria ser contada, mas prefere dizer a verdade. Com isso, o autor faz uma crítica ao seguinte
estilo de época da literatura:
a.Realismo, por imprimir uma realidade distorcida apenas para agradar o leitor.

b.Simbolismo, por recorrer à “fantasia” e apresentar um conflito falso entre matéria e espírito.

c. Barroco, por apresentar uma linguagem rebuscada e usar figura de linguagem em “titilar-lhe os nervos da
fantasia”.

d.Naturalismo, por apresentar a necessidade animalesca do homem diante de uma fome irônica.

e.Romantismo, por insinuar que os românticos simulariam padecimentos em vez de contar a verdade.

 




